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من حقنا أن نزهو فخراً بانتصار قطر 
عام  بعد  والــســيــادة  الكرامة  معركة  فــي 
على  بالثبات  تجاوزته  جائر  حصار  من 

المبادئ والصمود والتحدي.
خــــرجــــت قـــطـــر الـــمـــجـــد أقـــــــوى مــن 
الــمــؤامــرات  كــل  على  منتصرة  قبل  ذي 
والمخططات دون أن تفرط في السيادة 
العالم  أبــهــرت  ملحمة  فــي   .. والــكــرامــة 
وهزت حصون كل من تآمروا على أمنها 

واستقرارها وسعوا الستنزاف ثرواتها.
فـــات عــلــى قــــادة دول الــحــصــار وهــم 
قطر  أن  الخبيثة  مــؤامــراتــهــم  يحيكون 

قائدها  بحكمة 
وعـــــــــزم أهـــلـــهـــا 
وبـــــــأس جــيــشــهــا 
وتـــــــاريـــــــخـــــــهـــــــا 
الساطع ومكانتها 
اإلقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة 
ــــــــــيــــــــــة  ــــــــــدول وال
ــــــــــراســــــــــخــــــــــة  ال
وإمــــكــــانــــيــــاتــــهــــا 
ـــــة  ـــــصـــــادي االقـــــت
ـــــــة  ـــــــشـــــــري ـــــــب وال
عصية  الــهــائــلــة، 

على كل مخططات الغدر على مر العصور 
مؤامراتهم  كل  تتحطم  صخرتها  وعلى 

الشيطانية.
مخطط  بتنفيذ  الــغــدر  قـــوى  باغتتنا 
الــحــصــار فــي الــخــامــس مــن يونيو ٢٠١٧ 
الموافق للعاشر من رمضان شهر الرحمة 
واإلمـــارات  السعودية  بإعالن  والــغــفــران، 
العالقات  كافة  قطع  ومصر  والبحرين 
مع قطر وإغالق كافة المجاالت الجوية 
المواطنين  وإمــهــال  والــبــحــريــة  والــبــريــة 
الـــقـــطـــريـــيـــن فـــــي كـــــل مـــــن الـــســـعـــوديـــة 
أسبوعين  مهلة  والــبــحــريــن  واإلمــــــارات 
رباعي  يعلن  أن  قبل  أراضــيــهــا  لــمــغــادرة 
التآمر قائمة مطالب لتركيع قطر، وهي 
المطالب التي رفضتها قطر بعزة وشموخ 
الشؤون  فــي  ســافــراً  تــدخــالً  تحمل  كونها 

الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.
الطائشة  الـــقـــيـــادات  أن  واضـــحـــاً  بـــات 
والمتهورة في المنطقة عازمة على تنفيذ 
مخطط شيطاني إلعادة تغيير الخريطة 
السياسية وربما الجغرافية في المنطقة 
يحمل صبغة استعمارية .. مخطط يتصدر 
أهـــدافـــه مــحــو قــطــر مــن الـــوجـــود، ليس 
اقتصادية  حــرب  وشــن  بالحصار  فقط 
قذرة على عملتها الوطنية ومنع وصول 

الــــغــــذاء والــــــدواء 
إلــيــهــا وتــشــتــيــت 
الـــــــــــعـــــــــــائـــــــــــالت 
واســــــــتــــــــنــــــــزاف 
الــثــروات، ولكن 
التجهيز  أيـــضـــاً 
لـــغـــزو عــســكــري 
لـــــقـــــلـــــب نــــظــــام 
الـــــــحـــــــكـــــــم فــــي 
وهـــي   .. قـــطـــر 
تكشفت  حقائق 
بالوثائق  سريعاً 
والــــتــــســــريــــبــــات 

وشهادات كبار المسؤولين والقادة.
قبل بدء مخطط ترويع وحصار أهل 
قطر لم تكن هناك سحب في األفــق أو 
دخــان لنار تحت الرماد .. فال مؤشرات 
لــلــغــدر أو مــقــدمــات لــلــعــداء الــمــفــاجــئ .. 
فقد بدأ األمــر كله بال مقدمات بسلسلة 
انطلقت  أمريكية  صحف  فــي  مــقــاالت 
قطر،  سمعة  لتشويه  واحـــد  توقيت  فــي 

ووصــمــهــا بــمــزاعــم تــمــويــل اإلرهــــــاب .. 
والمكثفة  الممنهجة  الحملة  تلك  بــدت 
والمدفوعة األجر كقنبلة دخان للتغطية 
دولــيــاً،  قطر  لــعــزل  أكــبــر  مخطط  على 
المسعورة  الــحــمــالت  تــلــك  جــــاءت  حــيــث 
مواكبة لمشاركة قطر في القمة العربية 
األمــريــكــيــة فــي الـــريـــاض، وهـــو الموعد 
الذي لم يتردد المتآمرون فيه عن دفع 
مئات المليارات من الدوالرات مقابل ما 
على  لالنقضاض  أخضر  ضـــوءاً  اعتبروه 
قطر .. فكان أن افتعلوا األزمة الخليجية 
واصــطــنــعــوا لــهــا مـــبـــرراً بــاخــتــراق وكــالــة 
األنباء القطرية وبث 
تصريحات مفبركة 
مـــنـــســـوبـــة لــحــضــرة 
صاحب السمو الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد  ث

المفدى.
من  الرغم  وعلى 
إصــــــدار قــطــر أكــثــر 
مــــن بــــيــــان رســمــي 
لــتــوضــيــح الــحــقــائــق 
االتصال  مكتب  عن 
وتأكيد  الــخــارجــيــة،  ووزارة  الــحــكــومــي 
تعرض الوكالة لجريمة قرصنة جرت في 
ليل، إال أن دول الحصار بدت عازمة على 
مواصلة المخطط الشيطاني حتى النهاية، 
أكــاذيــب  مــن  اصطنعته  مــا  أن  متوهمة 
وانتهاكات  جرائم  ارتكابها  لتبرير  يكفي 
غاشمة وغــادرة ضد أهــل قطر .. فكان 
ما كان من إجراءات تعسفية تضرب بكل 

الــقــوانــيــن واألعــــراف 
واالتـــــــــفـــــــــاقـــــــــيـــــــــات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة عـــــرض 
الــحــائــط بــشــهــادة كل 
الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 

والحقوقية.
كـــتـــب عـــلـــى قــطــر 
تخوض  أن   .. القتال 
تلك الحرب السياسية 
ـــــومـــــاســـــيـــــة  والـــــدبـــــل
واإلعـــــــــــــالمـــــــــــــيـــــــــــــة 
بشرف  واالقتصادية 
وإصــــــــــرار وعـــزيـــمـــة 
وعـــزة وفــــداء دفــاعــاً 

والوجود  والكرامة  والسيادة  الوطن  عن 
أيــضــاً، فيما لــم يــتــورع الــمــتــآمــرون في 
ــــقــــذرة عبر  اســـتـــخـــدام كــــل األســـلـــحـــة ال
حــــمــــالت الــفــبــركــة 
ـــتـــحـــريـــض عــلــى  وال
والخوض  الكراهية 
فــــــــــي األعـــــــــــــــــراض 
وتــــشــــويــــه الــســمــعــة 
وصـــــــــــوالً لـــتـــرويـــج 
مــــــــزاعــــــــم تــــمــــويــــل 
قــــطــــر لـــــإلرهـــــاب، 
لعمل  والــتــخــطــيــط 
عسكري ضد قطر، 
ومحاولة بث الفتن 
ـــيـــة وإعـــــــــداد  ـــل ـــقـــب ال
في  مجرد ”دمـــى“ 

الخارج لتولي الحكم في قطر.!
اإلعــــالم الــقــطــري كـــان فــي الصفوف 
األولى من معركة التصدي للمخططات 
الــتــي تــســتــهــدف الـــوطـــن مــفــنــداً أكــاذيــب 
الــغــدر  مخططات  وكــاشــفــاً  الــمــتــآمــريــن 
واألدلــة  والمستندات  بالوثائق  وفاضحاً 
دول  تنفقها  الــتــي  الــــــدوالرات  مــلــيــارات 
الــــحــــصــــار لـــــشـــــراء الـــــذمـــــم والــــمــــواقــــف 

ومــرتــزقــة اإلعـــالم والــســيــاســة .. وكانت 
جـــريـــدة [ الـــتـــي أشـــــرف بــرئــاســة 
تحريرها منذ عام ٢٠٠٨ وحتى اآلن في 
طليعة الصحف ووسائل اإلعالم القطرية 
التي خاضت، وما زالت تخوض، معركة 
الحقيقة والمهنية والمعلومة الكاملة ضد 
زيف وفبركات وشائعات كتائب البذاءات 

اإلعالمية لدول الحصار.
قطر  لــحــصــار  األولــــى  اللحظة  ومــنــذ 
مواطنين  القطري  الشعب  التف  الجائر 
صاحب  حضرة  القائد  حــول  ومقيمين 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الـــبـــالد الــمــفــدى، 
شعار ”نفنى 

ً
رافعاً 

وتــــــبــــــقــــــى قـــطـــر 
ويــبــقــى تــمــيــم“ .. 
ـــــروح الــتــي  تــلــك ال
حـــولـــت الــحــصــار 
إلى حافز للتحدي 
والصمود وتخطي 
ـــــصـــــعـــــاب  كـــــــــل ال
واالنطالق بسرعة 
هائلة نحو تحقيق 
االكتفاء الذاتي في 
مختلف المجاالت.

صاحب  حــضــرة  خطابات  أن  شــك  ال 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى خــالل تلك الفترة 
ومقيمين  مــواطــنــيــن  للشعب  الــمــوجــهــة 
وقــوداً  كانت  الدولية  المنظمات  أمــام  أو 
لروح الجسارة التي سكنت روح الشعب، 
التي  المذهلة  اإلنـــجـــازات  تلك  وأنــتــجــت 
تــــحــــقــــقــــت فـــــــي فــــتــــرة 
ويــســتــغــرق   .. قـــصـــيـــرة 
ســـردهـــا مـــجـــلـــدات من 

الحجم الكبير.
وسيكتب التاريخ كيف 
بقيادتها  قــطــر  واجــهــت 
وشـــعـــبـــهـــا ومــؤســســاتــهــا 
الــــمــــخــــتــــلــــفــــة عـــاصـــفـــة 
الحصار بثبات وعزيمة، 
رافــضــة أي إمـــــالءات أو 
وصاية أو أية محاوالت 
فــقــد   .. قـــطـــر  لـــتـــركـــيـــع 
صاحب  حضرة  حسمها 
الــــســــمــــو مــــنــــذ الــلــحــظــة 
األولى من افتعال األزمة الخليجية حينما 
الوطنية  والسيادة  الكرامة  أن  سموه  أكد 
تفرط  لــن  قطر  وأن   .. اعــتــبــار  أي  فــوق 

مهما  ثوابتها  فــي 
التضحيات  كانت 
قـــطـــر  وأن   ..
األكثر  كــانــت  وإن 
حــرصــاً عــلــى قــوة 
وتـــمـــاســـك كــيــان 
مــجــلــس الــتــعــاون 
فإنها  الــخــلــيــجــي، 
لن تقبل أن تكون 
تـــابـــعـــة ألحـــــد في 
 .. الوطني  قرارها 
كما أنها وإن كانت 
تتمسك بالوساطة 

الخليجية  األزمـــة  لحل  وتــدعــو  الكويتية 
مسبقة  بــشــروط  تقبل  ال  فإنها  بــالــحــوار 
الـــتـــزامـــات  يـــفـــرض  ال  حــــل  أو  لـــلـــحـــوار 

متساوية على الجميع.
أن  حقنا  من  الحصار ..  من  عــام  بعد 
نــفــخــر بــانــتــصــارنــا فـــي مــعــركــة الــســيــادة 
والـــكـــرامـــة والــمــصــداقــيــة وااللـــتـــزامـــات 
تأكد  فقد   .. المتزنة  والسياسة  الدولية 

ــكــبــرى والــمــنــظــمــات  لــلــعــالــم والــــــدول ال
الـــدولـــيـــة والــحــقــوقــيــة صــــدق الــمــوقــف 
القطري، وتعزز الدور القطري المتنامي 
والفاعل في مكافحة اإلرهاب ومكافحة 
تمويله، كما لم يتوقف دور قطر الراسخ 
عبر  الدوليين  واألمـــن  الــســالم  نشر  فــي 
الحوار والطرق السلمية، فضالً عن دورها 
المنكوبين  إغـــاثـــة  فـــي  الـــرائـــد  اإلنــســانــي 
والنازحين  والالجئين  الفقيرة  والـــدول 
بالتوازي مع دورها في دعم التنمية في 
العديد من الدول كعالج جذري للتطرف 

واإلرهاب.
بـــعـــد عـــــــام مــن 
الحصار .. لم ولن 
تــتــنــازل قــطــر عن 
ثــوابــتــهــا فـــي دعــم 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة 
واإلســــــــــالمــــــــــيــــــــــة 
الـــــــعـــــــادلـــــــة وفـــــي 
القضية  مقدمتها 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
بجرائم  والــتــنــديــد 
ـــنـــظـــام الـــســـوري  ال
ودعم  شعبه،  ضد 
ليبيا  فــي  والتنمية  والــوحــدة  االســتــقــرار 

واليمن والعراق.
دول  أقنعة  كل  سقطت  المقابل،  في 
الحقيقية  األســبــاب  وتكشفت  الــحــصــار، 
الوساطة  عرقلة  وأســـرار  قطر،  لحصار 
إنها   .. الخليجية  األزمــــة  لحل  الكويتية 
شهوة السلطة والثروة وأوهام السيطرة 
التي حركت هؤالء القادة الطائشين، بداية 
من  تحولت  التي  اليمن  في  الحرب  من 
حرب تحرير وانحياز للشرعية والتصدي 
ألخطار الحوثيين إلى مستنقع دام للقتل 
السرية  والمعتقالت  والسجون  والتشريد 
وانــتــهــاء  اليمنيين،  إرادة  وســحــق  لقهر 

باحتالل الموانئ ونهب الثروات.
الثروة أصبحت هي المحرك األساسي 
أجلها  ومــن   .. الطائشين  الــقــادة  لــهــؤالء 
في اليمن سرعان ما تبين  يشنون حرباً 
لبسط  شــيــطــانــيــاً  مــخــطــطــاً  وراءهــــــا  أن 
الـــنـــفـــوذ عــلــى الـــمـــوانـــئ االســتــراتــيــجــيــة، 
واحتالل الجزر الغنية، واستنزاف الموارد 
أنظمة  يدعمون  أجلها  ومــن  الطبيعية.. 
انقالبية فاشية ويطيحون بأنظمة مدنية 
منتخبة بانتخابات نزيهة قبل أن يضعوا 
أيديهم على ثرواتها ويحصلوا على جزر 
دعــم  عــلــى  مجانية  هــديــة  اســتــراتــيــجــيــة 
تــــــلــــــك األنـــــظـــــمـــــة 
بالمليارات  الهشة 
مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــوال 
المقهورة  شعوبها 
بــــــــالــــــــضــــــــرائــــــــب 
الجنونية  والــزيــادة 

في األسعار.
فضائح  وتــوالــت 
وتــــــــســــــــريــــــــبــــــــات 
الــــحــــصــــار  دول 
ــــــصــــــفــــــقــــــات  وال
الــــقــــذرة بـــدايـــة 
مــــــــــن لــــيــــبــــيــــا 
وســـوريـــا مــــــروراً بــأفــريــقــيــا لــشــراء 
الــذمــم وإشــعــال الــحــروب األهلية 
على  الــحــصــار  دول  بتآمر  وانــتــهــاء 

مقدرات الشعب الفلسطيني فيما يعرف 
بصفقة القرن والتي باتت عنوان الخيانة 
العربية وبوابة التطبيع العلني مع الكيان 

الصهيوني.
الحصار  دول  قيادات  أن  واضحاً  بات 

تــهــرب مــن أزمــاتــهــا الــداخــلــيــة الطاحنة 
الدولية  لسياستها  خــارجــيــة  وانــتــقــادات 
الدموية بمحاوالت إلهاء الشعوب والعالم 
بــاخــتــالق أزمـــــة مـــع قـــطـــر، فـــضـــًال عن 
محاولة عزل قطر عن محيطها الدولي، 
ولــكــن كـــل مــحــاوالتــهــا بـــــاءت بــالــخــزي 

والفشل والعار.
أثبتت قطر أنها أقوى من مؤامرات ٤ 
دول مجتمعة، بعد أن فشلت تلك الدول 
منذ بداية األزمة وحتى اآلن في تقديم 
دلــيــل واحـــد عــلــى مــزاعــمــهــا وإجــراءاتــهــا 

الغاشمة.
عاشت قطر قوية تسمو بروح األوفياء 
تحت  دومــــاً  خير  بــألــف  قطر  عــاشــت   ..
قـــيـــادة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــالد 
مسيرة  قــائــد  اهللا-   حــفــظــه   - الــمــفــدى 
والعزة  الشموخ  رمز   .. والتنمية  النهضة 

والتضحية والفداء.
من  سيخرج  قطر  شعب  أن  شــك  ال 
هــــذه األزمــــــة، أكـــثـــر قــــوة فـــي مــواجــهــة 
التحديات، والمحافظة على وطنه قوياً، 
شامخاً وعزيزاً من عبث العابثين وطمع 
تفوح  ممن  الماكرين  ومكر  الطامعين 
منهم روائح الخيانة والغدر، والذين كلما 
وغشيتهم  جنونهم،  جــن  قطر،  ذكــرت 
نوبات من الهلع والمرض وعدم االتزان 
النفسي واألخالقي .. « َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر 

ُ َخْيُر اْلَماِكِريَن ». ُ َواَهللاّ اَهللاّ

عاشت قطر عصية على كل المؤامرات 
بحكمة قائدها وعزم أهلها وبأس جيشها وتاريخها الساطع

ــــب ــــشــــع ـــــت ال ـــــــي ســـــكـــــن ـــــــت ــــــســــــمــــــو وقــــــــــــــود لــــــــــــــروح الــــــــجــــــــســــــــارة ال خـــــــطـــــــابـــــــات صـــــــاحـــــــب ال

المــــــــــيــــــــــة
لـــــــة وفـــــي
القضية ها 
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والعزة الشموخ  رمز   .. والتنمية  النهضة 
والتضحية والفداء.

من سيخرج  قطر  شعب  أن  شــك  ال 
هــــذه األزمــــــة، أكـــثـــر قــــوة فـــي مــواجــهــة
التحديات، والمحافظة على وطنه قوياً،
شامخاً وعزيزاً من عبث العابثين وطمع
تفوح ممن  الماكرين  ومكر  الطامعين 
منهمروائح الخيانة والغدر، والذين كلما
وغشيتهم جنونهم،  جــن  قطر،  ذكــرت 
نوبات من الهلع والمرض وعدم االتزان
النفسي واألخالقي .. « َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر

ُ َخْيُر اْلَماِكِريَن ». ُ َواَهللاّ اَهللاّ
وي ي يويو

عاشت قطر بألف خير 
بقيادة صاحب السمو رمز 
العزة والتضحية والفداء

من حقنا أن نزهو فخراً 
بانتصار قطر في معركة 
الكرامة والسيادة قطر المجد خرجت أقوى 

من ذي قبل منتصرة بعز 
وشموخ بشهادة العالم

كتب على قطر القتال 
بشرف وعزة وفداء دفاعاً 
عن السيادة والوجود

القيادات الطائشة بالمنطقة 
سعت لتنفيذ مخطط 
شيطاني الستنزاف ثرواتنا
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أحرزت   :]  - الدوحة 
العديد  القطرية  الدبلوماسية 
مــن الــنــقــاط فــي مــرمــى دول 
مدار عام، منذ  الحصار، على 
ضد  المفتعلة  األزمــــة  انــــدالع 
قـــطـــر. وبــتــوجــيــهــات ســامــيــة 
مـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
اتبعت  الــمــفــدى،  الــبــالد  أمــيــر 
لغة  الــقــطــريــة  الــدبــلــومــاســيــة 
على  الــرد  في  والمنطق  العقل 
االدعـــــــــــاءات واالســــتــــفــــزازات 
الحقائق  تفنيد  فــي  ونــجــحــت 
ـــــي،  ـــــدول أمـــــــــام الـــمـــجـــتـــمـــع ال
وثقال  حضوًرا  الدوحة  لتزداد 

واحتراًما في عيون العالم. 
ويـــــــبـــــــرز فـــــــي نــــجــــاحــــات 
ـــة،  ـــقـــطـــري الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ال
القانون  قــواعــد  إلــى  استنادها 
الحلفاء  شبكة  وتعزيز  الدولي 
وتحدي العزل الذي كانت تريد 
دول الحصار فرضه عبثا على 
دولــــة قــطــر. كــمــا تــجــســد هــذا 
النجاح في رسوخ موقفها منذ 
الحصار  برفض  األزمــة  بداية 
للنيل  عبثية  مــحــاوالت  أي  أو 
من السيادة القطرية أو القرار 
بالتزامن مع االنفتاح  الوطني، 
بكافة  له  والدعوة  الحوار  على 

المحافل الدولية.
متسارعة  تطورات  وكشفت 
خسارة  عــن  األزمـــة  ملف  فــي 
على  لــرهــانــهــا  الــحــصــار  دول 

فــــزاعــــة دعـــــم اإلرهـــــــــاب فــي 
صورة  لتشويه  عبثية  محاولة 
محيطها  عـــن  وعــزلــهــا  قــطــر 
ويتجسد  والـــدولـــي.  اإلقليمي 
ــــــك فـــــي تـــعـــزيـــز الــــدوحــــة  ذل
الخمس  ـــدول  ال مــع  لعالقاتها 
الـــكـــبـــرى بــمــا فــيــهــا الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة وإعـــادة 
لعالقاتها  دبلوماسية  بعثات 
مع قطر بعد ضغوط مارستها 
لقطع  عــلــيــهــا  الـــحـــصـــار  دول 
الــعــالقــات مــع الـــدوحـــة فضال 
عــــن افـــتـــتـــاح بـــعـــثـــات جـــديـــدة 
كـــان آخــرهــا غــانــا بــدايــة مايو 

الـــجـــاري. وشــكــل الــحــوار عقد 
الحوار االستراتيجي بين قطر 
األمريكية  المتحدة  والواليات 
نــهــايــة يــنــايــر الــمــاضــي صدمة 
كــبــيــرة لـــــدول الـــحـــصـــار الــتــي 
العالقات  توتير  على  راهــنــت 
القطرية األمريكية منذ بداية 
األزمـــــة ولــكــنــهــا خــســرت هــذا 

الرهان خسارة مدوية.. 
وأكــــــدت هــــذه الـــتـــطـــورات، 
ـــجـــاح  ــــيــــر، ن ــــكــــث وغـــــيـــــرهـــــا ال
ــومــاســيــة الــقــطــريــة في  ــل الــدب
كـــشـــف األســـــبـــــاب الــحــقــيــقــيــة 
تتلخص  ــتــي  ال الــحــصــار  وراء 

سيادة  من  النيل  محاولة  في 
شعبها.  ثـــــروات  ونــهــب  قــطــر 
وتـــشـــيـــر شــــهــــور األزمــــــــة إلـــى 
الدبلوماسيين  كتيبة  خـــوض 
القطريين من سفراء ورؤساء 
بــــعــــثــــات، يـــتـــقـــدمـــهـــم وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــشــيــخ مــحــمــد بن 
العديد  ثاني،  آل  الرحمن  عبد 
مــن الــمــواجــهــات، أمــــام سيل 
القادمة  واالفتراءات  األكاذيب 
وتمكنت  الــحــصــار.  دول  مــن 
اللثام  إماطة  من  الكتيبة  هذه 
عــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــمـــالت 
الـــمـــشـــبـــوهـــة والــــمــــؤتــــمــــرات 

مـــدفـــوعـــة األجــــــر لــلــنــيــل مــن 
مكانة ودور قطر في الخارج. 
ـــــــــــرز احـــــــتـــــــرافـــــــيـــــــة  ـــــــــــب وت
ــومــاســيــة الــقــطــريــة في  ــل الــدب
ثــــبــــات مـــوقـــفـــهـــا مـــنـــذ الـــيـــوم 
عــكــس  عـــلـــى  لـــــألزمـــــة  األول 
تخبطت  الــتــي  الــحــصــار  دول 
ثم  مطالب  قائمة  طــرح  بين 
للمطالب  الـــعـــودة  ثــم  مــبــادئ 
مرة أخرى. وزاد من احترام 
الــدوحــة،  لدبلوماسية  الــعــالــم 
القانون  قــواعــد  إلــى  استنادها 
الـــدولـــي واألعــــــراف الــحــاكــمــة 
ـــــدول وقــت  لــلــعــالقــات بــيــن ال

السلم والنزاع ودعوتها للحوار 
لحل الخالف وهو ما ال تختلف 
في  المتحضرة  الشعوب  عليه 
ويعكس  األرض.   أرجــاء  كافة 
ودول  الــكــبــرى  الـــقـــوى  تــبــنــي 
الـــعـــالـــم الـــمـــتـــحـــضـــر، لـــرؤيـــة 
الحوار  على  قائم  لحل  قطر 
والـــمـــســـؤولـــيـــات الــمــشــتــركــة، 
القطرية  الدبلوماسية  نجاح 
فـــي إفـــشـــال مــخــطــط عــزلــهــا 
عـــــن الـــــعـــــالـــــم. كــــمــــا قـــدمـــت 
بــأســلــوبــهــا الـــهـــادئ والــحــكــيــم 
إدارة  فــــي  فــــريــــدا  ـــمـــوذجـــا  ن
أخــــطــــر أزمـــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 

العصر  فــي  جـــارة  دول  بــيــن 
الحديث. 

ومـــــــــــــرت دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
ـــــد مـــن  ـــــعـــــدي ـــــال الـــــــــدوحـــــــــة ب
ــــــمــــــحــــــطــــــات الـــــحـــــاســـــمـــــة  ال
فــــــي مــــواجــــهــــة االدعــــــــــــاءات 
دول  من  العبثية  واالتهامات 
يترقب  العالم  وظــل  الحصار 
مـــواقـــفـــهـــا وردودهــــــــــا أمــــام 
رعــــونــــة وهـــمـــجـــيـــة مــطــالــب 
الــــحــــصــــار. وأظـــــهـــــرت قــطــر 
حـــنـــكـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
والخليجية  العربية  منطقتنا 
وكشفها  الــحــقــائــق  بتفنيدها 
لــــألكــــاذيــــب بـــلـــغـــة هــــادئــــة ال 
بالسيادة  االعــتــزاز  مــن  تخلو 
الــــوطــــنــــيــــة والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
كــرامــة ومــقــدرات أهــل قطر 
مــــن مـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن. 
وبــــــــرز ذلـــــــك فـــــي تـــوثـــيـــقـــهـــا 
عسكرية  مقاتالت  لخروقات 
لألجواء  الحصار  لــدول  تابعه 
القطرية وعدم انجرارها إلى 
تدفع  الذي  التصعيد  مستنقع 
وقامت  الــدول  تلك  باتجاهه 
على  الدولي  المجتمع  باطالع 
واالنتهاكات  الخروقات  كافة 
فــــزادت احـــتـــراًمـــا فـــي عــيــون 
الــعــالــم كــونــهــا دولــــة تــحــتــرم 
تقزمت  فيما  الدولي  القانون 
األزمة  وزادتها  الحصار  دول 

وعاًرا. خزيًا 

دبلوماسيتنا تكسب معركة الكرامة والسيادة
وزارة الخارجية أفشلت مخطط عزل قطر وعززت شبكة الحلفاء عالمياً

ـــر الــــحــــوار  ـــب ــــــــة ع ـــحـــل األزم ـــــدوحـــــة ل ـــــــة ال ــــة تــــدعــــم رؤي ــــي ــــدول ـــات ال ـــظـــم ـــن ـــم ــــوى الـــكـــبـــرى وال ــــق  ال

اإلرهــاب  دعــم  مزاعم  وتنسف  الحصار  دول  تصفع  العالم  جيوش  كبرى  مع  المناورات 

العالم باحترام  يحظى  بالسيادة  المساس  دون  لحوار  الــداعــي  الــدوحــة  موقف  ثبات 
للمتآمرين صــدمــة  ــن..  ــط ــن وواش الــدوحــة  بــيــن  االســتــراتــيــجــيــة  ــات  ــعــالق ال تــعــزيــز  للمتآمرين  صــدمــة  ــن..  ــط ــن وواش الــدوحــة  بــيــن  االســتــراتــيــجــيــة  ــات  ــعــالق ال تــعــزيــز   

ثبات الموقف القطري كشف تخبط دول الحصارااللتزام بالوساطة الكويتية قوالً وفعالً
أظهرت الدبلوماسية القطرية التزاًما حقيقًيا 
وفعالً. ويبرز في هذه  بالوساطة الكويتية قوالً 
المواقف حضور صاحب السمو للقمة الخليجية 
ما  رغـــم  الــمــاضــي  ديسمبر  بــالــكــويــت  األخــيــرة 
كشفته تطورات األزمة من أحقاد وضغائن في 
قلوب دول الحصار ضد الدوحة. وهو الموقف 
الذي وصفه مراقبون بأنه قبلة حياة من قطر 
يعاني  يــزال  ال  الــذي  الخليجي  التعاون  لمجلس 

وفاة سريرية منذ افتعال األزمة. 
الكويتية  المساعي  بكافة  قطر  رحبت  وفيما 

أظهرت  والــتــفــاوض،  الــحــوار  عبر  األزمـــة  لحل 
أمام كافة المحاوالت  الفتاً  دول الحصار تعنتاً 
ورفـــضـــت كـــافـــة الــمــســاعــي وأصـــــرت بــرعــونــة 
وغـــــرور ال يــنــقــصــه الــغــبــاء عــلــى تــنــفــيــذ قائمة 
مطالبها العبثية قبل أي حوار. وتأكد العالم بعد 
هذه المواقف المشينة من جانب دول الحصار، 
أي طرف يريد الحل وأي طرف يريد التعقيد 
رابــح  ال  الــتــي  العظام  تكسير  حــرب  واســتــمــرار 

فيها.

يبرز في نجاحات الدبلوماسية القطرية ثبات موقفها 
منذ بداية األزمة بتأكيد انفتاحها على الحوار دون مساس 
بالسيادة، فيما تخبطت دول الحصار بين قائمة مطالب 
استفزازية ثم الحديث عن مبادئ ال يختلف عليها اثنان 

ثم العودة مرة ثانية لقائمة المطالب وأنه ال حل 
لألزمة إال بتنفيذها. 

الحصار  دول  تقدمت  الماضي  يونيو   ٢٣ وفــي 
بــقــائــمــة مــطــالــب وصــفــهــا الــعــديــد مــن قــــادة الــعــالــم 

وأمــام  للتنفيذ.  القابلة  وغير  واالستفزازية  بالعبثية 
اقـــتـــدار الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريــة وكــشــفــهــا لــعــبــثــيــة هــذه 

الــمــطــالــب ورغـــم نــبــرة الــتــهــديــد والــوعــيــد وإصــــرار دول 
الحصار على أنه ال تراجع عن قائمة المطالب الـ ١٣، لم 
تمر أيام قليلة حتى تراجع وزراء خارجية رباعي الحصار 
في اجتماعهم بالقاهرة في ٥ يوليو الماضي معلنين عما 
االلــتــزام  بينها  األزمـــة  لحل  سته  مــبــادئ  أســمــوه 
بــمــكــافــحــة اإلرهـــــاب وخـــطـــاب الــكــراهــيــة 
في  عليها  خــالف  ال  مــبــادئ  وهــي 
كافة أنحاء األرض.
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اتــــســــمــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الـــقـــطـــريـــة بــــقــــدر كـــبـــيـــر مــن 
التعامل  فــي  والحكمة  الــهــدوء 
مــــع مــــزاعــــم دعـــــم اإلرهــــــاب 
من  واتــخــذت  خطورتها.  على 
لــغــة الــعــقــل والــمــنــطــق ســبــيــالً 
لــمــخــاطــبــة الــعــالــم الــمــتــحــّضــر 
الــحــصــار  دول  تـــهـــاجـــم  ولـــــم 
أدلة  بتقديم  مطالبتهم  بقدر 
ـــراهـــيـــن عـــلـــى مــزاعــمــهــم.  وب
الحصار،  دول  تخّبط  وأمـــام 
ــافــتــعــال دول  ــنــع الـــعـــالـــم ب اقــت
أحقاد  نتيجة  لألزمة  الحصار 
وضغائن بهدف تركيع الدوحة 
والهيمنة على قرارها السيادي 
ونــــهــــب ثـــــــــروات ومـــنـــجـــزات 

شعبها. 
 وجاءت الرياح بما ال تشتهي 
مـــؤامـــرات ومــخــطــطــات دول 
الــحــصــار، وتـــوالـــت انــتــصــارات 
الدبلوماسية القطرية في أكثر 
اتفاقيات  بتوقيع  محفل  مــن 
وُمـــــــــذّكـــــــــرات تــــفــــاهــــم غــيــر 
في  كــبــرى  قـــوى  مــع  مسبوقة 

تعقدها  أن  لها  يكن  لم  العالم 
رعايتها  في  مشكوك  دول  مع 
تسمح  تــكــن  ولــــم  لــــإلرهــــاب، 
حـــكـــومـــات وبـــرلـــمـــانـــات تــلــك 
الدول لقادتها بإبرام مثل تلك 
مشبوهة  دول  مع  االتفاقيات 

بتمويل التطرف والعنف. 
 كـــمـــا بـــــــادرت دولــــــة قــطــر 
عّززت  عملية  خطوات  باتخاذ 
من شفافيتها، وأنه ليس لديها 
مــــا تــخــفــيــه بــتــوقــيــع مـــذكـــرة 
تــفــاهــم تــاريــخــيــة لــمــكــافــحــة 
اإلرهاب مع الواليات المتحدة 
األمـــريـــكـــيـــة مــنــتــصــف يــولــيــو 
سبتمبر   ٢٨ وفــــي  الـــمـــاضـــي. 
الماضي وّقعت قطر والصين، 
اتفاقية لتعزيز التعاون األمني 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، تـــرتـــكـــز عــلــى 
مــكــافــحــة اإلرهـــــاب وتــمــويــلــه. 
كـــمـــا عــــقــــدت قـــطـــر وفـــرنـــســـا 
لمحاربة  المستوى  رفيع  حواراً 
ـــــطـــــرف فــي  ـــــت اإلرهـــــــــــــاب وال

الدوحة ديسمبر الماضي. 
هــــــذه  إلــــــــــــى  وإضــــــــــافــــــــــة   

دعت  والشراكات،  االتفاقيات 
قـــطـــر خـــــالل مـــؤتـــمـــر مــيــونــخ 
لــألمــن فــبــرايــر الــمــاضــي، إلــى 
الجماعي  األمــن  اتفاقية  عقد 
فــــي الــــشــــرق األوســـــــط لــتــؤكــد 
أي  على  وانفتاحها  استعدادها 
بما  المنطقة  دول  مــع  اتــفــاق 
يحقق  بما  الحصار  دول  فيها 
األمن والسالم لبلدان وشعوب 

الشرق األوسط. 
اعتلت  األزمـــة  بــدايــة  ومنذ   
قــــائــــمــــة األولــــــــويــــــــات لــــــدول 
الــحــصــار، فــي عــزل قطر عن 
والــدولــي،  اإلقليمي  محطيها 
أكاذيب  على  باالعتماد  وذلــك 
دعـــم اإلرهـــــاب وتــمــويــلــه ضد 
الدوحة. وتمّيزت الدبلوماسية 
الفتين  وثقة  بهدوء  القطرية 
االدعـــاء.  هــذا  مــع  التعامل  فــي 
ودعـــت فــي بــدايــة األزمــــة إلــى 
الــجــلــوس والــتــبــاحــث حـــول ما 
الحصار  دول  هواجس  أسمته 
واالســـــتـــــعـــــداد الـــــتـــــام التـــخـــاذ 
شأنها  من  التي  التدابير  كافة 

الــقــضــاء عــلــى هـــذه الــهــواجــس 
ولكن في إطار احترام السيادة 
الُملزمة  المشتركة  والتعّهدات 

لجميع األطراف.  
ــومــاســيــة  ــل  وأفـــحـــمـــت الــدب
الحصار  دول  وجــوه  القطرية 
وأكــــدت الــمــؤكــد بـــأن الــدوحــة 
لـــيـــس لـــديـــهـــا مــــا تــخــفــيــه فــي 
مــلــف اإلرهــــــاب الــــذي يــتــذرع 
ـــمـــحـــاصـــرون. وبــــــادرت  بــــه ال
إلــــى تــوقــيــع مـــذكـــرات تــفــاهــم 
مع  اإلرهـــاب  لمكافحة  أمنية 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات 
وفــرنــســا والــصــيــن، بــل وحتى 
مــــــع أكـــــبـــــر حــــلــــف عـــســـكـــري 
في  متمثالً  العالم  فــي  وأمــنــي 
منظمة حلف شمال األطلنطي 
”الــــنــــاتــــو“. وأثــــنــــت كــــل هـــذه 
العالمية  والــمــنــظــمــات  الــــدول 
بــال اســتــثــنــاء عــلــى جــهــود دولــة 
قــطــر فــي مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
ُملزمة  وال  ُمجبرة  غير  وهي 
بتقديم هذا الثناء ولكنه الواقع 

الذي ال تُحجبه الشمس.

تفنيد الحقائق حول 
مزاعم دعم اإلرهاب

إقناع  مــن  القطرية  الــخــارجــيــة  تمكنت 
الحصار  أزمــة  من  موقفها  بسالمة  العالم 
وتفنيد  والــحــكــمــة  الــعــقــل  لــغــة  بــالــتــزامــهــا 
الــحــقــائــق وتـــوثـــيـــق االنـــتـــهـــاكـــات. وتــجــســد 
مع  القطرية  الدبلوماسية  تعامل  في  ذلــك 
انتهاكات شديدة الخطورة من جانب دول 
تابعة  عسكرّية  مقاتالت  باختراق  الحصار 
لتلك الـــــدول، األجـــــواء الــقــطــريــة. وعــّبــرت 
قــطــر عــبــر مــنــدوبــهــا الــــدائــــم لــــدى األمـــم 
بن  أحــمــد  علياء  الشيخة  ســعــادة  المتحدة 
لتلك  الرافض  موقفها  عن  ثاني،  آل  سيف 
وضع  مع  الرد  بحق  واحتفاظها  الخروقات 
مثل  في  مسؤولياته  أمام  الدولي  المجتمع 

تــلــك الـــحـــاالت الــتــي تـــهـــّدد االمــــن والــســلــم 
العالميين.  

ولــــــم تـــنـــجـــرف قـــطـــر لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
االستفزاز الحمقاء من جانب دول الحصار. 
وزيــف  روايتها  بصدق  حلفاءها،  وأقنعت 
هذه  أســبــاب  حــول  الحصار  دول  ادعــــاءات 
األزمة المفتعلة وذلك بخطوات مدروسة، 
تــدعــمــهــا حــقــائــق مــوثــقــة. ولـــم تــعــد هناك 
الحقيقي  السبب  تجهل  الــعــالــم  فــي  قــيــادة 
مزاعم  أن  للجميع  وتبّين  الراهنة  لألزمة 
دعــم اإلرهـــاب مــا هــي إال فــزاعــة استغلتها 
على  العالمي  الـــرأي  لتأليب  الحصار  دول 

الدوحة.

على  لــلــضــغــط  الـــحـــصـــار  دول  هـــرولـــت 
دول أخرى صديقة عبر سياسة لي الذراع 
وشراء الذمم بالمال الحرام لقطع العالقات 
مع قطر. وكشف عن ذلك سفراء ورؤساء 
بعثات دبلوماسية لدى الدوحة مثل السفير 
الــجــنــوب إفــريــقــي والــقــائــم بــأعــمــال سفارة 
الـــصـــومـــال، وتــأكــيــدهــمــا رفــــض بــالدهــمــا 
العالقات  لقطع  الحصار  دول  من  ضغوطاً 
مع قطر.  ومن جهة أخرى، خسرت بعض 

ُكــبــرى  دول  مـــع  عــالقــاتــهــا  الــحــصــار  دول 
نتيجة مغامراتها المتهورة بالمنطقة مثلما 
حدث بين ألمانيا والسعودية، حيث سحبت 
األخيرة سفيرها لدى برلين بعد اعتراض 
الــخــارجــيــة األلــمــانــيــة عــلــى مــا أســمــتــه روح 
المغامرة غير المقبولة من جانب الرياض 
سعد  اللبناني  الــوزراء  رئيس  احتجازها  بعد 
من  استقالته  تقديم  إلى  ودفعه  الحريري 
رئاسة الحكومة من قلب عاصمة المملكة.

من  عــدداً  القطرية  الدبلوماسية  وّجهت 
الــصــفــعــات الــمــتــتــالــيــة لــــدول الــحــصــار على 
مدار شهور األزمة، وتجّسد ذلك في افتتاح 
سفارات جديدة لدول صديقة في الدوحة، 
مايو،   ٧ في  غانا  جمهورية  سفارة  آخرها 
سبق  أخــرى  بعثات  عمل  استئناف  وأيــضــاً، 
أن عّلقت عالقاتها مع قطر نتيجة ضغوط 

من دول الحصار. 

وفي ٢١ أغسطس ٢٠١٧، قّررت السنغال 
إعادة سفيرها إلى الدوحة بعد أن استدعته 
 .٢٠١٧ يونيو  في  األزمــة  بداية  مع  للتشاور 
قــطــر،  ـــعـــت  وّق  ،٢٠١٨ فـــبـــرايـــر   ٢٠ وفــــي 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع نــظــيــرتــهــا الــتــشــاديــة، 
البلدين  بــيــن  الــعــالقــات  باستئناف  تقضي 
وعودة سفيريهما، وذلك بعد ٧ أشهر من 

قطع العالقات.

توثيق الخروقات زاد قناعة العالم 
بسالمة الموقف القطري

دول الحصار تلطخ سمعتها وتخسر الحلفاء

افتتاح بعثات جديدة صفعة 
مدّوية لدول الحصار

تجسد االنتصار القطري في 
أحدث فصوله في تبني القيادة 
األمريكّية  للخارجية  الجديدة 
الــخــارجــيــة  وزيــــر  فــي  متمثلة 
القطرّية  للرواية  بامبيو  مايك 
من  جــدوى  ال  بأنه  وتصريحه 
فــاض  وأنـــه  الخليجية  األزمــــة 
ويجب  اســتــمــرارهــا  مــن  الكيل 
إنهاؤها في أقرب وقت. وعّبر 
عــن ذلـــك أيــضــاً ســعــادة الشيخ 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 

ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة مـــؤخـــراً بــأن 
يعّبر  أصــبــح  الــدولــي  المجتمع 
عـــن مــلــل واضـــــح مـــن األزمــــة 
الموقف  ويــعــكــس  الخليجية.  
األمريكي أكثر من مؤشر على 
درجة بالغة من األهمية أولها 
الــحــصــار  دول  مــخــطــط  فــشــل 
ــيــر الـــعـــالقـــات الــقــطــريــة  ــوت ــت ل
األمــريــكــيــة. وخــســارة الــرهــان 
الــخــارجــيــة  قــيــادة  تغيير  عــلــى 

األمـــــريـــــكـــــيـــــة الـــــتـــــي اتـــســـمـــت 
كـــمـــؤســـســـة بــــقــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الحكمة والعقالنية فى تعاملها 
مع األزمة الخليجية منذ بدايتها 
الخارجية  وزير  عهد  في  سواء 
الـــســـابـــق ريـــكـــس تــيــلــرســون أو 
وشكل  بامبيو.   مــايــك  الحالي 
األمريكية  الــخــارجــيــة  مــوقــف 
صـــدمـــة لـــــدول الـــحـــصـــار الــتــي 
تغيير  على  الكثير  تعّول  كانت 
تــيــلــرســون فــيــمــا أبـــــدت قطر 

األزمــة  بــدايــة  مــن  ثابتاً  موقفاً 
بحرصها على تعزيز العالقات 
القطرية األمريكية واحترامها 
لكافة مساعي واشنطن لحلحلة 
األزمـــــــة وأوضــــحــــت مــوقــفــهــا 
كافة  ومناقشة  الحوار  مع  أنها 
الحصار  دول  لـــدى  الــهــواجــس 
والتي تبّين الحقاً أنها ال تخرج 
عـــن كــونــهــا أحــــقــــاداً وضــغــائــن 
تستهدف مكانة وثروات قطر.

الدبلوماسية  نــجــاح  تــجــّســد 
الــقــطــريــة فـــي إقـــنـــاع الــعــالــم 
بــســالمــة الـــمـــوقـــف الــقــطــري، 
لــيــس فــقــط فــي تــأيــيــد الـــدول 
الـــــُكـــــبـــــرى لـــــرؤيـــــة الـــــدوحـــــة 
لــحــّل األزمــــة الــخــلــيــجــيــة عبر 
هذه  بتأكيد  أيضاً  بل  الــحــوار، 
الــــدول عــلــى أهــمــيــة الــشــراكــة 
قطر  دولــة  مــع  اإلستراتيجية 
ـــدفـــاعـــيـــة  فـــــي الـــــمـــــجـــــاالت ال

ومكافحة اإلرهاب. 
األزمــة،  شهور  مــدار  وعلى 
أقـــــامـــــت الـــــقـــــوات الـــقـــطـــريـــة 

مـــنـــاورات عــســكــريــة مــع أكبر 
الواليات  منها  العالم،  جيوش 
وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
وتـــركـــيـــا، فـــضـــًال عــــن تــوقــيــع 
تفاهم  ومـــذكـــرات  اتــفــاقــيــات 

في المجاالت الدفاعية. 
ــــــبــــــت الــــــــمــــــــنــــــــاورات  وقــــــل
حسابات  الدفاعية  والصفقات 
أن  بــتــأكــيــدهــا  الــحــصــار،  دول 
يستطيع  مــوثــوق  حليف  قطر 
الحصول على أسلحة متطّورة. 
وخـــــــــــــالل شــــــهــــــر ديــــســــمــــبــــر 
ــمــاضــي، تــمــّكــنــت قــطــر من  ال

منها  محورية  صفقات  إبــرام 
صـــفـــقـــة طـــــائـــــرات الـــتـــايـــفـــون 
مــع بــريــطــانــيــا، وهـــي الــُكــبــرى 
بــالــمــنــطــقــة خـــــالل الـــســـنـــوات 
عدد  وأيــضــاً  األخــيــرة،  العشر 
الــــرفــــال  مــــقــــاتــــالت  مـــــن   ١٢
مــن   ٣٦ وعــــــدد  فـــرنـــســـا،  مــــع 
الواليات  مع   ١٥ اف  مقاتالت 
المتحدة األمريكية، باإلضافة 
من  بحرية  قطع   ٧ شــراء  إلــى 
إيطاليا بقيمة ٥ مليارات يورو 

أغسطس الماضي. 
والــــالفــــت أنـــــه بــيــنــمــا كـــان 

ـــصـــفـــقـــات  الـــــعـــــالـــــم يــــعــــقــــد ال
باعتبارها  قطر،  مع  الدفاعية 
حليفاً موثوقاً، قررت النرويج 
فــي ٣ يــنــايــر الــمــاضــي، حظر 
بعد  لــإلمــارات  أسلحة  تــوريــد 
تــــوّرطــــهــــا فـــــي جـــــرائـــــم ضــد 
اإلنــســانــيــة فـــي حـــرب الــيــمــن. 
األوروبــي  البرلمان  جــّدد  كما 
على  حظر  فــرض  إلــى  دعوته 
 ١٣ فــي  للسعودية  الــســالح  بيع 
في  مرتكًزا  الماضي،  سبتمبر 
ذلك على ما اعتبرها انتهاكات 

ترتكبها السعودية في اليمن.

الخارجية األمريكية تميل 
للموقف القطري لحل األزمة

المناورات مع  الجيوش الُكبرى
 تقلب حسابات الحصار
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كتبت - منال عباس:

بداية  منذ  الــشــورى  مجلس  شهد 
على  كبيرة  تطورات  الحالية  دورتــه 
مــســتــوى الــتــفــاعــل مــع قــضــايــا الــوطــن 
ومــســتــوى   ، الــصــلــة  ذات  واألحــــــداث 
القوانين  ومشروعات  القضايا  طرح 
بتوصيات  والخروج  مناقشتها  وآلية 
تصب في مصلحة الوطن والمواطن، 
هـــــذا بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــمـــشـــاركـــات 
الخارجية الفاعلة والتي كانت فرصة 
مجلس  وفـــــود  خــاللــهــا  اســتــطــاعــت 
أحمد  السيد  سعادة  برئاسة  الشورى 
بــــن عــــبــــداهللا بــــن زيـــــد آل مــحــمــود 
المتعلقة  الحقائق  من  كثير  توضيح 

وجهت  الــتــي  واالتــهــامــات  بالحصار 

لعب  كما  وبهتاناً،  ظلماً  قطر  لدولة 

زيـــارة  خـــالل  نفسه  الــــدور  المجلس 

عـــدد مــن الــوفــود األجــنــبــيــة لمجلس 

الـــشـــورى، وفـــي الــمــقــابــل فــقــد شهد 

الــمــجــلــس نــقــلــة نــوعــيــة عــلــى صعيد 

تــنــظــيــم وتــرتــيــب الــبــيــت الــداخــلــي، 

اإلعــالن  المقبلة  المرحلة  وستشهد 

بينها  من  اإلنجازات  من  حزمة  عن 

الموقع   مــشــروع  تدشين  على  العمل 

اإللكتروني الجديد لمجلس الشورى، 

ويحتوي على جميع المعلومات التي 

وتوثيق  الجلسات  بموضوعات  تتعلق 

والبيانات  المجلس  في  يــدور  ما  كل 

والمؤتمرات والمشاركات الخارجية، 

والحقيبة  والــلــجــان  األعـــضـــاء  وعـــن 

ذات  األمــور  من  وغيرها  البرلمانية 

المجلس  حــســاب  وتــفــعــيــل  الــعــالقــة، 

عــلــى تــويــتــر لــمــزيــد مـــن الــتــفــاعــل، 

لإلطالع  الــفــرصــة  سيتيح  إنــه  حيث 

مختلف  فـــي  نــشــاط الــمــجــلــس  عــلــى 

المجاالت، وإتاحة الفرصة للجمهور 

المجلس  داخــــل  ــــدور  ي مـــا  لــمــعــرفــة 

والتفاعل مع مختلف القضايا، ويأتي 

ذلـــــك ضـــمـــن حـــزمـــة مــــن الــجــهــود 

المجلس  عــمــل  لــتــطــويــر  الــمــتــالحــقــة 

على كافة المستويات.

وثـــّمـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الـــشـــورى 

الــجــهــود الــتــي بــذلــت خـــالل الــــدورة 

ـــــمـــــرت نـــتـــائـــج  ـــــي أث ـــــت الــــحــــالــــيــــة وال

مجتمعياً  حـــراكـــاً  شــكــلــت  إيــجــابــيــة 

المجلس،  مسيرة  فــي  نوعية  ونقلة 

وجاءت متناغمة مع اإلنجازات التي 

حققتها الدولة في ظل هذا الحصار 

ـــــدورة الــحــالــيــة  الــجــائــر، ووصـــفـــوا ال

ــــشــــورى بـــأنـــهـــا مــتــمــيــزة  لــمــجــلــس ال

ـــ [ إلــى  وأشـــــاروا فــي حــديــث ل

أن أكـــثـــر مـــا يــمــيــزهــا تــلــك الـــدمـــاء 

بعد  المجلس  بها  رفد  التي  الجديدة 

 ٢٨ بتعيين  األمــيــري  الــقــرار  صـــدور 

عــضــواً جـــديـــداً فــي مــجــلــس الــشــورى 

مـــن بــيــنــهــم ٤ نـــســـاء، وعــكــســت تلك 

الكبير  الـــدعـــم  الــتــاريــخــيــة  الــخــطــوة 

للمرأة  الحكيمة  القيادة  توليه  الــذي 

فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، والــــــحــــــرص عــلــى 

الــوطــن  نهضة  بــنــاء  فــي  مشاركتهن 

ذلك  في  بما  الميادين،  مختلف  في 

الــعــمــل الــبــرلــمــانــي، وبــالــفــعــل فقد 

حــقــق الـــقـــرار األمـــيـــري حــلــم الــنــســاء 

بعدما  البرلمانية،  الحياة  ولــوج  في 

من  كــثــیــراً  القطرية  الــمــرأة  حققت 

اإلنجازات والمكاسب خالل السنوات 

األخــــیــــرة، إذ اســتــطــاعــت فـــي وقــت 

مرموقة  مكانة  إلى  الوصول  قیاسي 

العربية  ومنظماته  العالم  بها  يشهد 

والدولية.

الشورى فضح حقيقة الحصار أمام برلمانات العالم
خالل استقباله الوفود أو مشاركاته الخارجية

ــه ــال ــج ــــي م ــــل ف ـــتـــنـــمـــويـــة ك ــــج ال ــــرام ــــب ـــخـــطـــط وال ــــعــــراض ال ــــة الســــت ــــدول ــــال ـــن ب ـــي ـــؤول ـــس ـــة م ـــضـــاف ـــت اس

جلسة الشورى 

تدشين مشروع 
الموقع اإللكتروني 
الجديد لمجلس 
ً الشورى قريبا

قطر ماضية 
في طريقها 

ولن تستسلم  
للضغوط   

مستعدون للحوار 
البناء القائم على 

أساس المساواة ال 
االبتزاز  

النهوض بالوطن 
والمواطن على 
رأس أولويات 
المجلس

خالد الكبيسي:مبارك المنصوري: 

المنصوري  سيف  بن  مبارك  السيد  شــّدد 
عضو مجلس الشورى، على أّن الحصار الذي 
ُفـــرض على دولـــة قطر لــم يــزْدهــا إال قوة 
وصالبة، وكان حافزاً للعمل واإلنتاج والتمّيز 
فــي كــل الــمــجــاالت، وأضـــــاف  لــــ[ إن 

مــجــلــس الـــشـــورى كــان 
المنظومة  هذه  ضمن 
ظلت  الــتــي  المؤسسّية 
عالية  بــوطــنــيــة  تــعــمــل 
تــضــع مــصــلــحــة الــبــالد 
فــي قــائــمــة أولــويــاتــهــا، 
ولفت إلى الدور الفاعل 
المجلس  بها  قام  الذي 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــــدورة 
مستوى  عــلــى  الــحــالــيــة 
الــجــلــســات األســبــوعــيــة 
والمشاركات الخارجية 

التي مثل فيها سعادة 
رئـــــــيـــــــس وأعـــــــضـــــــاء 
خير  الــبــالد  المجلس 
تــمــثــيــل، مــوضــحــيــن 

الكثير من الحقائق، السيما تلك التي تتعلق 
على  وأّكـــد  الُمختلفة،  وتداعياته  بالحصار 
أجمع  للعالم  واضــح  قطر  دولــة  موقف  أن 
لالستقرار  والسعي  للجميع  الخير  حب  في 
ورفـــض الــظــلــم، وأوضــــح أن بــــالده  ومنذ 
البداية تعاملت مع األزمة باألخالق الرفيعة 

واحــتــرام حــقــوق اإلنــســان َوفـــق التوجيهات 
السديدة لحضرة صاحب السمّو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفّدى.
ونــــّوه السيد مــبــارك الــمــنــصــوري بــالــدور 
الفترة  خـــالل  المجلس  لــجــان  بــذلــتــه  الـــذي 
الـــمـــاضـــيـــة، مـــن خــالل 
اجــتــمــاعــاتــهــا الـــدورّيـــة 
لــُمــنــاقــشــة مــشــروعــات 
الــقــوانــيــن الــمــطــروحــة، 
حــــيــــث رّكــــــــــــزت عــلــى 
الــقــضــايــا الــحــيــويــة التي 
تـــمـــّس حـــيـــاة الــمــواطــن 
باعتباره ركيزة التنمية 
لهذا  الحقيقية  والثروة 
البلد، وقال إّن النهوض 
نحو  والمواطن  بالوطن 
الوطنية  الرؤية  تحقيق 
كـــــان   ٢٠٣٠ قـــــطـــــر 
ـــويـــات  أول رأس  عــلــى 
الــمــجــلــس وأعـــضـــائـــه 
تتويجاً  تعتبر  والــتــي 
لــمــســيــرة طــويــلــة حــافــلــة بـــاإلنـــجـــازات التي 
حققتها دولة قطر على كافة الصعد محلياً 
ورسخت  وعالمياً  وإقليمياً  ودولياً  وعربياً 
مفهوم الدولة الحديثة وعّززت مكانة قطر 

ووضعتها في مصاف الدول المتقّدمة.

محمد  بــن  خــالــد  الــســيــد  ســعــادة  ثــّمــن 
عــجــاج الــكــبــيــســي عــضــو مــجــلــس الــشــورى، 
الـــجـــهـــود الـــتـــي حــقــقــهــا الــمــجــلــس خـــالل 
على  شــارفــت  التي   ٤٦ الـــ  الحالية  دورتــه 
والمواقف  اإلنجازات  من  بحزمة  االنتهاء 

الــمــشــرفــة والــتــفــاعــل 
ـــكـــبـــيـــر مـــــع قـــضـــايـــا  ال
تصّب  والتي  المجتمع 
تنمية  فـــي  بــمــجــمــلــهــا 
الـــــــبـــــــالد وتــــقــــّدمــــهــــا 
ــــــدفــــــع الـــمـــســـتـــمـــّر  وال
بــعــجــلــة الــتــطــور الــتــي 
تـــــقـــــودهـــــا الـــــقـــــيـــــادة 
الــــحــــكــــيــــمــــة لــــلــــبــــالد، 
ــــنــــت  والـــــــــتـــــــــي تــــضــــّم
مــــنــــاقــــشــــة وإقـــــــــــرار 
ودراســــــــــة الـــقـــوانـــيـــن 

والـــتـــشـــريـــعـــات الــتــي 
ـــّمـــت إحـــالـــتـــهـــا مــن  ت
ـــــــــــــوزراء  ــــس ال مــــجــــل
ـــــــــــر لـــــمـــــا  ـــــــــــمـــــــــــوّق ال

لـــهـــا أهـــمـــيـــة قـــصـــوى لــمــصــلــحــة الـــوطـــن 
مجلس  أن   ] لـ  وأوضح  والمواطن، 
فـــي ســرعــة اّتــخــاذ  الـــشـــورى بـــذل جـــهـــداً 
من  عــدد  إلــى  الفــتــاً  الُمناسبة،  الــقــرارات 
الموضوعات التي هي اآلن محل الدراسة 
والــنــظــر، ونــــّوه بــالــتــفــاعــل الــكــبــيــر الـــذي 

تــشــهــده جــلــســات الــمــجــلــس خــــالل بــحــث 
المناقشة  وطلبات  القوانين  مــشــروعــات 
وأّكد  األعضاء،  السادة  قبل  من  المقّدمة 
عــلــى أنــهــا تـُـعــتــبــر مــن الــــدورات الــمــمــّيــزة 
دورتــه  فــي  الــشــورى  مجلس  أن  خــاصــة، 
ألول  يـــضـــّم  الــحــالــيــة 
النسائي  العنصر  مرة 
عضوات  األخوات  من 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
عــقــب قــــرار تــاريــخــي 
صفحات  فــي  يــســّجــل 
ذهــبــيــة بــتــاريــخ دولــة 

قطر.
ونــــــــــــــّوه ســــعــــادتــــه 
بــــالــــحــــصــــار الـــجـــائـــر 
الـــــــــذي فـــــــرض عـــلـــى 
بـــــالده وأكـــمـــل عـــامـــاً 
كـــــامـــــًال، وأّكــــــــد أنـــه 
أوالً  اهللا  بــــفــــضــــل 
ــالــرؤيــة الــســديــدة  وب
لـــلـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة 
ــــرغــــم مــن  ــــال أصــــبــــحــــت قــــطــــر أقــــــــوى ب
األضـــــرار الــتــي ســّبــبــهــا الــحــصــار، إال أنــه 
الكــتــشــاف  ُمــشــّجــعــاً  وحــــافــــزاً  كــــان ســبــبــاً 
تتمتع  التي  والمادية  البشرية  اإلمكانات 
ـــــة قـــطـــر، وقـــــوة الـــتـــالحـــم بــيــن  بـــهـــا دول

والُمقيمين. والشعب  القيادة 

المجلس بحث القضايا
 الحيوية التي تمّس المواطن

مناقشة القوانين والتشريعات 
لتنمية المجتمع

خالد بن محمد الكبيسيمبارك بن سيف بن معسف المنصوري
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أكــد السيد ناصر بن راشــد سريع 
الكعبي مراقب مجلس الشورى، أن 
خلق  الحالية  دورتــــه  فــي  المجلس 
من  كبيراً،  تفاعلياً  اجتماعياً  حراكاً 
خــــالل الــقــضــايــا الــهــامــة الــتــي تمت 
القوانين  ومــشــروعــات  مناقشتها، 
الــهــامــة الــتــي عــرضــت على مجلس 
الــشــورى، ووجــدت االهتمام الكبير 
على مستوى رئاسة المجلس والسادة 
األعــضــاء، والــتــي تصب فــي مسيرة 
قطر  دولــــة  تشهدها  الــتــي  التنمية 
والــتــطــور والــتــقــدم فـــي الــمــجــاالت 
االقتصادية والتشريعية، على الرغم 
جائر  تتعّرض لــه مــن حــصــار  مما 
ينتهك الــقــانــون الــدولــي واألعــــراف 
اإلنسان  حقوق  يراعي  وال  والشرائع 
ومبادئ حسن الجوار. ولفت الكعبي 
فــي حــديــث لـــ [ إلـــى أن أكثر 
مـــا يــمــيــز الـــــــدورة الــحــالــيــة الــدمــاء 

الجديدة التي رفد بها المجلس بعد 
صــدور الــقــرار األمــيــري بتعيين ٢٨ 
عــضــواً جــديــداً فــي مجلس الــشــورى 
مــن بينهم ٤ نــســاء، وأكـــد أن هذه 
الدعم  عكست  التاريخية  الــخــطــوة 
الكبير الــذي توليه القيادة الحكيمة 
للمرأة في المجتمع، والحرص على 
الوطن  نهضة  بناء  فــي  مشاركتهن 
في مختلف الميادين، بما في ذلك 
العمل البرلماني، وبالفعل فقد حقق 
القرار األميري حلم النساء في ولوج 
حققت  بعدما  البرلمانية،  الــحــيــاة 
المرأة القطرية كثیراً من اإلنجازات 
والمكاسب خالل السنوات األخیرة، إذ 
استطاعت في وقت قیاسي الوصول 
إلى مكانة مرموقة يشهد بها العالم 
ونوه  والدولية.  العربية  ومنظماته 
ناصر بن راشــد الكعبي بأن مجلس 
الشورى اتبع في دورته الحالية نهجاً 

جديداً، شكل نقلة نوعية في أسلوب 
وآلية العمل، كما أنــه قــاد مبادرات 
ولــيــدة فــي عــمــر الــمــجــلــس والفــتــة 
للنظر، تمثلت في استضافة المجلس 
الســتــعــراض  بــالــدولــة  للمسؤولين 
الــخــطــط والـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة كل 
فــي مجاله وذلـــك خـــالل عـــدد من 
الجلسات، وفي مقدمتها استضافة 
مــعــالــي الــشــيــخ عـــبـــداهللا بـــن نــاصــر 
بــن خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
أن  واعتبر  الداخلية،  وزيــر  الــــوزراء 
التفاعلية  العملية  فــي  يصب  ذلـــك 
الكبيرة التي تؤكد على أهمية القضايا 
المجلس،  يتناولها  التي  المجتمعية 
وأشاد بالتعاون والتنسيق الكبير في 
العمل الداخلي برئاسة سعادة رئيس 
المجلس والذي بدا واضحاً من خالل 
اإلنــجــازات التي حققها خــالل فترة 

وجيزة.
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بدأ السّيد راشد بن حمد المعضادي ُمراقب 
مجلس الشورى، حديثه بمقولة ”(رب ضارة 
نافعة)، التي قالها حضرة صاحب السمّو أمير 
البالد المفّدى، حفظه اهللا بُمناسبة الحصار 
هذه  قطر،  دولــة  على  ُفــرض  الــذي  الظالم 
الدولة  لهذه  الحال  واقع  أّكدها  التي  المقولة 
بأخيه  األخ  ثقة  بجيرانها  ووثقت  آمنت  التي 
إال أن الخيانة والغدر اللذين يدفعهما الحسد 
والغيرة كانا جزاء هذه الثقة، فكانت الصدمة 
التي أفجعت القطريين بل حتى شعوب دول 
كممت  والتي  أمرها  على  المغلوبة  الحصار 
عن  التعبير  فــي  ُحريتُها  وُصــــودرة  أفــواهــهــا 
رأيـــهـــا، وتـــابـــع الــمــعــضــادي لــــ [: وبـــدأ 
مسلسل الفجور في الخصومة تتوالى حلقاته 
التي لم تدْع شأناً يجمع الشعوب إال وقّوضته 
ولــم يسلم منها ال مــال وال اقتصاد والغــذاء 
لمنعوا  بأيديهم  األمــر  كــان  لــو  بــل  دواء،  وال 
ذلك،  من  أبعد  الغدر  نّية  كانت  ولقد  الهواء، 
لغزو  عسكرياً  ُمخّططاً  تتضمن  كانت  حيث 

قطر.
هنا  ومــــن  نـــافـــعـــة)،  ضــــارة  (رّب  وقـــــال: 
والشعب  الــقــيــادة  بين  الــتــالحــم  قصة  بـــدأت 
أســـاســـهـــا حــــّب مـــتـــبـــادل بــيــن حـــاكـــم عـــادل 
ومؤمن  راٍض  ومقيمين)  وشعب (مواطنين 
حيث  وطنهم،  عــن  للدفاع  اّتــحــدوا  بقيادته 
أجمع  العالم  وبشهادة  الحصار  دول  أبهروا 
بمدى صالبة موقفهم وإيمانهم بحقهم في 
اتخاذ  في  وحريتهم  وطنهم  على  سيادتهم 

قراراتهم دون وصاية تفرض عليهم، فهذه 
كلف  وإن  تجاوزها  يمكن  ال  حمراء  خطوط 
تكون  أن  للحياة  قيمة  فال  أرواحــهــم،  األمــر 
وما  غيرك،  ألهــواء  خاضعاً  اإلرادة  مسلوب 
أن استوعب الشعب القطري صدمة الحصار 
حتى تحّولت البلد إلى خلية نحل تعمل بجد 
واجتهاد ومثابرة كّل في مجاله وفي فترات 
وجيزة لم يلحظ أحد فيها أي قصور، وتم 
توفير كافة احتياجات الناس من غذاء ودواء، 
وبــأســعــارهــا  المعيشية  المتطلبات  وجــمــيــع 
التنمية  لمتطلبات  كذلك  واألمر  االعتيادية، 
في  الضخمة  المشاريع  واحتياجات  واإلعمار 
البالد. وبرزت لنا مواهب شابة في مختلف 
الــمــجــاالت ســيــاســيــاً، اقــتــصــاديــاً، عــســكــريــاً، 
ما كنا نعرفها قبل الحصار، ال  إعالمياً  مالياً 
أستطيع حصرها، ولنا في واقعنا شواهدها، 
هذه الثروة الوطنية من البشر ما كنا لنحصل 
عليها لوال الحصار الذي صقل معدنها وأشعل 
بــريــقــهــا يــدفــعــهــا حــبــهــا ووالؤهــــــا لــقــيــادتــهــا 

ووطنها.
ولفت المعضادي إلى مجلس الشورى في 
األولــى  وللمرة  شهدت  التي  الجديدة  حلته 
دخول أربع سيدات ضمن عضويته، وأصبح 
مختلف  مــن  مــتــآلــفــاً  مــزيــجــاً  يــضــم  تشكيله 
الـــخـــبـــرات والــتــخــصــصــات الـــتـــي يــحــتــاج لها 
المجلس  بتفاعل  ونـــّوه  عمله،  فــي  المجلس 
الوطنّي،  واجبه  مستشعراً  الحصار  أزمــة  مع 
وقد تمّثل ذلك من خالل مسارين، موضحاً 

الخارجي،  المستوى  على  األول  المسار  أن 
في  المشاركة  المجلس  وفــود  أبـــرزت  حيث 
حقيقة  البرلمانية  والمؤتمرات  المؤسسات 
قطر  دولــة  على  المفروض  الظالم  الحصار 
تنشرها  التي  واالّدعــــاءات  األكــاذيــب  وتفنيد 
دول الـــحـــصـــار، ولـــقـــد لــمــســنــا مـــن الــعــديــد 
مــن أعــضــاء الــبــرلــمــانــات، خــاصــة األوروبــيــة 
واآلسيوية واإلفريقية ومن أمريكا الجنوبية 
من  بيانه  تّم  عما  يختلف  إليهم  نقل  ما  بأن 
قــبــل وفــــد مــجــلــس الـــشـــورى بــشــأن حقيقة 
لهم  الحقيقية  الصورة  توضيح  وتّم  األزمــة، 

وكذب وتدليس ادعاءات دول الحصار.
ـــانـــي يــقــول  ـــث وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــســـار ال
الــمــعــضــادي: هــو داخــلــي ولـــه شــقــان: الــشــّق 
العديد  واستضافة  دعــوة  فــي  ويتمثل  األول 
ــيــة فــــي دولــــــة قطر  ــمــان ــبــرل مــــن الــــوفــــود ال
الدولة،  تعيشها  التي  النهضة  على  إلطالعها 
وهي من أسباب حسد دول الحصار، وكذلك 
دولة  على  المفروض  الحصار  حقيقة  بيان 
قطر وكــذب ادعـــاءات تلك الــدول للنيل من 
سيادة قطر وسلب إرادتها، ولقد كان لتلك 
الــشــروح أثــرهــا اإليــجــابــّي على موقف دولــة 

قطر وخروج مثل هذه الوفود بصورة 
ومــدى  الحصار  حقيقة  عــن  واضــحــة 
الظلم الذي تتعّرض له دولة قطر، أما 
مشروعات  في  فيتمّثل  الثاني:  الشق 
خالل  المجلس  نظرها  التي  القوانين 
أبرزها  ومــن  الحالية،  انعقاده  فترة 

قــانــون الــخــدمــة الــوطــنــيــة ومـــشـــروع قــانــون 
اإلقـــامـــة الــدائــمــة وحــزمــة مــشــاريــع قــوانــيــن 
معنية باالستثمار وتشجيع جذب رأس المال 
غــيــر الــقــطــري لــلــداخــل، هـــذا بــاإلضــافــة إلــى 
العديد من طلبات المناقشة العامة واالقتراح 
منها  المجلس  أعضاء  بها  تقدم  التي  برغبة 
مـــا يــتــعــّلــق بـــاألمـــن الـــغـــذائـــي وكـــذلـــك صفة 

ما  أو  الــقــضــائــيــة  الــضــبــطــيــة 
يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــعـــــقـــــارات 

الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وكـــــان 
آخـــرهـــا مـــا يــتــعــّلــق 

بــقــانــون الــتــقــاعــد 
ــــات  ــــن ــــأمــــي ــــت وال

االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــّوه  ون
الــمــعــضــادي 
بـــالـــتـــفـــاعـــل 

يتّم  الـــذي 
بـــــيـــــن 

السلطة التنفيذية (مجلس الــوزراء) ومجلس 
الشورى، حيث استضاف المجلس في بادرة 
وزراء  من  العديد  محمودة  وسابقة  إيجابية 
مجلس  رئيس  معالي  رأسهم  وعلى  الدولة، 
الــــوزراء ونــائــبــاه وقــدمــوا شــرحــاً عــن سياسة 
الـــدولـــة وإجـــراءاتـــهـــا كـــّل فــي مــجــالــه، حيث 
كـــان لــذلــك عــظــيــم األثــــر في 
نـــفـــوس وأذهــــــان أعــضــاء 
الــمــجــلــس لــيــكــونــوا على 
أعمال  من  بّينة 
وفهم  الدولة، 
ســـيـــاســـاتـــهـــا، 
وتــــــــقــــــــديــــــــم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــرأي  ال
ــــــمــــــشــــــورة  وال

بشأنها.

 الشورى كشف أكاذيب الحصار
راشد المعضادي :

بــيــة
وبية
من
يقة
لهم

قــول
شــّق
ديد
قطر
ولة،
ذلك
ولة
من
تلك
ولــة

مـــا يــتــعــلــق بـــاألمـــن الـــغـــذائـــي وكـــذلـــك صفة 
ما  أو  الــقــضــائــيــة  الــضــبــطــيــة 

يــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــعـــــقـــــارات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وكـــــان 

آخـــرهـــا مـــا يــتــعــّلــق 
بــقــانــون الــتــقــاعــد
ــــات  ــــن ــــأمــــي ــــت وال

االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــّوه ون
الــمــعــضــادي
بـــالـــتـــفـــاعـــل 

يتّم  الـــذي 
بـــــيـــــن 

كـــان لــذلــك عــظــيــم األثــــر في
نـــفـــوس وأذهــــــان أعــضــاء
الــمــجــلــس لــيــكــونــوا على
أعمال من  بّينة 
وفهم الدولة، 
ســـيـــاســـاتـــهـــا،
وتــــــــقــــــــديــــــــم
ـــــــــــــــــــــــــــــــرأي ال
ــــــمــــــشــــــورة وال

بشأنها.

دحالن الحمد:

أكــــد الــســيــد دحـــالن 
مجلس  عــضــو  الــحــمــد 
مجلس  أن  الــــشــــورى، 
الــــشــــورى اســـتـــطـــاع أن 
يــــتــــفــــاعــــل بــــــقــــــوة مـــع 
على  الـــحـــصـــار  قــضــيــة 
الــمــســتــويــيــن الــمــحــلــي 
ـــمـــي، والـــدلـــيـــل  ـــعـــال وال
ـــــــك تـــعـــاطـــف  عــــلــــى ذل
الــــغــــالــــبــــيــــة الـــعـــظـــمـــى 
واقتناعها  للبرلمانات 
الــــتــــام بـــمـــوقـــف دولــــة 

ذلك  بــدأ  وقــد  قطر، 
مـــــن خـــــــالل حـــزمـــة 
مـــــــن الـــــمـــــشـــــاركـــــات 

الــشــورى،  مجلس  رئــيــس  بها  قــام  الــتــي  الخارجية 
وعدد من األعضاء، فضالً عن الوفود األجنبية التي 
أعربت  والتي  الــدورة،  هذه  خالل  المجلس  زارت 
عن رفضها التام للحصار وتفهمها الكامل لموقف 
الخالفات  لحل  سبيالً  للحوار  الــداعــي  قطر  دولــة 

بين الدول، ودعت إلى الرفع الفوري 
تفاعل  وضـــــرورة  لــهــذا ”الـــحـــصـــار“، 
بــرلــمــانــات دولــهــم مــع الــقــضــيــة بعد 
السلبية  لــآلثــار  حقيقية  صـــورة  نــقــل 
المترتبة عليه، ولفت إلى أن مجلس 
الـــــشـــــورى حـــقـــق طـــفـــرة فــــي الــعــمــل 
البيت  ترتيب  مــن  بــدأت  البرلماني، 
الداخلي بخطط واعية رسمها سعادة 
محمود  آل  عــبــداهللا  بــن  أحمد  السيد 

رئيس مجلس الشورى. 
ونوه الحمد بأن المشاريع التنموية 
كبيراً  جانباً  استحوذت  واالستثمارية 
مــن مــنــاقــشــات الــمــجــلــس، فــي ظل 
الــنــهــضــة الــعــمــرانــيــة واالقــتــصــاديــة 
السنوات  خــالل  البالد  تشهدها  التي 
والقضايا  المشاكل  مناقشة  عــن  فضال  األخــيــرة، 
الــحــيــاتــيــة الـــتـــي تـــهـــم الـــمـــواطـــن فــــي الـــمـــجـــاالت 
االقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــيــة والـــخـــدمـــيـــة، وغــيــرهــا 
مــن الــمــوضــوعــات والــتــشــريــعــات الــهــامــة فــي هذه 

المرحلة.

المشاركات الخارجية أقنعت العالم

دحالن جمعان الحمد
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ناصر الكعبي:

نهج جديد حقق نقلة نوعية في أسلوب وآلية العمل

د.  يوسف عبيدان

د: يوسف عبيدان: قطر طّوقت ذيول الحصار
قــــال الــدكــتــور يــوســف عــبــيــدان 
عضو مجلس الشورى: تمر الذكرى 
الجائر  الــظــالــم   للحصار  األولــــى 
الذي ُفرض على دولة قطر زوراً 
وظلماً، فعمل على  تقطيع أواصل 
ووشائج  القربي  والنسب، وأحدث 
شرخاً كبيراً في منظومة مجلس 
التعاون الخليجي الذي كان يتطلع 
لــه فــي تحقيق الــوحــدة الخليجية 
الكاملة بين الشعوب الخليجية ذات 
المصير المشترك، إال أن ما حدث 
شّتت النسيج االجتماعي حيث لم 
تراع األخوة والجيرة والقربى التي 

العربي،  الخليج  شعب  بها  ُعــرف 
وأضاف: لقد أقدمت دول الحصار 
على إجــراء لم يسبق له مثيل في 
منظومة  ظــل  فــي  خاصة  التاريخ 
الدكتور  ولــفــت  قــائــمــة.   خليجية 
عـــبـــيـــدان فــــي حـــديـــث لـــــ [ 
المشّرف  قطر  دولـــة  موقف  إلــى 
بمجرد اإلعــالن عن الحصار من 
حيث  شقيقة،  خليجية  دول  قبل 
على  الــرشــيــدة  الحكومة  ســارعــت 
تطويق ذيول الحصار والعمل على 
الــحــد مــن آثـــاره ونتائجه حتى ال 
على مسيرة قطر التي  يؤثر سلباً 

يــرعــاهــا حــضــرة صــاحــب السمو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمـــيـــر الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، وبــفــضــل 
السياسة الحكيمة لسموه وحكومته 
ـــرشـــيـــدة اســـتـــطـــاعـــت قـــطـــر أن  ال
تصمد بقوة في وجه هذا الحصار 
والعمل على تالفي آثاره سواء من 
الناحية االقتصادية والمعيشية أو 
بأن  ونــوه  والثقافية،  االجتماعية 
االحتياجات  كافة  وّفـــرت  الــدولــة 
واإلمــكــانــات وســّخــرت الــطــاقــات 
اإلجـــراء  بــهــذا  أحـــد  يشعر  ال  حتى 
قطر  دولة  اقتصاد  وبات  الظالم، 

اقتصادات  وأقـــوى  أهــم  مــن  اآلن 
حقق  المصرفي  ونظامها  العالم، 
من  الــرغــم  على  عالية  مــعــّدالت 
المنتجات  عـــن  فــضــالً  الــحــصــار، 
الـــوطـــنـــي الـــتـــي بـــــدأت تــظــهــر في 
السوق المحلية، وعلى الرغم من 
هـــذه األزمــــة فــقــد أصــبــح الشعب 
القطري من مواطنين ومقيمين 
ينعمون في الخير والوفرة والعيش 
الــكــريــم ورفــاهــيــة لـــم يــســبــق لها 
مثيل. ولفت عبيدان إلى عدد من 
اإلنجازات التي حققتها دولة قطر 
من  والتي  الماضية  الفترة  خــالل 

وتوّسع  حمد،  ميناء  افتتاح  بينها 
إنتاج  وزيـــادة  القطرية،  الخطوط 
الـــغـــاز وغــيــرهــا مـــن اإلنــــجــــازات، 
مــــنــــوهــــاً بــــــأن مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
استجاب لمقتضيات هذا التطور، 
ونــــاقــــش الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تعكس 
دولة  أن  وأكــد  القطري،  الموقف 
قــطــر مــاضــيــة فــي طــريــقــهــا ولــن 
الضغوطات  من  نــوع  ألي  تستسلم 
مستعدة  فهي  نفسه  الــوقــت  وفــي 
لــلــحــوار الــبــّنــاء الــقــائــم على أســاس 
المساواة الذي ال يَعرف االبتزاز أو 

المساواة ويرفض اإلمالءات.



كتب - نشأت أمين :

على مدار عام كامل ومنذ فرض 
الــحــصــار الــظــالــم عــلــى قــطــر بــذلــت 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 
مضنية من أجل تعرية دول  جهوداً 
الــحــصــار وكــشــف أبــعــاد االنــتــهــاكــات 
ارتكبتها  الــتــي  الــضــخــمــة  اإلنــســانــيــة 
الــــدول األربــــع الــســعــوديــة واإلمــــارات 
المواطنين  بحق  والبحرين  ومصر 
على  المقيمين  وكــذلــك  القطريين 
جميع  تــخــالــف  والـــتـــي  قــطــر  أرض 
المواثيق  الدولية واألعراف اإلنسانية. 
ملف  عاتقها  على  اللجنة  وحملت 
االنــتــهــاكــات وطــافــت بــه فــي جميع 

على  الــثــقــل  ذات  الــدولــيــة  الــعــواصــم 
هذه  في  وخاطبت  الدولية  الساحة 
العواصم مختلف دوائر صنع القرار 
ســــواء الــســيــاســيــيــن أو الــبــرلــمــانــيــيــن 
أو مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي أو 
التي  الــجــهــود  ونجحت  اإلعــالمــيــيــن 
قامت بها اللجنة إضافة إلى الجهود 
المعنية  الــجــهــات  بــهــا  قــامــت  الــتــي 
األخرى في الدولة في قلب الطاولة 
على دول الحصار وكسب تأييد تلك 
العواصم ووقوفها إلى جانب قطر.  
الـــســـطـــور  فـــــي  وتـــــرصـــــد [ 
ــتــالــيــة أبـــــرز الــمــحــطــات الــدولــيــة  ال
لحقوق  الوطنية  اللجنة  زارتها  التي 
ــــســــان وأبـــــــرز مــــا تــــم فــــي هـــذه  اإلن

الحصار  فرض  بداية  منذ  العواصم 
وحتى اآلن بمناسبة مرور عام على 

الحصار.  
الماضي  الــعــام  مــن  يونيو   ١٢ فــي 
ـــــوع مـــــن فــــرض  وبــــعــــد نــــحــــو أســـــب
صميخ  بن  علي  د.  اجتمع   الحصار 
الــــمــــري رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق اإلنــســان مــع ســعــادة السيد 
لمنظمة  الــعــام  األمــيــن  شيتي  سليل 
الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة بـــمـــقـــر الــمــنــظــمــة 
وذلك  لندن.  البريطانية  بالعاصمة 
فــي إطــــار شـــرح تــداعــيــات الــحــصــار 
عنه  نتج  وما  قطر  على  المضروب 
مـــن خــــروقــــات خــطــيــرة لــلــقــانــون 
الـــدولـــي لــحــقــوق اإلنـــســـان وانــتــهــاك 

لمواطنين  األساسية  الحقوق  أغلب 
وقطريين. خليجيين 

 كــمــا اجــتــمــع رئـــيـــس الــلــجــنــة مع 
ـــيـــة  ـــدول مــــســــؤولــــي الــــفــــيــــدرالــــيــــة ال
تأثيرات  معهم  وبحث  للصحفيين 
والتعبير   الــرأي  حرية  على  الحصار 
وحــــمــــايــــة الـــصـــحـــفـــيـــيـــن. وتــــنــــاول 
االجـــتـــمـــاع الــعــقــوبــات الــكــبــيــرة في 
مــواجــهــة الــمــواطــنــيــن الــخــلــيــجــيــيــن 
تعاطفهم  لمجرد  المقاطعة  بــدول 
مـــــــع مـــــــا يــــــجــــــري بـــــــدولـــــــة قـــطـــر 
ـــيـــة، عــــالوة  ـــســـان ـــهـــاكـــات إن ـــت مــــن ان
عـــلـــى الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــصــحــفــيــيــن 
ــتــواصــل  ــنــاشــطــيــن فـــي مـــواقـــع ال وال
االجــتــمــاعــي مــن جــانــب تــلــك الــدول 

وتجريم الصحفيين الرافضين لهذا 
الحصار.

 وفي السادس عشر من شهر يونيو 
الوطنية  اللجنة  رئيس  دعا  الماضي  
صحفي  مؤتمر  في  اإلنسان  لحقوق 
عــقــد بــجــنــيــف الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان إلـــى إرســــال بعثة 
للوقوف  الــعــاجــل  الــقــريــب  فــي  فنية 
عـــن قــــرب عــلــى االنـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
إلى  الفتاً  الحصار  هــذا  على  ترتبت 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أن 
محاماة  مكتب  مع  للتعاقد  ستلجأ 
القضائية  الملفات  لتحضير  دولــي 
ــــــــــدول الـــمـــحـــاصـــرة  ومــــطــــالــــبــــة ال
لمبدأ  طبقاً  للضحايا  بالتعويضات 

في  عليه  المنصوص  الضرر“  ”جبر 
اإلنسان.  حقوق  واتفاقيات  مواثيق 
الــحــصــار  دول  إجــــــــراءات  ووصـــــف 
ووصـــف الــفــصــل بــيــن األســـر بــجــدار 

برلين جديد.
جلسة  عــقــد  أيــــام   ٤ بــــ  وبــعــدهــا   
اســـتـــمـــاع فـــي الـــبـــرلـــمـــان األوروبــــــي 
واالتــحــاد  البرلمان  خاللها  وطــالــب 
األوروبــيــيــن بــالــعــمــل الــمــكــثــف على 
الوقف الفوري للحصار وإدانته  إلى 
البرلمان  مــن  لجنة  تشكيل  جــانــب 
األوروبــــــــــي لـــــزيـــــارة مـــقـــر الــلــجــنــة 
الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر  
لــــالطــــالع عــــن قـــــرب عـــلـــى مـــأســـاة 

الضحايا وااللتقاء بهم.

معارك لجنة حقوق اإلنسان ضد الحصار 
جوالت مكوكية لكشف االنتهاكات أمام العالم

الـــــقـــــرار لـــصـــنـــاعـــة  مــــدنــــيــــاً  ـــاً  ـــع ـــم ـــت ـــج م و  وبــــرلــــمــــانــــيــــيــــن  ـــن  ـــي ـــي ـــاس ـــي س تــــخــــاطــــب  الـــلـــجـــنـــة 

د. علي بن صميخ المري متحدثاً أمام البرلمان األوروبيالمؤتمر الصحفي لرئيس لجنة حقوق اإلنسان ٢٠١٨

ــــع عـــشـــر مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر  ــــراب فــــي ال
الــمــاضــي اجــتــمــع رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق اإلنــســان مــع ســمــو األمــيــر زيـــد بن 
رعـــد الــمــفــّوض الــســامــي لــحــقــوق اإلنــســان 
أهم  مناقشة  االجتماع  خــالل  جــرى  حيث 
مستجدات االنتهاكات اإلنسانية التي جرت 
نــتــيــجــة الـــحـــصـــار الـــمـــفـــروض عــلــى دولـــة 

قـــــطـــــر مـــنـــذ 
ـــــة يــــــــوم،  مـــــئ
كــمــا قـــــّدم د. 
المري أحدث 
الــــــتــــــقــــــاريــــــر 
ــــة  ــــمــــفــــّصــــل ال
لـــــــــــكـــــــــــافـــــــــــة 
االنـــتـــهـــاكـــات 
الـــــتـــــي تــمــس 
ـــــــــم  صـــــــــمـــــــــي
مبادئ حقوق 
اإلنــــــــــــســــــــــــان 
كافة  وتُنافي 
الـــتـــشـــريـــعـــات 
والــــمــــواثــــيــــق 
في  الـــدولـــيـــة 

هذا الشأن.
وبـــــعـــــدهـــــا   

ـــ ٥ أيــــام طــالــب فــي مــؤتــمــر صــحــفــي في  ب
جــنــيــف عــلــى هـــامـــش انـــعـــقـــاد اجــتــمــاعــات 
 (٣٦) دورتــــه  فــي  اإلنـــســـان  حــقــوق  مجلس 
السلطات السعودية واإلماراتية والبحرينية 
عن  عّبروا  الذين  المواطنين  سراح  بإطالق 
المفروض  للحصار  رفضهم  بشأن  آرائهم 

الدولية  للمنظمات  والــســمــاح  قــطــر،  على 
رفع  إلــى  الــحــصــار  دول  داعــيــاً  بمقابلتهم. 
حــصــارهــا غــيــر الــقــانــونــي عــن دولــــة قطر 
ومعالجة آثاره اإلنسانية، وشّدد على أن ما 
تتخذه هذه الدول من إجراءات فيما يتعلق 
بحل األزمة هو مجر ذر للرماد في العيون.

ــــه اجــتــمــع مع   وفــــي ٢١ مـــن الــشــهــر ذات
جامس  السيد 
طاجر، مدير 
ــــــــامــــــــج  ــــــــرن ب
حـــــــــــــــرّيـــــــــــــــة 
ــعــبــيــر فــي  ــت ال
منظمة ”بان 
أمـــــــريـــــــكـــــــا“ 
ـــــــيـــــــة،  ـــــــدول ال
قضية  وأثــــار 
الــصــحــافــيــيــن 
واإلعالميين 
ـــــــاب  ـــــــكـــــــت وال
الـــقـــطـــريـــيـــن 
الــــــــــــــــذيــــــــــــــــن 
أدرجـــــــــــــــــــــــت 
أســـــمـــــاؤهـــــم 
فـــــــي قـــــوائـــــم 
الـــشـــخـــصـــيـــات 
والكيانات المتهمة بدعم اإلرهاب من قبل 
الحقوقية  المنظمة  وأبــدت  الحصار.  دول 
اللجنة  مــع  للتنسيق  اســتــعــدادهــا  الــدولــيــة 
على  والعمل  المتهمين  عن  الــدفــاع  بهدف 
المعنوي  الضرر  وإزالـــة  عنهم،  التهم  رفــع 

الواقع عليهم.

الوطنية  اللجنة  تحركات  انتقلت 
ــــــى الـــعـــاصـــمـــة  لـــحـــقـــوق اإلنــــــســــــان إل
األمــــريــــكــــيــــة حـــيـــث اجـــتـــمـــع رئــيــس 
يوليو  شــهــر  مــن  الــعــاشــر  فــي  اللجنة 
الــخــارجــيــة  وزارة  بــمــقــر  الـــمـــاضـــي 
األمـــريـــكـــيـــة بــواشــنــطــن مـــع ســعــادة 
وزيــر  مساعدة  جرمين  ألــن  السيدة 
الــخــارجــيــة بــاإلنــابــة وســعــادة السيدة 
مكتب  رئـــيـــس  لـــوســـوســـن  كــرســتــيــنــا 
حـــقـــوق اإلنـــــســـــان وشــــــــؤون الــعــمــال 
بــالــخــارجــيــة األمــريــكــيــة.قــدم خالله 
دول  انتهاكات  حــول  مفصالً  شــرحــاً 
الحصار التي طالت المبادئ األساسية 
قطر  دولة  لمواطني  اإلنسان  لحقوق 
والمقيمين على أرضها من مواطني 
والــجــنــســيــات  ــتــعــاون  ال مــجــلــس  دول 

األخرى.
وفي اليوم التالي أجرى بالعاصمة 
األمريكية  تحركات واسعة ومكثفة 
ـــومـــاســـي  ـــل ـــدب عــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن ال
واإلعـــالمـــي. حــيــث اجــتــمــع مــع السيد  
األمن  مشروع  مدير  كوهاريس  بيتر 
بنادي  ندوتين  عقد  كما  األمــريــكــي. 
الــصــحــافــة الــوطــنــي بــواشــنــطــن حضر 
ــعــديــد مـــن ممثلي  ـــــى مــنــهــمــا ال األول
وكبار  اإلعالمية  المؤسسات  كبريات 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــصــحــفــيــة ومــمــثــلــي 
الــمــنــظــمــات والـــنـــقـــابـــات اإلعــالمــيــة 

بواشنطن. 
وأكــــد د. الـــمـــري خـــالل االجــتــمــاع 
انتهاك  على  الحصار  دول  جــرأة  أن 
الــمــبــادئ األســاســيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
وأمــن  اســتــقــرار  على  بظاللها  ألــقــت 

لألمن  فعلي  مهدد  هي  بل  المنطقة 
والسلم الدوليين.

 وفـــي الــخــامــس عــشــر مــن الشهر 
ذاتـــه أجـــرى تــحــركــات واســعــة لشرح 
آثــــــــار الــــحــــصــــار عـــلـــى دولــــــــة قــطــر 
والــمــتــرتــبــة عــلــى الــمــتــضــرريــن ســواء 
المعنوي  أو  الــمــادي  المستوى  عــلــى  
ووضع آليات لضمانات قانونية دولية 
لــعــدم تــكــرار هــذه االنــتــهــاكــات تحت 
أي من الظروف المتعلقة بالنزاعات 
اجتمع  حــيــث  السياسية  والــخــالفــات 
مـــع الــســيــد أنــــــدرو جــيــلــمــور األمــيــن 
العام المساعد لشؤون حقوق اإلنسان 

باألمم المتحدة.
االجتماع  خــالل  المري  د.  وجــدد  
الــــدعــــوة ألهــمــيــة الـــتـــحـــرك الــســريــع 
المبادئ  انتهاكات  تفاقم  مــن  للحد 

األســــاســــيــــة لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان الــتــي 
ــــــة قــطــر  تـــعـــرض لـــهـــا مـــواطـــنـــو دول
والــمــقــيــمــون عــلــى أرضــهــا مــن دول 
مجلس التعاون والجنسيات األخرى. 
وأكــــد عــلــى أهــمــيــة الـــنـــأي فـــي هــذه 
الواقع  عن  اإلنسانية  بالقضايا  األزمــة 

السياسي.
 وفـــي اجــتــمــاع ثـــان الــتــقــى رئــيــس 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بمقر 
بأصحاب  بــنــويــورك  المتحدة  األمـــم 
الدبلوماسية  البعثات  رؤســاء  السعادة 
لــــــــــدول (ســـــويـــــســـــرا واألرجــــنــــتــــيــــن 
وكــــوســــتــــاريــــكــــا وغــــــانــــــا والــــســــويــــد 
المري  د.  واســتــعــرض  ولــخــتــشــتــان). 
خالل هذه اللقاءات  مستجدات أزمة 
قطر  دولــة  على  المضروب  الحصار 

وانعكاساتها على الوضع اإلنساني.

تقارير عن كافة االنتهاكات
 أمام المفوض السامي

تحركات اللجنة في واشنطن
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في الـ ٢٤ من شهر أكتوبر الماضي أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
نوفمبر٢٠١٧   ٢٣ إلــى   ١٨ مــن  الفترة  خــالل  الــدوحــة  ســتــزور  أممية  بعثة  أن 
ذلك  جاء  وقد  الحصار.  فيها  يتسّبب  التي  واالنتهاكات  اإلنسانية  اآلثار  لتقصي 
استضافها  التي  االستماع  جلسة  خالل  والــلــوردات،  العموم  مجلسي  نــواب  أمــام 
لجنة  عــن  الــمــســؤول  شيبر،  تــومــي  االسكتلندي  الــوطــنــي  الــحــزب  عــن  الــنــائــب 
أسكتلندا في البرلمان البريطاني، بحضور نواب عن مجلسي العموم واللوردات.  
تم تخصيص جلسة االستماع لتقديم تقرير شامل حول آثار الحصار اإلنساني 
الجائر الذي تتعّرض له دولة قطر خالل ١٤٣ يوماً من بداية األزمة.  وفي اليوم 
ذاته عقد رئيس اللجنة الوطنية سلسلة اجتماعات مكّثفة مع الليستر كار مايكل، 
الوطني  الحزب  عن  داي  مارتن  والنائب  الديمقراطيين،  األحــرار  حــزب  عن 
االسكتلندي، ونيكول بينشي، المنّسقة للجنة الحزبية المشتركة لحقوق اإلنسان 
في البرلمان، والنائب ديفيد وايني، وزير الظل لشؤون الدفاع والمشتريات في 
وزارة الدفاع البريطانية. واجتماع آخر مع النائب غراهام موريس، رئيس الوفد 
البرلماني البريطاني الذي زار الدوحة شهر سبتمبر الماضي، والتقى عدداً من 
المتضّررين من الحصار. ووّثق أعضاء الوفد حاالت النتهاكات حقوق اإلنسان، 
ووسائل  البرلمان  نواب  أمام  للزيارة  النهائي  تقريره  عن  اإلعــالن  انتظار  في 
اإلعالم العالمية.  وفي اليوم التالي طالب نواب البرلمان األوروبي بإيفاد بعثة 
تحّمل  إلى  لدفعها  األوروبــي  االتحاد  دول  إلى  توصية  ورفع  الحقائق؛  لتقّصي 
مسؤولياتها اتجاه استمرار األزمة اإلنسانية، بسبب تمادي الدول الُمحاصرة في 
انتهاك قوانين حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا.  وفي 
السابع من نوفمبر الماضي اجتمع مع عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات 
سفير  المالكي  أحمد  العزيز  عبد  السيد  سعادة  بحضور  اإليطالية  الحقوقية 
الدولة لدى إيطاليا. على هامش مشاركته في الندوة التي نظمتها سفارة دولة 
قطر لدى إيطاليا بالتعاون مع المعهد اإليطالي للدراسات السياسية والدولية. 
(ispi). وضم اللقاء البروفسير جوليو النا رئيس االتحاد القانوني لرعاية حقوق 
القانوني  االتحاد  لصندوق  العام  األمين  روســي  فرانشيسكو  وسعادة  اإلنسان، 
لرعاية حقوق اإلنسان، وسعادة ماريو ميليللو السكرتير العام لالتحاد القانوني 
إذاعة  في  صحفية  جوزانيكني  جور  الدكتور  وسعادة  اإلنسان،  حقوق  لرعاية 
التلفزيون اإليطالي RAI وسعادة الدكتور فيتوريو لونغي صحفي ومستشار في 
منظمة العمل الدولية. وأكد المري أن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان شّكلت 
ضحايا  مــع  مــحــدود  ال  وتعاطف  كبيرة  مؤيدين  شبكة  اتصاالتها  خــالل  مــن 
عن اتجاه اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان إلنشاء تحالف دولي  الحصار، كاشفاً 

لرفع الحصار.

بعثة أممية تزور الدوحة لتقّصي االنتهاكات

اإليطالي  بالبرلمان  استماع  جلسة  في 
عــــقــــدت فـــــي الــــــرابــــــع عــــشــــر مـــــن شــهــر 
ديــســمــبــر، أكـــد أعـــضـــاء بــمــجــلــس الــنــواب 
اإليــطــالــي تــأيــيــدهــم لــمــوقــف حــكــومــتــهــم 
الحوار  ومبدأ  الكويتية  للوساطة  الــداعــم 
توقعت  بينما  الــخــلــيــجــيــة.  األزمـــة  إلنــهــاء 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان بــدولــة 
قـــطـــر إصــــــدار مــــشــــروع قـــــرار مــــن قــبــل 
حكومتهم  لمطالبة  اإليــطــالــي  الــبــرلــمــان 
بــاتــخــاذ مــوقــف حــــازم بـــإدانـــة الــحــصــار، 

وبالموازاة.  فوراً  برفعه  والمطالبة 
بــيــنــمــا دعــــا د. عــلــي الـــمـــري الــجــمــعــيــة 
ـــمـــتـــحـــدة الســـتـــصـــدار  الــــعــــامــــة لــــألمــــم ال
الشعوب  حصار  لمناهضة  عالمي  إعــالن 
وتــحــيــيــد الــمــدنــيــيــن مـــن أيــــة تــجــاذبــات 
حقوق  مجلس  دعوته  مع  موزاًة  سياسية، 
للبرلمانيين،  الــدولــي  واالتــحــاد  اإلنــســان 
قرارات  الستصدار  األوروبي،  والبرلمان 
جريمة  واعــتــبــاره  الــشــعــوب  حــصــار  لــمــنــع 

اإلنسانية. ضد 

فــي ٦ يــنــايــر الــمــاضــي دعـــا الــمــســؤولــيــن 
حماية  إلــى  بباريس  ”اللوفر“  متحف  على 
السياسي“،  ”االستغالل  من  والثقافة  الفن 
واتـــخـــاذ تــدابــيــر حـــازمـــة لــحــمــايــة الــتــراث 
الــفــكــري والــثــقــافــي، وضــمــان عـــدم تــكــرار 
”فضيحة“ متحف ”لوفر“ أبو ظبي، الفتاً 
إلى أن ما حدث ال يستهدف قطر فحسب، 
المؤسسات  ِمصداقية  على  اعــتــداء  هــو  بــل 

الثقافية والفنية والتعليمية الفرنسية. 
أنــهــا  الـــمـــري  د.  الــلــوفــر  إدارة  وأبــلــغــت   
فــتــحــت تــحــقــيــقــاً رســمــيــاً فــي قــضــيــة إزالـــة 
خــريــطــة قــطــر مـــن مــتــحــف ”لـــوفـــر“ أبــو 
عما حــدث، واعــدة  ظبي، وقــّدمــت اعــتــذاراً 
الزيارة  خالل  القضية  حول  النقاش  بإثارة 
أبو  إلــى  الفرنسيين  للمسؤولين  المرتقبة 

ظبي.
 وفـــي ٢٣ فــبــرايــر اجــتــمــع بــمــقــر األمـــم 
المتحدة بجنيف مع السيد الفريد فيرنانديز 

لحق  الــدولــيــة  للمنظمة  التنفيذي  الــمــديــر 
االجتماع  وبحث  التدريس.  وحرّية  التعليم 
جــّراء  الناجمة  التعليم  في  الحق  انتهاكات 
كافة  المنظمة  الــمــري  د.  وســلــم  الــحــصــار 
معناة  وتــوثــيــق  بــرصــد  المتعلقة  الــمــلــفــات 
الـــطـــالب الــقــطــريــيــن فـــي جـــامـــعـــات دول 
اللجنة  مخاطبات  كافة  جانب  إلى  الحصار 
الوطنية لحقوق اإلنسان للمنظمات الدولية 
د.  وتــلــقــى  التعليم،  فــي  بــالــحــق  المختصة 
للمنظمة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  مـــن  الـــمـــري 
إلنصاف  التحّركات  من  لمزيد  مقترحات 
الــــطــــالب الـــقـــطـــريـــيـــن الـــمـــطـــروديـــن مــن 

جامعات اإلمارات والسعودية.
دول  جــامــعــات  الــمــري  د.  حــّمــل  بينما   
الدولي  المجتمع  أمــام  المسؤولية  الحصار 
سنة  ضياع  عن  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
التعليمي  الــمــســتــقــبــل  مـــن  كــامــلــة  دراســـيـــة 

للطالب القطريين.

أعضاء بالنواب اإليطالي يؤيدون موقف 
حكومتهم الداعم للوساطة الكويتية

اللجنة الوطنية تكشف أبعاد 
فضيحة متحف ”لوفر“ أبو ظبي يوليو  شهر  مــن  الــثــالــث  فــي 

اللجنة  رئيس  أجــرى  الماضي 
ـــحـــقـــوق اإلنــــســــان  ـــيـــة ل ـــوطـــن ال
في  المسؤولين  مع  اجتماعات 
ستوكهولم  السويدية  العاصمة 
السفيرة  ســعــادة  مــن  كــل  مــع 
إدارة  رئـــيـــســـة  ديـــســـتـــمـــور  آن 
الــــــشــــــرق األوســـــــــــط وشــــمــــال 
السويدية  بالخارجية  إفريقيا 
والدكتور قوستاف ليند رئيس 
القانون الدولي، رئيس الشؤون 
البرلمان  في  باإلنابة  القانونية 

السويدي. 
خـــالل  الـــمـــري  د.  وشـــــرح   
اجــتــمــاعــاتــه تـــزايـــد انــتــهــاكــات 
مــوطــنــي  عــلــى  الــحــصــار  دول 
ــــات  ــــعــــقــــوب دولــــــــــة قــــطــــر وال
الــجــمــاعــيــة الــتــي تـــم فــرضــهــا 
عــــلــــيــــهــــم وعــــــلــــــى مــــواطــــنــــي 
والسعودية  العربية  (المملكة 
اإلمـــارات)  ودولـــة  والبحرين 
مـــــمـــــن تــــربــــطــــهــــم مـــصـــالـــح 

وتعليمية  واستثمارية  أسرية 
وصحّية. باإلضافة النتهاكات 
الــحــق فــي الــتــنــقــل ومــمــارســة 

الدينية. الشعائر 
 ثـــم انــتــقــل رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان في 
الــســادس مــن شــهــر يــولــيــو إلــى 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس 
اجتماعات  عــدة  أجـــرى  حيث 
مــــــع مـــــســـــؤولـــــي الــــخــــارجــــيــــة 
ــــفــــرنــــســــيــــة، شــــمــــلــــت هــــذه  ال
فلورينس  السيدة  االجتماعات 
اإلدارة  نائبة  فيسير  كــورمــن 
ــــاألمــــم الــمــتــحــدة  الـــمـــعـــنـــيـــة ب
والسيد  الــدولــيــة  والمنظمات 
ــــيــــل رئـــيـــس  بـــــرونـــــو كــــاوســــان
اإلنسان  حقوق  وسفير  البعثة 
والسيدة أنا ماروس عضو بعثة 
والسيد  اإلنــســان  حقوق  سفير 
أدريــــــن بــيــنــيــلــي نـــائـــب رئــيــس 
الشرق األوسط والسيد رومان 
المسؤول  المكتب  مــن  أوتـــال 

عن دولة قطر.
كـــــمـــــا اجـــــتـــــمـــــع فـــــــي مـــقـــر 
مع  بباريس  القطرية  السفارة 
الذين  حــدود“  بال  ”مراسلون 
دول  لمطالب  إدانــتــهــم  أكـــدوا 
قناة  بإغالق  الخاصة  الحصار 
لها  التابعة  والقنوات  الجزيرة 
وأبلغوا د. المري رفضهم التام 
لــهــذه الــمــطــالــب الــتــي تــقــوض 

حرّية الرأي والتعبير.
ســّلــمــت  الـــيـــوم  ذات  وفــــي   
ـــجـــنـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـــقـــوق  ـــل ال
اإلنسان، ملف االنتهاكات التي 
التعليمية  المؤسسات  ارتكبتها 
بدول الحصار الثالث (المملكة 
واإلمـــارات  السعودية  العربية 
األمــم  لمنظمة  ــبــحــريــن)؛  وال
الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــم 

والثقافة (اليونسكو). 
 حــــيــــث اجــــتــــمــــع الــــدكــــتــــور 
فآلت  أيريك  السيد  مع  المري 
مساعد المدير العام للعالقات 

الخارجية والمعلومات العامة، 
ـــــى تــســلــيــمــه مــا  بــــاإلضــــافــــة إل
رصـــدتـــه الــلــجــنــة مـــن تــرويــج 
لــخــطــاب الــكــراهــيــة وقــــرارات 
عــقــوبــات الــتــعــاطــف مـــع دولـــة 

قطر.
 أمـــا فــي الــيــوم الــتــالــي فقد 
اجـــتـــمـــع بـــجـــنـــيـــف مـــــع الــســيــد 
جورج  والسيد  ناجيلي  رفائيل 
بـــإدارة  المسؤولين  الينديمن 
حــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان، بـــحـــضـــور 
دبلوماسيين من مكتب الشرق 
األوســــــــط وشــــمــــال إفــريــقــيــا 

بوزارة الخارجية السويسرية. 
تحّركات  أن  لهم  وأوضـــح   
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
تـــأتـــي ضــمــن الــحــشــد الـــدولـــي 
لــُمــعــالــجــة االنـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
على  الــحــصــار  دول  ارتــكــبــتــهــا 
ومواطني  قطر  دولة  مواطني 
ــــس الـــــتـــــعـــــاون  دولــــــــــــة مــــجــــل

الخليجي.

ملف االنتهاكات التعليمية أمام اليونسكو



كتب - نشأت أمين: 

قــــامــــت الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان مــنــذ بــدايــة 
المفوض  بمخاطبة  الحصار 
ـــحـــقـــوق اإلنــــســــان  الــــســــامــــي ل
بـــــــاألمـــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة عـــبـــر 
مراسالت رسمية، كما التقى 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
األمير  بسمو  مرتين  اإلنــســان 
زيد بن رعد المفوض السامي 
و عقد سلسلة من اللقاءات مع 
قسم الشرق األوسط و شمال 
اإلجـــــراءات  إدارة  و  إفــريــقــيــا 
السامية  بالمفوضية  الخاصة 
لــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان بــــاألمــــم 

المتحدة
 وقد قام المفوض السامي 
للحصار  األولــى  األسابيع  مند 
بـــإصـــدار بـــيـــان رســـمـــي حــول 
ـــــداعـــــيـــــات الـــــحـــــصـــــار عــلــى  ت
و  للمواطنين  اإلنــســان  حقوق 
على  التأثير  على  و  المقيمين 
حرية الرأي و التعبير. تم أتبع 
هذا البيان ببيان صحفي من 
المقرر  قـــام  كــمــا  المفوضية 
الـــــخـــــاص بـــحـــريـــة الـــــــــرأي و 
يشجب  بيان  بــإصــدار  التعبير 
فـــيـــه مـــطـــالـــبـــة إغـــــــالق قــنــاة 

الجزيرة و القنوات القطرية.
 ،٢٠١٧ سبتمبر   ١٤ فــي  و 
الوطنية  الــلــجــنــة  رئــيــس  دعـــا 
ــــســــان الــمــفــوض  لـــحـــقـــوق اإلن
السامي إلرسال بعثة فنية إلى 
قطر في أســرع وقــٍت ممكن 
الستقصاء مدى تأثير األزمة 

على حقوق اإلنسان. 
و مــــن ثــــــم، أبــــلــــغ الــقــســم 
في  اإلنــســان  بــحــقــوق  المعني 
الـــــشـــــرق األوســــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا البعثات الدائمة التابعة 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  للمملكة 
واإلمــــــارات والــبــحــريــن بهذه 
الـــــدعـــــوة وأبـــــــدى اســـتـــعـــداده 
إلرســـــــــال بـــعـــثـــات مـــمـــاثـــلـــة. 
ـــغ ”الـــقـــســـم الــمــعــنــي  ـــل كـــمـــا أب
بــحــقــوق اإلنـــســـان فــي الــشــرق 
األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا“ 
التابع  السياسية  الشؤون  قسم 
عمل  وفرقة  المتحدة  لألمم 
األمم المتحدة المعنية بأزمة 
الــخــلــيــج واألطــــــراف األخـــرى 
المفوضية  بــتــواصــل  المعنية 
مع  اإلنــســان  لحقوق  السامية 

الدول المعنية.
 و تــم الــتــواصــل مــن طرف 
الــمــفــوضــيــة بـــــدول الــحــصــار 
إلعالمهم بإنشاء البعثة الفنية 
و مــهــامــهــا و طــلــب الــتــعــامــل 
معها و السماح لها باالضطالع 

عن قرب على حاالت حقوق 
اإلنـــســـان مـــن جــــراء الــحــصــار 
أي  المفوضية  تتلق  لــم  لكن 

رد.
 الوضع اإلنساني

بــزيــارة  البعثة  فــريــق  قــام   
قــطــر خـــالل الــفــتــرة مـــن ١٧ 
إلى ٢٤ نوفمبر الماضي حيث 
التقى فريق البعثة بممثلي ٢٠ 
جهة حكومية و غير حكومية 
وقــــد قــامــت الــبــعــثــة بــإصــدار 
تقرير حول تداعيات الحصار 
على التمتع بحقوق اإلنسان و 
و  للمواطنين  اإلنساني  الوضع 
و  قطر  دولـــة  فــي  المقيمين 
مواطني دول مجلس التعاون 

المتأثرين باألزمة.
وبــــحــــســــب مـــــــا جـــــــــاء فــي 
فئات  أربــع  ثمة  فــإن  التقرير 
مــتــضــررة مــن هـــذه األزمـــة، 
ـــــــــــى هــــــي الــــمــــواطــــنــــون  األول
الـــقـــطـــريـــون الــمــقــيــمــون في 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
واإلمــــــــــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن 
ممن  مصر)  في  (والدارسين 
أجــــبــــروا عــلــى مــــغــــادرة تلك 
تاركين وراءهــم  الـــدول فـــوراً 
ووظائفهم  وأعمالهم  ذويهم 
أُمــروا  ممن  أو  وممتلكاتهم 

بــقــطــع مــســاقــاتــهــم الــدراســيــة 
قسراً.

الــــــمــــــواطــــــنــــــون  كـــــــذلـــــــك   
الـــســـعـــوديـــون واإلمــــاراتــــيــــون 
والـــبـــحـــريـــنـــيـــون الــمــقــيــمــون 
كثيرون  قــطــر (ومــنــهــم  فــي 
مـــتـــزوجـــون مـــن قــطــريــات) 
والذين أضحوا مجبرين على 
وتقطعت  ألوطــانــهــم  الــعــودة 
بــــهــــم الــــســــبــــل عــــــن ذويــــهــــم 
أرزاقــهــم  وبين  بينهم  وحيل 

وأمالكهم.
ـــوافـــدة  ــعــمــالــة ال  وأيـــضـــا ال
غالبية  تشكل  والــتــي  وذويــهــا 
فقد  إذ  قـــطـــر،  فـــي  الـــســـكـــان 
بــعــضــهــا وظـــائـــفـــهـــم وواجـــــه 
ــــعــــض اآلخــــــــــر ضــــغــــوطــــاً  ــــب ال

اقتصادية متزايدة.
 كـــــذلـــــك عـــــمـــــوم ســـكـــان 
واإلمــــارات  والــســعــوديــة  قطر 
خلفته  لما  نــظــراً  والبحرين، 
القيود المفروضة من تضييق 

فــي حــريــة الــتــنــقــل مــن وإلــى 
بحقوقهم  لحق  ومــا  بلدانهم 
الــــثــــقــــافــــيــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واالقــتــصــاديــة والــمــدنــيــة من 

أضرار.
 العديد من االنتهاكات

قـــدمـــت الــبــعــثــة تــقــريــرهــا 
و تــوصــيــاتــهــا الــمــقــتــرحــة إلــى 
الـــمـــفـــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق 
وقد  المتحدة  باألمم  اإلنسان 

تــطــرق الــتــقــريــر إلـــى الــعــديــد 
خطاب  مثل:  االنتهاكات  من 
الكراهية و التحريض و القيود 
المفروضة على حرية التعبير 
كما  الحصار  دول  طرف  من 
تــطــرق إلــــى انــتــهــاكــات الــحــق 
االتــصــال  و  التنقل  حــريــة  فــي 
التأثير  و  األســــر  شــمــل  لــم  و 
عــلــى الــحــقــوق االقــتــصــاديــة و 
على  و  التملك  في  الحق  على 
الحق في الصحة و الحق في 

التعليم. 
 تــمــيــز الـــتـــقـــريـــر بــإعــطــاء 
ــــة عــن  إحــــــــصــــــــاءات مــــحــــدث
االنتهاكات و اعتمد فيها على 
المقدمة  الموثقة  المعلومات 
و  حـــكـــومـــيـــة  جـــهـــة   ٢٠ مــــن 
شهادات  وعلى  حكومية  غير 
الضحايا و على الحاالت التي 

قدمتها اللجنة الوطنية.
 و ذكر التقرير اإلجــراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة قطر 
معلومات  فيه  وردت  حيث 
هـــامـــة عـــن تــعــامــل األجـــهـــزة 
الــحــكــومــيــة مـــع االنــتــهــاكــات 
ــلــة الــتــي  ــبــدي و اإلجـــــــــراءات ال
اتخذتها للتخفيف من المعاناة

وقد وصف التقرير رسمًيا 
الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا دول 
الــحــصــار عــلــى أنــهــا إجــــراءات 

تــعــســفــيــة أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب 
األمم  معاير  و  لتعريف  وفقا 

المتحدة 
 كــمــا وصـــف الــتــقــريــر تلك 
التدابير بأنها غير متكافئة و 

تتسم بالعنصرية.
اإلجـــــــــــراءات  أن  أكـــــــد  و   
الــمــتــخــذة مــــن طـــــرف دول 
بــيــن  تــــــفــــــرق  ال  ـــــحـــــصـــــار  ال
الـــحـــكـــومـــة و الـــمـــدنـــيـــيـــن، و 
بـــاألخـــص حــامــلــي الــجــنــســيــة 
األمـــر  هــــذا  أن  و  الــقــطــريــة 

خطير
 واعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر األثــــر 
ــــــــذي خــلــفــه  االقـــــتـــــصـــــادي ال
الــــحــــصــــار بــــأنــــه يــــرقــــى إلـــى 
بينما  و  االقتصادية  الحروب 
استيعاب  مــن  قــطــر  تمكنت 
التأثير  فـــإن  عــلــيــهــا،  الــتــأثــيــر 
على األفـــراد مــن خــالل هذه 
االنفرادية  القسرية  التدابير 
مازالت كبيرة نفسياً و ماديا. 
السلبي  التأثير  على  أكــد  و   
التعسفية  للتدابير  الخطير  و 
األفــراد  على  الجانب  أحــاديــة 
نفسي  أثــر  مــن  أحدثته  مــا  و 
كــبــيــر عــلــى مــجــمــوع الــســكــان 
و قــــد تـــفـــاقـــم ذلــــــك بــســبــب 
حمالت التحريض و التشهير 
اإلعـــالمـــي و حــمــالت الــكــره 
ضد قطر و قيادتها و شعبها  
معظم  أن  التقرير  يــجــزم  و 
ـــــحـــــاالت الــــمــــتــــضــــررة مــن  ال
الوضع الحالي لم تحل و من 
تفاقم  و  تستمر  أن  المرجح 
أوضاع الضحايا. و أكد بشكل 
لم  قطر  حكومة  أن  إيجابي 
انتقامية  إجــــراءات  أي  تتخذ 
الحصار  دول  مــواطــنــي  ضــد 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي قـــطـــر و لــم 
بشأن  بالمثل  تــرد  أو  تتعامل 

االنتهاكات.
الثقة  انـــعـــدام  عـــن  عــبــر  و   
لـــــدى مــــن الـــتـــقـــى بـــهـــم وفـــد 
القلق  و  الخوف  عن  و  البعثة 
االجتماعي  النسيج  تآكل  من 

للمجتمعات الخليجية.
و أكــــد ضــــــرورة الــتــواصــل 
مع الــدول األربــع لتحديد أثر 
مواطنيهم  عــلــى  إجـــراءاتـــهـــم 

وسكانهم.
 وأشــاد التقرير في العديد 
مـــن نــقــاطــه بــجــهــود حكومة 
أجـــهـــزتـــهـــا  بــــعــــض  و  قــــطــــر 
ووزاراتـــــهـــــا و بـــــدور الــلــجــنــة 
على  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
وجـــــه الــتــحــديــد فــــي الــبــحــث 
ـــلـــحـــاالت  ــــــجــــــاد حـــــلـــــول ل وإي

اإلنسانية المتفاقمة للضحايا.

تقرير المفوضية السامية.. فضح انتهاكات الحصار 
البعثة الفنية التقت ٢٠ جهة حكومية وغير حكومية

ـــــا تــــتــــســــم بــــالــــعــــنــــصــــريــــة ـــــه ـــــأن ــــــر الـــــــــــــــدول األربـــــــــــــــع ب ــــــي ــــــداب ـــــف ت ـــــص ـــــر ي ـــــري ـــــق ـــــت ال

يــعــتــبــر تــقــريــر الــبــعــثــة الــفــنــيــة 
ـــســـامـــيـــة لــحــقــوق  لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة ال
نـــوعـــه  مــــن  األول  هــــو  اإلنـــــســـــان 
دولــيــة  منظمة  عــن  يــصــدر  الـــذي 
المتحدة  األمـــم  بحجم  حكومية 
بعد  جاء  وقد  الحصار  دول  يدين 

ليوثق  الــحــصــار  مــن  أشــهــر  سبعة 
ألبــشــع االنــتــهــاكــات الــنــاجــمــة عنه 
للتأويل  قابل  غير  بشكل  وأكـــدوا 
دول  اتــخــذتــهــا  الــتــي  الــتــدابــيــر  أن 
تعسفية  إجــــــراءات  هـــي  الــحــصــار 
صراحة  وتنتهك  الجانب  أحادية 

العالقات  ومبادئ  الدولي  القانون 
اإلنسان  حقوق  واتفاقيات  الدولية 
كما يؤكد التقرير بأن ما تعرضت 
لـــــه دولـــــــــة قــــطــــر لــــيــــس مـــجـــرد 
قــطــع عـــالقـــات دبــلــومــاســيــة وأن 
ــتــهــاكــات تــرقــى إلـــى عــقــوبــات  االن

جماعية.
االنتهاكات  أن  التقرير  وأجــزم 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا الـــمـــواطـــنـــون 
والــــمــــقــــيــــمــــون فـــــي دولــــــــة قــطــر 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  ومــواطــنــو 
لــيــســت ادعـــــاءات كــمــا تــزعــم دول 

مثبتة  وقــائــع  هــي  وإنــمــا  الــحــصــار 
قاطعة. بأدلة 

 ويـــعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر مــرجــعــيــة 
لتحركات  تجسد  هــامــة  قــانــونــيــة 
ــــيــــة عــلــى  ــــون دبــــلــــومــــاســــيــــة وقــــان

والدولي. اإلقليمي  الصعيدين 

 يــبــرهــن الــتــقــريــر عــلــى عــدم 
ــــــــــدول الــــحــــصــــار  وجــــــــــود نـــــيـــــة ل
لــلــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الــضــحــايــا 
بـــل هــنــاك اســتــمــرار وتــعــنــت من 
ـــــدول بــمــفــاقــمــة األوضـــــاع  تــلــك ال

اإلنسانية.

التقرير مرجعية قانونية هامة

ــة ــصــادي ــت ـــحـــروب االق ــار يــرقــى إلـــى ال ــص ــح ــــذي خــلــفــه ال ــــر االقـــتـــصـــادي ال  األث
ــحــصــار  ال دول  مـــواطـــنـــي  ـــد  ض ــة  ــي ــام ــق ــت ان إجــــــــراءات  أي  ــخــذ  ــت ت ـــم  ل قــطــر  ــحــصــار   ال دول  مـــواطـــنـــي  ـــد  ض ــة  ــي ــام ــق ــت ان إجــــــــراءات  أي  ــخــذ  ــت ت ـــم  ل قــطــر   ١٠
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 :  ]  - الــــــــــــدوحــــــــــــة 
أكـــــد عـــــدد مــــن الــــخــــبــــراء أن 
قـــــطـــــر حــــقــــقــــت انـــــــجـــــــازات 
غــيــر مــســبــوقــة بــعــد عــــام من 
الــحــصــار الــجــائــر الــمــفــروض 
عــلــيــهــا، لــتــنــجــز فــي شــهــور ما 
كـــان مــخــطــط لــه أن يــتــم في 
الى  مشيرين   .. ســنــوات  عشر 
ضــرب  الـــقـــطـــري  الــشــعــب  أن 
الــصــمــود  فــــي  األمـــثـــلـــة  أروع 
والــــتــــحــــدي والــــتــــالحــــم خــلــف 
مواجهة  في  الرشيدة  قيادته 
الـــــمـــــؤمـــــرات والـــمـــخـــطـــطـــات 
كما  الــحــصــار،  لـــدول  الخبيثة 
وحكومة  قــيــادة  قــطــر  أكـــدت 
وشـــــعـــــبـــــا رفـــــضـــــهـــــا الــــقــــاطــــع 

الوصاية  فــرض  أو  لــالمــالءات 
بسيادتها  الــمــســاس  أو  عــلــيــهــا 
واســتــقــالل قـــرارهـــا الــوطــنــي، 
لحل  استعدادها  عــن  وعــبــرت 
دون  بـــــالـــــحـــــوار  خـــــــالف  أي 

بالسيادة. مساس 
وقـــــــــــــال الــــــــخــــــــبــــــــراء، فـــي 
ان   ،] لــــــ  تـــصـــريـــحـــات 
بين  والــتــفــريــق  األرحـــام  قطع 

وتشتيت  الخليجية  الــعــائــالت 
بينهم  الــفــتــنــة  وخــلــق  شملهم 
الحصار  دول  حققته  ما  أبرز 
مـــــــن جـــــــــــراء هـــــــــذه األزمـــــــــة 
المفتعلة، ما جعل هذه الدول 
العالم  أمام  مصداقيتها  تفقد 
وتــفــقــد كــذلــك ثــقــة شــعــوبــهــا، 
قــطــر  مـــــن  تـــــنـــــال  أن  دون 
أهـــدافـــهـــا  مــــن  أي  ـــحـــقـــق  أوت

ومــخــطــطــاتــهــا الــخــبــيــثــة ضــد 
قطر ، وفشلت على مدار عام 
بشأن  مزاعم  اثبات  في  كامل 

دعم قطر لالرهاب.
واعتبروا أن محصلة الدول 
األربع من حصار قطر صفر، 
ــــذي اســتــطــاعــت  فـــي الـــوقـــت ال
الذات  على  االعتماد  قطر  فيه 
خالل  المشاريع  مئات  وانجاز 

عـــام ســــواء االســتــراتــيــجــيــة أو 
أو   ٢٠٢٢ العالم  كأس  مشاريع 
وغيرها  حمد  ميناء  أو  الريل 
والبنية  الــطــرق  مــشــاريــع  مــن 
الشعب  أن  مؤكدين   .. التحتية 
ثقافة  لــديــه  تــكــونــت  الــقــطــري 
تـــحـــدي الـــحـــصـــار واالعـــتـــمـــاد 
مشروعاته  وانجاز  الذات  على 
وبوتيرة  لها  مخطط  هو  كما 

أســــرع مــمــا كــانــت عــلــيــه قبل 
دول  إن  وقـــــالـــــوا  الــــحــــصــــار، 
تستطيع  أنها  توهمت  الحصار 
عــرقــلــة مــشــاريــع الــمــونــديــال، 

مساعيهم. خابت  لكن 
شهدته  الذي  بالنمو  ونوهوا 
قـــطـــر فــــي الــــــصــــــادرات غــيــر 
األول  الـــربـــع  خــــالل  الــنــفــطــيــة 
مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري والـــــذي 

عن  فضال   ،٪  ١٥ نسبته  بلغت 
تــحــقــيــق الـــشـــركـــات الــقــطــريــة 
قوة  مؤكدين   .. كبيرة  أرباحا 
ومـــتـــانـــة االقـــتـــصـــاد الــقــطــري 
الــــــذي حـــقـــق قــــفــــزات هــائــلــة 
مــتــجــاوزا تــداعــيــات الــحــصــار. 
تـــوســـعـــت  قــــطــــر  ان  وقــــــالــــــوا 
فـــــي الــــصــــنــــاعــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة ومـــــــواد الــبــنــاء 
والصناعات  والصلب  والحديد 
الـــدوائـــيـــة واالنـــتـــاج الــحــيــوانــي 
والزراعي واالستزراع السمكي 
لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــســـوق 
المحلي واستطاعت مد جسور 
االقتصادية  والشراكة  التعاون 

مع كافة دول العالم.

عام حافل باإلنجازات والتحدي للحصار
انفتاح قطر على العالم واالقتراب من تحقيق االكتفاء ورفض قاطع للمساس بالسيادة

ــــحــــصــــار ال بـــــعـــــد  خـــــيـــــر  ـــــــف  ـــــــأل وب ـــــــــــوى  أق قـــــطـــــر   :  ] ــــــــ  ل ــــــــراء  وخــــــــب ــــــون  ــــــن ــــــواط م

ـــــرز الــتــداعــيــات ــة أب ــجــي ــي ــخــل ـــالت ال ـــائ ـــع ــت شــمــل ال ــي ــت ــش قــطــع األرحـــــــام وت

اإلمـــــالءات ــــض  ورف ــادة  ــي ــق ال خــلــف  ــالحــم  ــت ال فـــي  ــة  ــل ــث األم أروع  ـــرب  ض ــشــعــب  ال
ـــوات ـــن س  ١٠ لــــــ  لـــــه  مـــخـــطـــط  ــــــان  ك مـــــا  ــــور  شــــه فـــــي  أنـــــجـــــزت  ـــر  ـــط ق

د. عبدالحميد األنصاري :

عــبــدالــحــمــيــد  الــــدكــــتــــور  الـــكـــاتـــب  رأى 
األنــصــاري أنــه ال رابــح مــن هــذا الحصار، 
أن  يتصور  مــن  وواهـــم  ومــتــضــرر  فالكل 
هناك رابحاً أو فائزاً في هذه األزمة التي 

وعربيا. خليجيا  لها  سابق  ال 
كثيرا  خسرت  الحصار  دول   : وأضــاف 
ربح  ثمة  كان  وإذا  المستويات،  كافة  على 
زيـــادة  فــهــو  الــحــصــار  دروس  مـــن  لــقــطــر 
ـــداخـــل وتــنــشــيــط  ـــال اهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــة ب
حـــركـــة الـــمـــشـــروعـــات الــمــتــعــلــقــة بــمــلــف 
بصورة  الــذات  على  واالعتماد  المونديال 
أكبر وأشمل وبخاصة فيما يتعلق باإلنتاج 
الــــزراعــــي والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة وغــيــرهــا 

مـــن االحــتــيــاجــات الــمــعــيــشــيــة األســاســيــة 
وتـــوجـــيـــه دفـــــة الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة 

الــعــامــة والـــخـــاصـــة نــحــو االســتــيــراد 
المباشر من دول المنشأ بدال من 

يتمثل  وســيــط  عــلــى  االعــتــمــاد 
في شركات دول الحصار.
المستوى  على   : وتــابــع 

الخارجي نجحت قطر 
فـــي تــســويــق وجــهــة 

نــــــــظــــــــرهــــــــا فــــي 
وكسبت  األزمــة 
مـــوقـــفـــا دولـــيـــا 

داعـــمـــا لــمــوقــفــهــا الــســيــاســي واســتــطــاعــت 
والــقــوى  بــالــدول  عالقتها  تــوثــيــق  بــاقــتــدار 

الكبرى. االقليمية 
وعــــن تـــداعـــيـــات األزمــــــة عــلــى مــجــلــس 
الروابط  وهــن   : قــال  الخليجي،  التعاون 
نوعا  أنتج  المجاالت  كافة  فــي  الخليجية 
المجلس،  أعمال  في  والشلل  الجمود  من 
فـــأصـــبـــح بــــال فـــاعـــلـــيـــة خــلــيــجــيــا وعــربــيــا 

ودوليا.

قطر عززت اعتمادها على الذات 
واكتسبت الدعم الدولي

أكـــد الــمــهــنــدس أحــمــد جــاســم الــجــولــو 
الرئيس  العرب  المهندسين  اتحاد  رئيس 
القطريين  المهندسين  لجمعية  السابق 
مــن  أي  تــحــقــق  لــــم  الـــحـــصـــار  دول  أن 
شيئا  تــحــقــق  أو  تــســتــفــد  ولــــم  أهـــدافـــهـــا 
تقريبا  عــام  مــدار  على  قطر  حصار  من 
أو  السياسية  ســواء  المستويات  كافة  على 
االقتصادية أو االجتماعية، وانما خسرت 
الكثير بعد أن انكشفت مخططاتها أمام 

شعوبها والعالم أجمع.
الكثير  خسرت  الحصار  دول   : وقــال 
مـــن ســمــعــتــهــا عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات 
بدليل  قطر،  بحصار  اقتصاديا  وتأثرت 
المعيشي  والــوضــع  االقــتــصــادي  االنــهــيــار 

الـــــــــمـــــــــتـــــــــردي 
والــبــائــس 

لــشــعــوبــهــا، ووصــــل الـــحـــال بــهــذه الـــدول 
إلــــى فــــرض ضـــرائـــب عــلــى الــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن بــهــا فـــي مـــحـــاولـــة فــاشــلــة 
الذى  األمــر  االقتصاد،  وضعها  لتحسين 
جــعــل مــواطــنــي هــــذه الـــــدول فـــي تــذمــر 

وغضب دائم.
وأضاف : خسرت هذه الدول اجتماعياً 
بعد أن قطعت األرحام وعالقات القربى 
بين أهل الخليج، وهذه جريمة ارتكبتها 
دول الــحــصــار بــالــتــفــريــق بــيــن الــعــائــالت 

وبين األب وابنه والزوج وزوجته.
واشــــــار إلــــى انـــهـــيـــار اقـــتـــصـــادات دول 
منها  األمـــوال  رؤوس  وهـــروب  الحصار 
وهـــى الــتــى كــانــت قــبــل الــحــصــار جــاذبــة 
لعدد كبير من المستثمرين، لقد خسرت 
رصــيــدهــا  الــكــثــيــرمــن  الــحــصــار  دول 
لــــدى شــعــوبــهــا والـــعـــالـــم وفــقــدت 
مصداقيتها في أن تكون المكان 
وأصبحت  لالستثمارات  األمن 
دول طــاردة لــرؤوس األمــوال 
والــمــســتــثــمــريــن فــانــخــفــضــت 
ـــســـبـــة الــــنــــمــــو االقــــتــــصــــادي  ن
وانــخــفــضــت اســعــار 
بعد  الـــعـــقـــارات 
أحــد  كـــان  ان 
األعــــــــــمــــــــــدة 
الــــرئــــيــــســــيــــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
اقــــتــــصــــادات 

هذه الدول.

هذا  من  الكثير  ربحت  قطر  أن  وأكــد 
أصبحت  الدولى  المستوى  فعلى  الحصار 
العالم  دول  مع  وشراكة  وقــوة  ثقال  أكثر 
تراجعت  الحصارالذى  بــدول  بالمقارنة 

إلى الخلف.
ـــعـــزيـــز قــطــر  ـــــى تـــوطـــيـــد وت واشــــــــار إل
ونجاحها  الــعــالــم  دول  بجميع  عالقاتها 
مواجهة  في  الــدول  هــذه  دعــم  كسب  في 
ذلــــك  عــــلــــى  والـــــدلـــــيـــــل  الــــحــــصــــار  دول 
توقيعها  تم  التي  واالتفاقيات  المعاهدات 
التي  االستقبال  وحفاوة  العالم  دول  مع 
ـــوفـــود الــقــطــريــة  اســتــقــبــلــت بــهــا جــمــيــع ال
قطر  أن  كما  الـــدول،  لهذه  زيــاراتــهــا  فــي 
مناصرة  في  العالم  شعوب  دعــم  كسبت 
قــضــيــتــهــا الـــعـــادلـــة وكـــذلـــك الــمــنــظــمــات 
الــعــالــمــيــة واصــــبــــح اســـــم قـــطـــر يـــتـــداول 
ــعــالــم وعــلــى  بــالــخــيــر فـــي جــمــيــع دول ال
قطر  استطاعت  االقــتــصــادي،  المستوى 
االعــتــمــاد عــلــى الــــذات فــي كــل مــا يتعلق 
بـــالـــمـــواد االســتــهــالكــيــة االســـاســـيـــة، فتم 
المزارع  وإنشاء  االلبان  صناعات  تطوير 
وكـــذلـــك االســــــراع فـــي تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع 
الــهــنــدســيــة كــالــمــيــنــاء وســـكـــك الــحــديــد 
ـــفـــاق وشــبــكــات  والـــطـــرق والــجــســور واالن
الكهربا والماء وتطوير المناطق السكنية، 
كذلك مد العديد من الخطوط السياحية 
الــعــالــم  دول  مــعــظــم  مـــع  واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــــــادة وتــيــرتــهــا وتــوقــيــع االتــفــاقــيــات  وزي
من  الكثير  مــع  والــســيــاحــيــة  االقــتــصــاديــة 

الدول.

قطر أقوى بعد الحصار على كافة األصعدة
أزمات اقتصادية في دول الحصار .. أحمد الجولو :

المعيشي والــوضــع  االقــتــصــادي  االنــهــيــار 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــردي 

والــبــائــس

وهـــى الــتــى كــانــت قــبــل ا
لعدد كبير من المستثمري
الــكــثــيــ الــحــصــار  دول 
لــــدى شــعــوبــهــا وال
مصداقيتها في
لالستثم األمن 
دول طــاردة ل
والــمــســتــثــمــري
ـــســـبـــة الــــنــــمـــ ن

وانــخ

زي هو ر روس
ـــداخـــل وتــنــشــيــط ـــال حـــكـــومـــة ب
شـــروعـــات الــمــتــعــلــقــة بــمــلــف
بصورة الــذات  على  االعتماد 
وبخاصة فيما يتعلق باإلنتاج
لــــثــــروة الــحــيــوانــيــة وغــيــرهــا
اجــات الــمــعــيــشــيــة األســاســيــة
فـــــة الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة 

خـــاصـــة نــحــو االســتــيــراد 
دول المنشأ بدال منن
يتمثلل وســيــط  لــى 

 دول الحصار.
المستوىى على 
جحت قطرر

 وجــهــة 
 فــــيي
سبتتت
ـــيـــاا
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أكــد ســعــود عــبــداهللا الــحــنــزاب أن 
بعد  األكــبــر  الــخــاســر  الــحــصــار  دول 
وهذا  قطر،  حصار  على  عام  مرور 
وانعكاسات  تداعيات  من  رأيــنــاه  ما 
سلبية غير مسبوقة على اقتصادهم، 
ومـــع ذلـــك تــصــر هـــذه الـــــدول على 

االستمرار في هذا الحصار الجائر.
مــرور  بعد  يستطيعوا  لــم   : وقــال 
عــام مــن الــحــصــار إثــبــات مزاعمهم 
بحق قطر وفشلوا في اإلتيان بدليل 
وعرفت  االرهـــاب،  قطر  دعــم  على 
شــعــوب هـــذه الــــدول والــعــالــم أجمع 
األسباب الحقيقية وراء هذا الحصار 

الجائر وهو نهب ثروة قطر.
وأضــــاف : قــطــر الــيــوم بــعــد عــام 
بعد  ـــزداد قــوة يــومــاً  على الــحــصــار ت
من  االقتصادي  المستوى  على  آخــر 
تــنــويــع مـــصـــادرهـــا وتـــســـارع وتــيــرة 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 
والكبيرة، خاصة مشاريع المونديال 
قطر   .. تقريباً  معظمها  أنجز  التي 
اليوم قوية وبألف خير بعد عام من 
طال  مهما  أقوياء  وسنظل  الحصار، 
بل  المشاريع  تتأثر  لم  الحصار،  أمد 
زادت وتيرتها وتسارعها وأنجز في 

عام ما كان مخطط له ١٠ سنوات.

مــنــذ  االزمــــــــــة  هـــــــذه  أن  وأكـــــــــد 
والــخــداع  الــكــذب  على  بنيت  الــبــدايــة 
الحصار  دول  واستمرت  والفبركات 
فــــي أكـــاذيـــبـــهـــا وفــبــركــتــهــا وخـــــداع 

شــعــوبــهــا، مـــا انــعــكــس بــالــســلــب على 
هـــذه الـــــدول الــتــي لـــم تــعــد شعوبها 
تصدق ما تردده عن قطر ولم تعد 
ليس   .. ومسؤوليها  قادتها  في  تثق 
واضحا  انهيارا  وجدنا  فحسب،  هذا 
القتصاد هذه الدول وهروبا لرؤس 
األموال والشركات الكبرى من دول 
الحصار وانهيار القطاع العقاري فيها 
بالشلل  عــلــي  جــبــل  منطقة  واصــابــة 
اقتصادية  أهمية  لها  يعد  ولم  التام 
على  العتمادها  السابق  في  كان  كما 
القطرية  األمـــــوال  ورؤس  الــتــجــارة 

بنسبة ٨٠ ٪ تقريبا.

وتـــوقـــع أن تــنــتــهــى هــــذه األزمــــة 
بــنــفــس الــطــريــقــة الـــتـــي بـــــدأت بــهــا، 
مقدمات  ودون  فــجــأة  بـــدأت  فهي 
ودون  فــجــأة  وستنتهى  أســبــاب  أو 

مقدمات أو أسباب.
األزمــــــة  هــــــذه  أن  عـــلـــى  وشـــــــدد 
دول  تـــحـــقـــق  أن  دون  ســـتـــنـــتـــهـــي 
الـــحـــصـــار أهـــدافـــهـــا ومــــرادهــــا من 
في  تتمثل  كانت  والتي  قطر  حصار 
الــنــيــل مـــن قــطــر وفــــرض الــوصــايــة 
عــلــيــهــا ونــهــب ثـــرواتـــهـــا، لــكــن خــاب 
مسعاهم وتبدلت الحسابات، ألن ما 

بني على باطل فهو باطل.

تداعيات سلبية غير مسبوقة على اقتصادات دول الحصار
ستنتهي األزمة ولن ينالوا من قطر .. سعود الحنزاب :

دول الحصار 
فشلت بعد 

عام حصار في 
إثبات مزاعمها 
ضد قطر

شعوب دول 
الجوار عرفت 

األسباب 
الحقيقه من 
وراء الحصار

منطقة جبل 
علي أصابها 
الشلل التام 
بعد حصار 
قطر

األزمة ستنتهي 
بنفس الطريقة 
المفاجئة التي 
بدأت بها

سعود الحنزاب

حمد المهندي :

المهندي  لحدان  حمد  المهندس  قــال 
المركزي  البلدي  المجلس  رئــيــس  نــائــب 
عام  بعد  صفر  الحصار  دول  محصلة   :
من حصار قطر .. دول الحصار تعرضت 
لــخــســائــر كـــبـــيـــرة جــــــراء هـــــذه األزمــــــة، 
الصعيد  فــعــلــى  الــكــثــيــر،  قــطــر  وربـــحـــت 

االقـــتـــصـــادي تــغــيــرت 
وأنجزت  كبير  بشكل 
قــطــر فـــي شـــهـــور ما 
كــــــــــان مــــخــــطــــط لـــه 
عــشــر  فــــي  يــنــجــز  أن 

سنوات.
وأضاف : إذا كانت 
تظن  الـــحـــصـــار  دول 
ــمــا طـــــال أمـــد  أنـــــه كــل
الــــحــــصــــار ســتــضــعــف 
قطر ويتغير موقفها، 
موقفنا  أن  فليعلموا 
عام  مــرور  بعد  ثابت 
عــلــى الـــحـــصـــار، وهــو 

ونرفض  بالسيادة  المساس  نقبل  ال  أننا 
االمــــــــالءات، وأن قــطــر لـــم ولــــن تــكــون 

تابعة.
ـــابـــع : أغـــلـــب الـــشـــركـــات الــقــطــريــة  وت
العام  من  األول  الربع  فى  أرباحا  حققت 
٢٠١٨ بشكل أفضل من أرباح الربع األول 
من ٢٠١٧ ما قبل الحصار، وهذا يؤكد أن 

الحصار،  آثــار  تجاوز  القطري  االقتصاد 
بـــل أصــبــح أقــــوى مـــن ذي قــبــل .. رغــم 
عام،  منذ  قطر  على  المفروض  الحصار 
شهدت  النفطية  غير  الــصــادرات  أن  إال 
األول  الــربــع  فــي   ٪  ١٥ نسبته  بلغت  نموا 
الفترة  بنفس  مقارنة  الجاري  العام  من 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ما 
يـــؤكـــد عــــدم تــأثــرهــا 

بالحصار الجائر.
تــشــكــلــت   : وقــــــال 
واسلوب  ثقافة  لدينا 
بعد  مــخــتــلــف  حـــيـــاة 
فنظرتنا  الـــحـــصـــار، 
لــــــألمــــــور تــــغــــيــــرت، 
حيث أصبح االعتماد 
عــــلــــى الــــــــــذات وكــــل 
هدفنا،  وطنى  ماهو 
كـــمـــا تـــكـــونـــت لــديــنــا 
ــتــحــدي في  ثــقــافــة ال
مـــجـــابـــهـــة الـــحـــصـــار 
حــصــارهــم  أن  ــــــع  األرب ــــــدول  ال ظــنــت   ..
المواد  آالف  وبثوا  مشاريعنا  على  سيؤثر 
فى  والتشكيك  والنيل  للطعن  اإلعالمية 
قــــدرة قــطــرعــلــى انـــجـــاز مــشــاريــع كــأس 
وخابت  ظنهم  خــاب  لكن   ،٢٠٢٢ العالم 
في  مــســتــمــرة  قــطــر  وهــاهــي  مساعيهم 

انجازاتها.

أنجزنا في شهور ما كان
 مخطط له في سنوات

د. موزة المالكي :

قــــالــــت الـــــدكـــــتـــــورة مــــــــوزة الـــمـــالـــكـــي 
الربح  بحسابات   : النفسية  االســتــشــاريــة 
والخسارة دول الحصار خسائرها كبيرة 
للغاية، وقطر ربحت وحققت مكاسب ال 
تعد وال تحصى، فقط علينا أن ننظر الى 
ما حققته قطر من إنجازات على األرض 
خــالل عــام فقط وهــو ما لم يتحقق في 

سنوات، فهذا مكسب قطر من الحصار.
وتابعت : لألسف الشديد تداعيات هذا 
الحصار واضحة على الترابط االجتماعي 

األســــــــــر بــــيــــن 

الــخــلــيــجــيــة بــحــكــم الـــمـــصـــاهـــرة وصــلــة 
تأثر  هذا  كل  والصداقات،  والرحم  الــدم 
الخليجية  االجتماعية  العالقات  بالسلب، 
بـــدرجـــة يــصــعــب عالجها  تـــأثـــرت ســلــبــيــاً 
لن  بأنهم  األطــفــال  نقنع  كيف   .. بسهولة 
يروا أٌقاربهم من أبناء العمومة واألخوال 
وهم  واألعياد  المناسبات  في  والخاالت 
ـــذيـــن يــنــتــظــرون رؤيـــتـــهـــم مـــن الــعــيــد  ال
للعيد وفجأة انقطعت صلة األرحام ولن 

يروهم.
الخليجي  التعاون  مجلس  أن  وأكــدت 
تــحــول إلـــى كــيــان شــبــه مــيــت، وهـــو من 
التي  الــخــالفــات  لــحــل  مظلة  الــمــفــتــرض 
تنشأ بين االعضاء، فأين هذه المظلة؟ .. 
أين المجلس نفسه الذي بنى فلسفته على 
الــدول  تواجهها  التي  األخــطــار  مواجهة 
األعضاء، وإذا بثالث دول من أعضائه 
فــيــه، لذلك  يــحــاصــرون دولـــة عــضــواً 

أصبح مجلس بال فعالية أو وجود.
وقالت انها ترى غيوما سوداء بسبب 
عناد دول الحصار وعدم قبولهم بمبدأ 
الحوار  طاولة  على  األزمة  وحل  الحوار 
والمساس  االمــالءات  عن  بعيدا 
بــالــســيــادة، لــكــن قــطــر قــويــة 
ـــــــاء بــفــضــل  وســــنــــظــــل أقـــــــوي
ـــفـــاف الــشــعــب  ـــت صـــمـــودنـــا وال

حول قيادته.

مجلس التعاون تحول
 إلى كيان شبه ميت

الحصار واضحة على الترابط االجتماعي
األســــــــــربــــيــــنن

يروهم.
وأكــدت
تــحــول إل

الــمــفــتــرض
تنشأ بين
أين المج
مواجهة
األعضا
يــحــاص
أصبح
وقال
عناد دو
الحوار

حمد المهندي
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قـــال رجـــل األعــمــال إبــراهــيــم الــحــمــدان 
الحصار  على  عــام  مـــرور  بعد   : المهندي 
وحرمان  لــألرحــام  قطع  من  فيه  ما  بكل 
وإحــداث  والعمرة  الحج  مناسك  أداء  من 
االجتماعي  الصعيد  على  يندمل  ال  شــرخ 
والسقوط اإلعالمي بكل منصاته في دول 
الــحــصــار وشــلــل وجــمــود مجلس الــتــعــاون 
قطر  أن  إال  ذلـــك،  كــل  ورغـــم  الخليجي، 
اآلن أقوى وحققت إنجازات في عام واحد 
سنوات  فــي  تحقيقه  يمكن  كــان  مــا  فقط 

عديدة.
وأضـــــــــاف : انـــكـــشـــف الـــمـــســـتـــور أمـــــام 
ـــعـــام  الــعــالــمــي وفــتــحــت مــلــفــات  ـــــرأي ال ال
على  وأظهرتها  الحصار  دول  إلــى  أســاءت 
المسبوقة  غير  التوحش  وحــالــة  حقيقتها 
بقطر  اإلضـــــرر  أرادوا  فــهــم  قــطــر،  ضـــد 
الشعب  لــكــن  شعبها،  وخــنــق  واقــتــصــادهــا 
تــحــداهــم  مـــن  هـــو  تــجــويــعــه  أرادوا  ــــذي  ال
وتـــصـــدى لــمــخــطــطــاتــهــم بـــوقـــوفـــه خلف 
قــيــادتــه الــرشــيــدة لــيــفــشــل أبــغــض حــصــار 
باستعراض   : وتابع  الحديث.  التاريخ  في 

الواقع بعد عام من الحصار، نجد أن قطر 
قفزات  االقــتــصــادي  الصعيد  على  حققت 
هـــائـــلـــة مــــن خـــــالل االســــــــراع بــالــمــشــاريــع 
بالمئات  مشاريع  وهى  وانجازها  الضخمة 
إلى  اللوجستيه  والــخــدمــات  الميناء  ســـواء 
الــمــخــازن االســتــراتــيــجــيــة ومــخــازن الــمــاء 
الضخمة واالعتماد على الذات في التصنيع 
من  وهـــذه  الحيوانين  ــتــاج  واالن والـــزراعـــة 
أهم النجاحات التي حققتها قطر في ظل 

الحصار. 
وأشـــار الــى حــالــة االنــتــعــاش االقتصادي 
ــــال الــكــبــيــر على  غــيــر الــمــســبــوقــة واالقــــب
االســـتـــثـــمـــار فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــمــتــوســطــة 
األخــرى  الــصــنــاعــات  ومختلف  والخفيفة 
والــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة الــتــي كــانــت قطر 
باتت  والــتــي  الحصار  دول  مــن  تستوردها 
التصنيع،  طــور  فــي  أو  محليا  تصنع  اآلن 
خاصة أن الكثير من المصانع قيد االنشاء 
ضخمة  طفرة  أيضا  رأيــنــا   : وقــال  حاليا. 
فـــي صـــنـــاعـــات مـــــواد الـــبـــنـــاء والــصــنــاعــات 
الــبــالســتــيــكــيــة والـــمـــواد الــعــازلــة والــحــديــد 

والصلب وغيرها من المواد التي كان يتم 
وأصبحت  الــحــصــار  دول  مــن  اســتــيــرادهــا 

تصنع اآلن في قطر.
وأضـــــــــاف : كــــرجــــل أعـــــمـــــال وجـــــدت 
تــســهــيــالت غــيــر مــســبــوقــة فـــي اســتــخــراج 
الــــرخــــص الــصــنــاعــيــة وتـــوفـــيـــر األراضــــــي 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بــــســــرعــــة كــــبــــيــــرة القــــامــــة 
سنة  يأخذ  كان  ما  وبالتالي  المشروعات، 
أصــبــح ينجز فــي أقـــل مــن شــهــر، إضــافــة 
تسهيالت  على  االعمال  رجال  حصول  إلى 
صــنــاعــيــة وزراعـــيـــة واتــيــحــت لــهــم فــرض 

استثمارية ضخمة.
ــــان  ــــب ونــــــــوه بــــانــــتــــعــــاش صــــنــــاعــــات االل
واالنتاج  السمكي  واالســتــزراع  ومشتقاتها 
الحيواني، مشيرا الى أنه خالل سنة واحدة 
األلبان،  من  ذاتــي  اكتفاء  شبه  لدينا  أصبح 
فضال عن أن جميع أنواع العصائر أصبحت 

تصنع محليا.
وأشـــــار إلــــى تـــوجـــه قــطــر نــحــو سلطنة 
عمان وإقامة مصانع النتاج مادة الجابرو 
المتالكها  نــظــرا  كـــروة،  بــاصــات  وتصنيع 

لــلــمــواد االولـــيـــه الــتــى تــدخــل فــى تصنيع 
هذه األمــور. وأكــد أن قطر تجاوزت 

آثارالحصار، ومدت جسور التعاون 
العالم  دول  معظم  مع  والشراكة 

ومنطقة  وأمــريــكــا  أوروبــــا  فــي 
ــــشــــرق األوســــــــط وأفـــريـــقـــيـــا  ال
وآســيــا، وأصــبــح هــنــاك سباق 
مــحــمــوم عــلــى مـــوانـــئ قطر 
ـــكـــون الـــــدوحـــــة مـــركـــزا  ـــت ل
لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــصـــغـــيـــرة 
 ٥ وخـــالل   .. والمتوسطة 

سنوات من اآلن ستكون 
قــــطــــر إحــــــــــدى أهــــم 

الـــــــــدول الـــمـــصـــدرة 
لــــــلــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 

الـــصـــنـــاعـــات بــمــا 
الصناعات  فيها 

ــــــة  ــــــل ــــــقــــــي ــــــث ال
والــــصــــغــــيــــرة 

والمتوسطة.

تسهيالت غير مسبوقة في توفير األراضي الصناعية
لتشجيع القطاع الخاص على االستثمارات .. إبراهيم المهندي :

 الــتــى تــدخــل فــى تصنيع
كــد أن قطر تجاوزت 
دت جسور التعاونن
العالمممم دول  عظم 
ومنطقةةةة مــريــكــا 
ـط وأفـــريـــقـــيـــــاا
هــنــاك سباقق
مـــوانـــئ قطرر
حـــــة مـــركـــزا 
لـــصـــغـــيـــرة 
٥٥ وخـــالل 
ستكوننننن
أهــــممممم
درةة
ـنن
ــاا

في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والسمكية .. سعيد الخيارين :

هـــادي  مــحــمــد  الــمــحــامــي  رأى 
الخيارين أن قطر حققت إنجازات 
غير مسبوقة بعد عام من الحصار 
كانت  مما  بكثير  أقــوى  وأصبحت 
عــلــيــه قــبــلــه واعــتــمــدت عــلــى ذاتــهــا 

وسواعد أبنائها.
لديه  القطري  االقتصاد   : وقــال 
الخيارات  مــع  التأقلم  على  الــقــدرة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي أغـــلـــبـــهـــا مــغــطــاة 
ومــــدعــــومــــة بـــمـــقـــومـــات عـــديـــدة 
أبرزها الصندوق السيادي وقدراته 
الفائقة وإنتاج الغاز وإيصاله للدول 
كافة  ســد  عــن  فــضــالً  المستهلكة، 
االقتصادية  المنظومة  في  الثغرات 
استعاد  اقتصادنا  أن  إلــى  مشيراً   ..
الـــيـــوم  فــــي   ٪  ١٠٠ بــنــســبــة  قـــوتـــه 
الـــثـــانـــي مـــن الـــحـــصـــار، مـــن خــالل 
الشراكات  وتعزيز  المصادر  تنويع 

وتعميقها مع مختلف دول العالم.

التي  اإلنــجــازات  بين  من   : وتابع 
حــقــقــتــهــا قـــطـــر فــــي تـــلـــك الــفــتــرة 
تدشين ميناء حمد ومعظم مشاريع 
الــمــونــديــال والـــريـــل واتـــســـاع رقــعــة 
القطرية  الجوية  الخطوط  وجهات 
ألكثر من ١٥٠ وجهة، وذلك تأكيد 
لم  قطر  اتخذتها  التي  السياسة  أن 
التي  كــتــلــك  تقشفية  ســيــاســة  تــكــن 
اتــخــذتــهــا دول الــحــصــار بـــل كــانــت 
استكمال  تستهدف  توسعية  سياسة 
الــمــشــاريــع الــرئــيــســيــة، والــمــشــاريــع 

التنموية وغيرها.
وأكد أن التعامل المتزن والعاقل 
مـــع االزمـــــة كـــان مـــن أهـــم عــوامــل 
نجاح الدبلوماسية القطرية إقليميا 
دول  عـــلـــى  وانـــتـــصـــارهـــا  ودولـــــيـــــا 
نظرية  تبنت  أنــهــا  حيث  الــحــصــار، 
يجعل  ما  وهو  المتعددة،  الخيارات 
الخصم يحسب حسابا لدولة قطر.

عـــوجـــان  بــــن  ســعــيــد  األعــــمــــال  رجـــــل  رأى 
الــخــيــاريــن أن قــطــر اســتــطــاعــت خــــالل عــام 
واحــــد مـــن الــحــصــار تــحــقــيــق قـــفـــزات نــوعــيــة 
على  ســواء  الــمــجــاالت  كافة  فــي  مسبوقة  غير 
المستوى االقتصادى أو السياسي أواالجتماعى 
البنية  مــشــروعــات  مستوى  على  أو  والثقافي 
واالستراتيجية  الــكــبــرى  والــمــشــاريــع  التحتية 
لوسيل  ومدينة   ٢٠٢٢ العالم  كــأس  ومشاريع 
طريق  من  وأكثر  الدوحة  ومخارج  ومداخل 

دائري.
وقال : خالل عام فقط قطر افتتحت مئات 
واالستراتيجية  والكبرى  الصغرى  المشاريع 
من  االنتهاء  على  واوشكت  والجسور  والطرق 
المرحلة األولى لمشروع الريل وكذلك مشاريع 
عن  فضال  النهائية،  مراحلها  في  العالم  كأس 
دشنت  كما  واللوجستية،  االقتصادية  المناطق 

من  أكثر  األخيرة  الثالثة  األشهر  خــالل  قطر 
٣٠٠ مــشــروع فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي والــثــروة 
والــصــنــاعــات  السمكي  واالســـتـــزراع  الــحــيــوانــيــة 
الـــدوائـــيـــة وصـــنـــاعـــات الــبــالســتــيــك والــحــديــد 
والصلب وتخزين وتعبئة السلع والمواد الغذائية 

والبدء فى أعمال طرق وجسور جديدة.
وأضاف : المواطنون والمقيمون لم يشعروا 
الغذائية،  والمواد  الضرورية  السلع  في  بنقص 
وارتــــفــــع نــمــو االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري ومــشــاريــع 
على  دليل  وهذا  الحصار،  بعد  الخاص  القطاع 
تأثرة  وعــدم  القطري  االقــتــصــاد  ومتانة  قــوة 
بــإجــراءات الحصار الــذي تــجــاوزنــاه، ولــم نعد 
نلتفت للخلف بل ننظر لألمام وإلى مزيد من 
أجل  من  العمالقة  والمشاريع  والنمو  التطور 

مستقبل بالدنا.
الحصار  دول  خسرت  المقابل  فــي   : وتــابــع 

الدولية  االقتصادية  التقارير  فمعظم  الكثير، 
الحصار  دول  اقــتــصــادات  مــعــانــاة  إلــى  اشـــارت 
مواطنيها  ومــعــانــاة  فيها  النمو  نسبة  وتــراجــع 
شديد  وتــراجــع  المعيشية  األحـــوال  تدهور  من 
في السوق العقاري، ودبي خير دليل على هذا 
التراجع في سوقها العقاري، خاصة أنها كانت 
تعتمد على مشتريات القطريين بنسبة كبيرة 

جدا.
شيئا  تحقق  لم  الحصار  دول  أن  الى  وأشــار 
ســوى أنها قطعت األرحــام والــدم وزادت من 
للحصار  أن  مؤكدا   .. الخليجية  األســر  معاناة 
لألسر  االجتماعي  الجانب  على  واضحة  آثـــاراً 
تجاذبات  األسر  تجنيب  نتمنى  وكنا  الخليجية 
السياسة وحل الخالفات بالحوار وعدم التمادي 
ثبت  ومزاعم  أمــور  واالصرارعلى  التعنت  في 

مع الوقت أنها كاذبة.

محمد الخيارين :اقتصادنا استعاد 
إنجاز ٣٠٠ مشروع خالل األشهر الثالثة األخيرةقوته في اليوم الثاني من الحصار
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كتب - إبراهيم صالح:

الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  الــــحــــصــــار  دول  حــــولــــت 
ساحة  إلـــى  تــويــتــر  مقدمتها  وفـــي  االجــتــمــاعــي 
والفبركات  والشائعات  والشتائم  البذاءات  لنشر 
لتشويه سمعة قطر، ومحاولة بث الفرقة ونشر 
كتائب  الحصار  دول  جيشت  حيث  الكراهية، 
اإللكتروني“  ”الــذبــاب  عليها  أطلق  إلكترونية 

مهمتها األولى شيطنة قطر.
الصحفية  الــتــقــاريــر  مـــن  الــعــديــد  وكــشــفــت 
ماليين  الحصار  دول  إنفاق  عن  والمخابراتية 
ــــذاءات  ــــب ــــــــــدوالرات شـــهـــريـــاً عـــلـــى كـــتـــائـــب ال ال
ســوداء  ودعــايــة  شائعات  لترويج  والــفــبــركــات، 

ضد قطر وأهلها.
وضـــــمـــــت حـــــمـــــالت الــــفــــبــــركــــة والـــــــبـــــــذاءة 
اإللكترونية مسؤولين شبه حكوميين في دول 
تغيير  عنهم  ُعـــرف  دعـــاة  عــن  فضال  الــحــصــار 
عن  فضال  حكوماتهم،  رؤيــة  حسب  فتاواهم 

مرتزقة الفضائيات والصحافة.
أكد مواطنون لـ [ أن تويتر هو الحصان 
األســـــود خــــالل الـــحـــصـــار، وتـــحـــول إلــــى عــامــل 
رئيسي في نشر الكراهية والفرقة بين الشعوب 
اعتمدتها  التي  اإللكترونية  الكتائب  أيدي  على 

الدول األربع، لقلب الحقائق وتقديم كل ما هو 
الفتن  نشر  عن  فضالً  حقيقي،  وغير  مفبرك 
ومحاولة زرع الفرقة داخل المجتمع القطري، 
لتتحول وسائل التواصل إلى ساحة لبث الفرقة 

والشائعات.
تويتر  فــي  انــتــصــروا  القطريين  أن  وأكــــدوا 
بــأخــالقــهــم وعــــدم الــتــدنــي بــمــســتــوى الـــحـــوار، 
وراء  االنسياق  وعدم  الحديث  بأداب  ملتزمين 

مروجي الفتن.
وأعربوا عن أسفهم عن مستوى تدني إعالم 
ويحرض  الحقائق  يقلب  الـــذي  الحصار  دول 
على  مستنداً  قطري  هو  ما  لكل  الكراهية  على 
فبركات قصص مختلقة، ومستوى حوار وصل 
إلـــى حــد الــتــعــرض لـــألعـــراض والــتــطــاول على 

الرموز الوطنية.
في  الحكومية  الــجــهــات  دور  إلــى  وأشــــاروا   
تفعيل أدوارها على وسائل التواصل اإلجتماعي، 
كافة  لتوضيح  رسمية  عمل  جهات  وتخصيص 
الــمــالبــســات والـــرد على الــشــائــعــات، والــحــرص 
قبل  الصحيحة  المعلومة  تقديم  على  الــدائــم 
منهم  ــتــشــار الــمــعــلــومــات الــخــاطــئــة، إيـــمـــانـــاً  ان
إيصال  فــي  اإلجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  بــدور 
المعلومات، وقدرتها على االنتشار بشكل سريع.

 أقذر أسلحةالذباب اإللكتروني..
 دول الحصار

كتائب مسعورة لنشر الشائعات والبذاءات.. مواطنون لـ [:

ـــمـــهـــزومـــيـــن  ــــــالح ال ــــــب والــــتــــحــــريــــض عـــلـــى الــــكــــراهــــيــــة لـــشـــيـــطـــنـــة قـــــطـــــر.. س ــــــاذي  صـــنـــاعـــة األك

خليفة العبيدلي:

العبيدلي،  خليفة  أعـــرب 
أحد مشاهير مواقع التواصل 
بما  استيائه  عن  االجتماعي، 
تــقــّدمــه وســائــل إعــــالم دول 
الحصار منذ بداية األزمة من 
تشويه للخليج العربي، وقطع 
للشائعات  وتــرويــج  لــألرحــام 
ـــــــــب، واســــتــــغــــالل  واألكـــــــــاذي
للشعوب  المكثف  الــتــواجــد 
الــخــلــيــجــيــة عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل االجتماعي وتقديم 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــفــبــركــة 

توجيه  عــن  فــضــالً  لقطر،  لــإلســاءة  تــهــدف 
الرأي العام نحو معاداة قطر بهدف التضليل 
واإللهاء عن قضايا محلية متعلقة بالبطالة 

التعليمية  الخدمات  وتــردي 
وتوحيل  لــديــهــم،  والصحية 
بإظهار  الــداخــلــيــة  مشاكلهم 
قــطــر بــشــكــل ســيــئ وإشــغــال 

شعوبهم عن الحقيقة.
التواصل  وســائــل  أن  وأكـــد 
االجـــتـــمـــاعـــي أثـــبـــتـــت مـــدى 
أهميتها في إيصال المعلومة 
مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة األزمــــــــــــــة ، 
وفــضــحــت اســتــغــالل إعـــالم 
كمنّصات  لها  الحصار  دول 
لــلــتــرويــج لــلــشــائــعــات ونشر 
إلبعاد  لشعوبها  المضللة  الُمفبركة  األخــبــار 
الرأي العام عن مشاكلهم الداخلية وإلهائهم 

بالتحريض ضد قطر.

المتآمرون يضللون شعوبهم
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خليفة العبيدلي

أشــــار إبــراهــيــم الــعــجــالن، 
أحد مشاهير مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، إلـــى أن مــواقــع 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي خــالل  ال
عـــام عــلــى الــحــصــار فضحت 
ومنتفعي  الــضــمــيــر  عــديــمــي 
الــحــصــار  دول  مـــن  الــســبــوبــة 
الــــذيــــن غــــّيــــروا مــواقــفــهــم، 
وحـــــّولـــــوهـــــا لـــتـــتـــمـــاشـــى مــع 
إجـــــــــــراءات الــــــــدول األربـــــــع، 
في  يمدحون  كــانــوا  أن  وبعد 
المدح  تحّول  نهار،  ليل  قطر 
للجميل،  ـــكـــران  ون ذم  إلــــى 
وهـــي مــن فــضــائــل الــتــواصــل 
الكل  أظهر  الــذي  االجتماعي 

على حقيقته.

وأكد أن قطر 
كــســبــت الــرهــان 
مـــــــنـــــــذ بـــــــدايـــــــة 
األزمــــــــــــــــة بـــعـــد 
اإلفـــــــــالس الـــتـــي 
دول  منه  تعاني 
الحصار واعتماد 
إعــــالمــــهــــا عــلــى 
بــــث الـــرســـائـــل 
بشتى  الــســلــبــّيــة 
الــوســائــل ضـــّداً 

ونـــــــّداً لــقــطــر، بــالــقــرصــنــات 
الحقائق  وتغيير  واألكــاذيــب 
وتـــداولـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
ال  الواعية  الخليجّية  الشعوب 
تلتفت إلى أساليب التحريض 

ــــــع  ــــــطــــــل ــــــت وت
إلــــى الــتــنــمــيــة 
والـــــنـــــهـــــضـــــة 
تعيشها  الــتــي 
قطر، وتثبت 
لـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع 
الــعــالــم  دول 
أنــــنــــا نــنــشــغــل 
بـــــنـــــهـــــضـــــة 
بـــــــــــــالدنـــــــــــــا 
ورفــــعــــتــــهــــا 
دون النظر إلى تلك اإلساءات 
أن  مؤكداً  بالمثل،  ومقابلتها 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
تحّولت إلى ساحة حرب بين 
الــمــغــّرديــن الـــذيـــن اعــتــمــدوا 

عليها منذ اليوم األول وصوالً 
النتيجة  أن  إال  كــامــل،  لــعــام 
بالرد  قطر  صالح  في  دائــمــاً 
الـــُمـــتـــزن وعـــــدم االنـــجـــراف 

وراء اإلساءات.
وأضـــــــــــــــــاف: حـــكـــومـــتـــنـــا 
تأمين  على  تعمل  الــرشــيــدة 
وتــاريــخ  مــجــد  وبــنــاء  شعبها 
تفخر بــه األمـــم فــي األعـــوام 
األزمة  بداية  ومنذ  القادمة، 
كافة  فــي  اإلنــجــازات  انهالت 
الـــمـــجـــاالت، آخـــرهـــا الــصــرح 
الــعــالــمــي لــمــيــنــاء حــمــد الــذي 
مــن   ٪٣٥ عـــلـــى  ســيــســتــحــوذ 
تجارة الشرق األوسط خالل 

العام القادم.

 ”تويتر“ فضح المرتزقة
إبراهيم العجالن:
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إبراهيم العجالن

د. حمد الفياض: ساحة للحرب الباردة
ترجمة  أفضل  إن  الــفــيــاض:  حمد  الــدكــتــور  اإلعــالمــي  قــال 
لواقع وسائل التواصل االجتماعي خاصًة ”تويتر“ خالل األزمة 
أن من يخوض  الخليجية أنه تحّول إلى حرب باردة، مؤكداً 
هذه التجربة من ليس له دالئل أو حقائق يمكنه الرجوع إليها 
لتشويه  والخليجي،  العربي  العام  الــرأي  على  يؤثر  أن  ويريد 
كافة  في  وعالمياً  محلياً  فشلهم  على  والتغطية  قطر  سمعة 

المحافل، واتخاذ ”تويتر“ كمنصة لتغيير رأي فئة معينة.
وأكد أن وعي الشعوب الخليجية أكبر من تلك اإلجراءات، 
أن  وعــلــى قـــدر كبير مــن الــفــهــم لــلــواقــع الــســيــاســي، مــوضــحــاً 
أصغر المغردين على موقع ”تويتر“ من جيل ٢٠٠٠ ، والذين 
تعدى عمرهم ١٨ عاماً، وأصبح لديهم وعي كبير بالمصادر 
الرسمية للحصول على المعلومات وخبراء في االستعالم عن 
الخبر و والتأكد من مدى صحته، وال يمكن أن يتأثروا بمثل 

تلك الفبركات التي هي واضحة للجميع كوضوح الشمس.
وأضاف: ما قدمته دول الحصار األربع عبر مواقع التواصل 
التعاون  مجلس  دول  شعوب  لــدى  الشكوك  أثــار  االجتماعي 

وراءهــا  ويبحثون  الحقيقة  عن  يتساءلون  وبـــدأوا  الخليجي، 
شعوب  وكــل  الــوقــت  ذلــك  ومنذ  األسبوعين،  تتعدى  ال  لمدة 
المنطقة على يقين بأن إجراءات الدول األربع ظالمة، ويأتي 

وراءهـــــا مــطــامــع ومــطــالــب 
غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، مـــؤكـــداً 

على  عـــام  مــــرور  أن 
ـــــــحـــــــصـــــــار أبـــــــــرز  ال
مـــــــدى قـــــــوة قــطــر 
وصـــــــمـــــــودهـــــــا فـــي 
مقابل تدهور أغلب 

القطاعات في الدول 
األربع.

ي ع
راءهـــــا مــطــامــع ومــطــالــب 

يـــر مـــعـــلـــنـــة، مـــؤكـــداً 
على  عـــام  مــــرور 
ـــحـــــــصـــــــار أبـــــــــرز
ــــدى قـــــــوة قــطــر 
صـــــــمـــــــودهـــــــا فـــي 
قابل تدهور أغلب 

قطاعات في الدول 
ربع.

جابر الشاوي: إفالس دول 
الحصار سبب الشائعات

قـــال جــابــر الـــشـــاوي أحـــد مشاهير 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي: منذ 
بـــدايـــة األزمــــــة واعـــتـــمـــد إعــالمــنــا 
حيادية  بكل  بالحقيقة  الرد  على 
دول  شعوب  إلــى  التطّرق  دون 
بكل  األزمـــة  وتــنــاول  الحصار، 
الرئيسي  السبب  وهــو  مهنية، 
القطرية  الــمــواقــع  إغـــالق  فــي 
تخّوفاً  شعوبها  عن  وحجبها 
يتم  عندما  التأثير  من 
مـــقـــارنـــة الــحــقــائــق 
وهو  باألكاذيب، 
مــــــــــــا يــــثــــبــــت 
اعــتــمــادهــم 
على الرأي 

األوحد دون ترك الحكم بين المتلقي، ولذلك 
وسائل  على  السيطرة  الحصار  دول  حاولت 
المفبركة،  األخبار  وبث  االجتماعي  التواصل 
على  حــمــلــوا  الــمــواطــنــيــن  مـــن  الــعــديــد  أن  إال 
أنفسهم مهمة الدفاع وإبراز الحقيقة بمقاطع 

الفيديو والصور والرد على كافة الشائعات.
تلك  إعـــالم  على  المناسب  الـــرد  أن  وأكـــد   
الـــــدول يــأتــي بـــاإلنـــجـــازات دون الــنــظــر إلــى 
التشويه المستمر، والتحريض الُمفلس والذي 
أثــبــت وعــــي الــشــعــوب الــخــلــيــجــيــة بــالــتــصــدي 
وسائل  خالل  من  ومحاربتها  القنوات،  لتلك 
بعد يوم تظهر  التواصل االجتماعي التي يوماً 
الــحــقــائــق وتــثــبــت إفــالســهــم الــمــســتــمــر حيث 
اعتمدوا على اإلساءة بكل الطرق حتى توقفت 

أساليبهم عن العمل وانحصرت في التشوية.

قـــال جــابــر الـــشـــاوي أحـــد
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاع
بـــدايـــة األزمــــــة واعـــتـــمـــد
بكل بالحقيقة  الرد  على 
شعو إلــى  التطّرق  دون 
األز وتــنــاول  الحصار، 
السبب  وهــو  مهنية، 
الــمــواقــع  إغـــالق  فــي 
شعوبه عن  وحجبها 
عن التأثير  من 
مـــقـــارنـــة ال
باألكاذيب
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مســـــار قرصنة وكالة األنباء القطرية
التسلسل الزمني للجريمة.. وأدلة كشف الجناة

بدأت باختراق موقع وكالة 
األنباء القطرية ”قنا“ وفبركة 
تصريحات نُِسبَت كذباً ألمير 
السمو  صاحب  حضرة  قطر 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل 
أزمة  المنطقة  لتدخل  ثاني، 
السعودية  قطع  بعد  خليجية 
ومصر  والبحرين  واإلمــارات 
عــالقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 

قطر وفرض حصار عليها.

 وعـــــلـــــى إثــــــــر االخــــــتــــــراق 
بـــــدأت الــــدوحــــة تــحــقــيــقــاتــهــا 
التحقيقات  مكتب  بمشاركة 
(أف  األمـــريـــكـــي  الــــفــــدرالــــي 
صــحــف  ونـــقـــلـــت  آي)،  بـــــي 
مصادر  عــن  بـــارزة  أمريكية 
وقـــــــــوف دولـــــــــة اإلمـــــــــــارات 
خــلــف االخــــتــــراق، فـــي حين 
ستتابع  أنــهــا  الـــدوحـــة  أكــــدت 

المتورطين.

القطرية  األنـــبـــاء  وكــالــة  مــوقــع  اخـــتـــراق   -
ألمير  كذباً  نُِسبَت  مفبركة  تصريحات  وبث 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حين 
ســارعــت قــطــر لــتــكــذيــب االدعــــــاءات ودعــت 

وسائل اإلعالم إلى تجاهلها.

-  الخارجية القطرية تستغرب مواصلة بعض وسائل 
قطر  خارجية  ووزيــر  الملفقة،  األخبار  تــداول  اإلعــالم 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يقول إن اختراق الوكالة 
القطرية جريمة إلكترونية سيتم تشكيل فريق للتحقيق 

فيها والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

- مــحــقــقــون مــــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
فــي  يـــشـــاركـــون  آي)  بــــي  (أف  الــــفــــدرالــــي 
الــتــحــقــيــقــات الـــخـــاصـــة بـــاخـــتـــراق وكـــالـــة 
الصحافة  وكــالــة  ونقلت  القطرية،  األنــبــاء 
مقرب  بأنه  وصفته  مصدر  عن  الفرنسية 

مـــن ”أف  مـــن الــتــحــقــيــق قــولــه إن فــريــقــاً 
بــي آي“ مــوجــود فــي الــدوحــة مــنــذ أســبــوع 
مساعدة  القطرية  الحكومة  طلبت  بعدما 

واشنطن. 
وصفتها  مـــا  عــقــب  قــطــر  دولــــة  وقـــالـــت 

بــالــجــريــمــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة إنـــهـــا ســتــالحــق 
قرصنة  عملية  عــن  المسؤولين  وتقاضي 
الــمــوقــع الــرســمــي لــوكــالــة قــنــا، مــؤكــدة أن 
بــعــض الــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة أبــدت 

استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق.

ومصر  واإلمـــارات  والبحرين  السعودية   -
قطر  مــع  الدبلوماسية  عالقاتها  قطع  تعلن 
الدبلوماسيين  من  وطلبت  حصارها،  وبــدء 
القطريين المغادرة، وأغلقت كافة المجاالت 
والــمــنــافــذ الــجــويــة والـــبـــريـــة والــبــحــريــة مع 

الدوحة.
- الخارجية القطرية تعرب - في بيان لها 
أوردته وكالة األنباء القطرية الرسمية - عن 
أسفها واستغرابها الشديد من قرار دول في 
مجلس التعاون الخليجي، وقالت الوزارة إن 
هــذه اإلجــــراءات ”غــيــر مــبــررة وتــقــوم على 

مزاعم وادعاءات ال أساس لها من الصحة“. 
لحملة  تــعــرضــت  قــطــر  دولــــة  أن  وأضـــافـــت 
تــحــريــض تــقــوم عــلــى افـــتـــراءات وصــلــت حد 
مبيتة  نوايا  على  يدل  ”ما  الكاملة،  الفبركة 

لإلضرار بالدولة“.
- وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــي ريــكــس 
للحفاظ  الخليجية  الـــدول  يــدعــو  تــيــلــرســون 
الخالفات  تسوية  على  والعمل  وحدتها،  على 

بينها.
- تــركــيــا تــدعــو إلـــى الـــحـــوار، وتـــقـــول إنــهــا 
مستعدة للمساعدة في جهود تهدئة األزمة.

- صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت تــنــقــل عــن 
مسؤولين في المخابرات األمريكية قولهم إن 
اختراق  وراء  تقف  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
وكالة األنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى، 

وهو ما أدى إلى اندالع أزمة الخليج.

الواضح  من  ليس  فإنه  الصحيفة،  وبحسب 
إذا  مــا  األمــريــكــيــة  الــمــخــابــرات  معلومات  مــن 
بالقرصنة  قــامــت  الــتــي  هــي  اإلمـــــارات  كــانــت 
بشكل مباشر أو أنها أوكلت لمتعاقدين القيام 

بذلك.

في  مسؤولين  عن  نقالً  الصحيفة  وذكــرت 
في  كباراً  مسؤولين  أن  األمريكية  المخابرات 
الــحــكــومــة اإلمــاراتــيــة نــاقــشــوا خــطــة قرصنة 
وكالة األنباء القطرية في ٢٣ مايو ٢٠١٧، أي 

قبل يوم من حادث القرصنة.

- قــطــر تــعــرب عــن أســفــهــا لــمــا نشرته 
صحيفة واشنطن بوست األمريكية بشأن 
ضلوع دولة اإلمارات في جريمة القرصنة 
التي تعرض لها الموقع اإللكتروني لوكالة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة، مــؤكــدة أنــهــا ستالحق 

مرتكبي هذه الجريمة.
الحكومي  االتصال  مكتب  مدير  وقــال 
ســعــادة الــشــيــخ ســيــف بــن أحــمــد آل ثاني 

الصحيفة  نــشــرتــهــا  الــتــي  الــمــعــلــومــات  إن 
للشك  مجاالً  يدع  ال  بما  تؤكد  األمريكية 
ارتكاب جريمة القرصنة التي تعرض لها 
الموقع اإللكتروني لوكالة األنباء القطرية، 
من  القرصنة  جريمة  ارتكاب  أن  مضيفاً 
للقانون  خــرقــاً  يــعــد  خليجية  دولـــة  قــبــل 

الدولي ولالتفاقيات الثنائية بين الدول.
أن  نـــــفـــــســـــه  ـــــــوقـــــــت  ل ا فـــــــي  كـــــــــــد  وأ

مـــا  لــــقــــطــــريــــة  ا بــــة  لــــنــــيــــا ا تـــحـــقـــيـــقـــات 
ســتــتــخــذ  قــطــر  وأن  مــســتــمــرة،  لــت  زا
لــمــقــاضــاة  نـــيـــة  نـــو لـــقـــا ا اإلجـــــــراءات 

ـــــمـــــة  ـــــجـــــري ل ا هـــــــــــذه  مــــــرتــــــكــــــبــــــي 
مــــــام  أ عــــلــــيــــهــــا  لــــمــــحــــرضــــيــــن  وا
لــجــهــات  ا أو  لـــقـــطـــري  ا لـــقـــضـــاء  ا
ئــم  بــجــرا لــمــخــتــصــة  ا لـــدولـــيـــة  ا

إللــكــتــرونــي. ا اإلرهــاب 

األمريكية  ســـي“  بــي  ”أن  قــنــاة   -
تــنــقــل عـــن مــســؤولــيــن أمــريــكــيــيــن، 
تأكيدهم صحة التقارير عن قرصنة 

اإلمارات وكالة األنباء القطرية.
ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي 
اســتــخــبــاراتــي أن واشــنــطــن تـــرى أن 

اإلمـــــــــارات مـــســـؤولـــة عــــن قــرصــنــة 
متعاقدين  استخدمت  وأنها  الوكالة، 

خاصين لتنفيذ العملية.
قناة  أمريكيون  مسؤولون  وأبلغ 
”أن بي سي“ أن فبركة المعلومات 
عــــــــن قـــــطـــــر تــــــهــــــدف لــــــإلضــــــرار 

بــعــالقــاتــهــا مــع واشــنــطــن. وأكـــدوا 
أن الــمــعــلــومــات عـــن دفــــع دولـــة 
قــطــر فــديــة لــتــحــريــر صــيــاديــن 
قــطــريــيــن كــــانــــوا مــخــطــوفــيــن 
فـــي الـــعـــراق، هـــي مــعــلــومــات 

مفبركة.

الرقمية  ومنصاتها  الجزيرة  شبكة  مواقع   -
تــــتــــعــــرض لـــــمـــــحـــــاوالت اخــــــتــــــراق مــمــنــهــجــة 
ومــتــزايــدة، كــمــا تــعــرض الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
لــتــلــفــزيــون قــطــر لــمــحــاوالت مــمــاثــلــة قــبــل أن 

الحماية. أنظمة  لها  تتصدى 
الممنهجة  االختراق  محاوالت  واستهدفت 
والـــمـــســـتـــمـــرة كــــل أنـــظـــمـــة شـــبـــكـــة الـــجـــزيـــرة 
ومــواقــعــهــا ومــنــصــاتــهــا فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
تــزايــداً  الــمــحــاوالت  هــذه  وتشهد  االجــتــمــاعــي، 

مختلفة. أساليب  وباتباع  كبيراً 
أن  تعلن  األمريكية  أن“  أن  ”ســي  شبكة   -

تــورط  فــي  يشتبهون  األمريكيين  المحققين 
وكــالــة  اخـــتـــراق  عــمــلــيــة  فـــي  روس  قـــراصـــنـــة 
عبرها.  مفبركة  أخبار  وبث  القطرية  األنباء 
إلى  تــوصــلــوا  المحققين  فــإن  للشبكة،  ووفــقــاً 
الــتــقــاريــر  وراء  كـــانـــوا  روســيــيــن  قــراصــنــة  أن 
األنباء  وكالة  موقع  عبر  نشرت  التي  المفبركة 
هذه  أن  وأوضحت  اختراقه،  عقب  القطرية 
الذي  البحث  في  إليها  التوصل  تم  المعلومات 
الفدرالي  التحقيقات  مكتب  من  فريق  يجريه 
مــــوجــــود فــــي الــــدوحــــة لـــمـــســـاعـــدة الــحــكــومــة 

بالقضية. القطرية 

- وكــالــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة (قــنــا) تعلن 
قرصنة حسابها على تويتر، ودول عربية 
للمشاركة  استعدادها  عن  تعبر  وأجنبية 

بالتحقيق في االختراق.
- مدير مكتب االتصال الحكومي الشيخ 

تم  ما  إن  يقول  ثاني  آل  أحمد  بن  سيف 
نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأكد 
تباشر  قطر  فــي  المختصة  الــجــهــات  أن 
التحقيق لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا 

الفعل ”المشين“، على حد وصفه.
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  ١٩١٩ يوليو  يوليو ٢٠١٧٢٠١٧

٢٤٢٤ مايو  مايو ٢٠١٧٢٠١٧
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كتب – إبراهيم صالح:

أظـــهـــراســـتـــطـــالع لــــلــــرأي أجـــرتـــه 
[ حــــــول عــــــام مـــــن الـــحـــصـــار 
من   ٪  ٦٢٫٤ تأكيد  قطر  الجائرعلى 
الشعبي  االلتفاف  أن  في  المشاركين 
حــــول الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة لــحــضــرة 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى أحــد 
هزيمة  في  قطر  نجاح  عوامل  أهــم 
تداعياته  كل  على  والتغلب  الحصار 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
واألمنية، مقابل ٢٩٫٤٪ اعتبروا ثبات 
للتنازل  الرافضة  السياسية  المواقف 
أهم  الوطنية  والكرامة  السيادة  عن 
من   ٪٤٫٧ رجــح  فيما  األســبــاب،  تلك 
المشاركين سرعة استجابة األجهزة 
الحكومية في توفير البدائل، واختيار 
للتحركات  الــمــشــاركــيــن  مـــن   ٪٣٫٥
لنجاح  كعامل  النشطة  الدبلوماسية 

قطر في مواجهة الحصار.
الــمــشــاركــيــن  مــــن   ٪٦٥٫٩ وأكــــــد 
دول  مــطــامــع  أن  االســـتـــطـــالع  فـــي 
ـــــــروات قــطــر  الـــحـــصـــار فــــي نـــهـــب ث
الحصار،  الستمرار  الرئيسي  السبب 

مقابل اختيار ١٧٫٦٪ من المشاركين 

لــم  و  تــــورطــــت  الـــحـــصـــار  دول  أن 

في  ثــان  كسبب  الــعــودة  طــريــق  تجد 

 ٪١٤٫١ أشار  فيما  الحصار،  استمرار 

مـــن الــمــشــاركــيــن إلـــى إلـــهـــاء شــعــوب 

عــن  قـــطـــر  بــــأزمــــة  ـــحـــصـــار  ال دول 

المشاكل الداخلية، و رجح ٢٫٤٪ من 

الــمــشــاركــيــن فــي االســتــطــالع تــواصــل 

مونديال  تنظيم  سحب  مخططات 

استمرار  وراء  رئيسي  كسبب   ٢٠٢٢

الحصار على قطر.

في  المشاركين  مــن   ٪٩٦٫٥ وأكــد 

االستطالع أن استمرار الحصار على 

التعاون  مجلس  بتفكك  يهدد  قطر 

الــخــلــيــجــي بــعــد عـــام عــلــى الــحــصــار، 

الــمــشــاركــيــن  مـــن   ٪٣٫٥ نــفــى  فــيــمــا 

مساهمة استمرار الحصار في تفكك 

مجلس التعاون الخليجي.

الــمــشــاركــيــن  مـــن   ٪٦٨٫٦ ورأى 

التعاون  مجلس  أن  االســتــطــالع  فــي 

الــخــلــيــجــي غــيــر قــــادر عــلــى الــعــودة 

تطّلع  مقابل  الحصار،  قبل  كان  كما 

عــودة  إلـــى  الــمــشــاركــيــن  مــن   ٪٣١٫٤

كسابق  الــخــلــيــجــي  ــتــعــاون  ال مــجــلــس 

عهده قبل الحصار.

الــمــشــاركــيــن  مـــن   ٪٤٦٫٥ واخـــتـــار 

اإلعـــالمـــيـــة  الـــحـــمـــلـــة  اســــتــــمــــرار  أن 

التغطية  هدفه  قطر  ضد  المسعورة 

عـــلـــى الـــمـــشـــاكـــل الـــداخـــلـــيـــة لــــدول 

 ٪٣١٫٤ تــرجــيــح  مــقــابــل  الـــحـــصـــار، 

تقديم  عــن  للعجز  المشاركين  مــن 

دلــيــل واحـــد لــالتــهــامــات ضــد قطر، 

المشاركين  مــن   ٪٢٢٫١ اخــتــار  فيما 

استمرار الحملة اإلعالمية المسعورة 

ضــــد قـــطـــر بــســبــب إلــــهــــاء الــشــعــوب 

بالتحريض المستمر ضد قطر.

الــمــشــاركــيــن  مــــن   ٪٥٥٫٨ وأكــــــد 

لــوســائــل  الـــحـــصـــار  دول  اســـتـــخـــدام 

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي خــــالل الـــــ ١٢ 

مقابل  الــعــام،  الـــرأي  لتضليل  شــهــراً 

اختيار ٤١٫٩٪ لفبركة الحقائق، فيما 

استخدام  المشاركين  من   ٪٢٫٣ رأى 

لمواقع  الحصار  دول  إعــالم  وســائــل 

التواصل االجتماعي لنقل المعلومات 

حول تطورات األزمة.
الــمــشــاركــيــن  مــــن   ٪٣٥٫٥ وأكــــــد 
النتهاكات  المباشر  للتأثر  تعرضهم 
الـــمـــســـتـــوى  عــــلــــى  الــــحــــصــــار  دول 
من   ٪٢٥٫٥ تأثر  مقابل  االجتماعي، 
من   ٪١٩ واختيار  دينياً،  المشاركين 
المستوى  على  لتأثرهم  المشاركين 
االقتصادي، فيما أشار ٧٫٤٪ لتأثرهم 
مــن   ٪٦٫٧ تـــأثـــر  مـــقـــابـــل  ثـــقـــافـــيـــاً، 
التعليمي،  المستوى  على  المشاركين 
إلى  المشاركين  من   ٪٥٫٩ أشار  فيما 
تأثرهم على المستوى الصحي بسبب 

انتهاكات دول الحصار.
الــمــشــاركــيــن  مــــن   ٪٤٨٫١ وأكــــــد 
فـــــي االســـــتـــــطـــــالع تــــطــــور الـــقـــطـــاع 
خالل  الحيوانية  الــثــروة  و  الــزراعــي 
 ٪٤٤٫٧ اخــتــار  فيما  الــحــصــار،  فــتــرة 
مــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن تــــطــــور الـــقـــطـــاع 
االقتصادي، مقابل ترجيح ٢٫٨٪ من 
الصحي،  القطاع  تطور  المشاركين، 
واختار ٢٫٤٪ من المشاركين القطاع 
مــن   ٪٢ اخــــتــــار  بــيــنــمــا  الـــســـيـــاحـــي، 
التعليمي  القطاع  تطور  المشاركين 

خالل عام من الحصار على قطر.

التفاف الشعب حول القيادة أفشل مخططات المتآمرينالتفاف الشعب حول القيادة أفشل مخططات المتآمرين
في استطالع للرأي أجرته [ بمناسبة مرور عام على الحصار

ــــاون  ــــع ــــت ال مــــجــــلــــس  ـــك  ـــك ـــف ـــت ب ـــــدد  ـــــه ت ــــر  ــــط ق ـــــار  ـــــص ح ـــــــرة  ـــــــؤام م ــــــــحــــــــذرون:  ي  ٪  ٩٦٫٥

والتضليل للفبركة  التواصل  وسائل  استخدمت  الحصار  دول  يــؤكــدون:   ٪  ٩٧٫٧

•    االلتفاف الشعبي حول القيادة                                               ٦٢٫٤٪

•    ثبات المواقف السياسية                                                     ٢٩٫٤٪

•    سرعة استجابة األجهزة الحكومية في توفير البدائل                        ٤٫٧٪

•    تحركات الدبلوماسية النشطة                                                 ٣٫٥٪

عوامل  عوامل أهم  أهم 
قطر  قطر نجاح  نجاح 
مواجهة  مواجهة في  في 
ــحــصــار ؟ ــحــصــار ؟ال ال

•    لتضليل الرأي العام                                             ٥٥٫٨٪

•    لفبركة الحقائق                                                  ٤١٫٩٪

•    لنقل المعلومات حول تطورات األزمة                          ٢٫٣٪

كيف استخدم كيف استخدم 
إعالم دول إعالم دول 

الحصار وسائل الحصار وسائل 
التواصل التواصل 

االجتماعي  منذ االجتماعي  منذ 
فرض الحصار فرض الحصار 
على قطر  ؟على قطر  ؟

•    مطامع دول الحصار لنهب ثروات قطر                                   ٦٥٫٩٪

•    دول الحصار تورطت ولم تجد طريق العودة                            ١٧٫٦٪

•    إلهاء شعوب دول الحصار بأزمة قطر عن المشاكل الداخلية            ١٤٫١٪

•    تواصل مخططات سحب تنظيم مونديال ٢٠٢٢                          ٢٫٤٪

الـــســـبـــب الـــســـبـــب 
ــســي  ــي ــرئ ــســي ال ــي ــرئ ال
ــرار  ــم ــت ــرار الس ــم ــت الس
ــحــصــار ؟ ــحــصــار ؟ال ال

•    انتهاكات اجتماعية                                                ٣٥٫٥٪

•    انتهاكات اقتصادية                                                   ١٩٪

•    انتهاكات للحق في التعليم                                                ٦٫٧٪

•    انتهاكات ثقافية                                                   ٧٫٤٪

•    انتهاكات للحق في العالج                                                ٥٫٩٪

•    تسييس مناسك الحج والعمرة                                                   ٢٥٫٥٪

ما هي ما هي 
انتهاكات انتهاكات 

دول الحصار  دول الحصار  
األكثر تأثيراً؟  األكثر تأثيراً؟  

•    القطاع االقتصادي                                                   ٤٤٫٧٪

•    القطاع الزراعي والثروة الحيوانية                               ٤٨٫١٪

•    القطاع الصحي                                                        ٢٫٨٪

•    القطاع التعليمي                                                          ٢٪

•    القطاع السياحي                                                       ٢٫٤٪

ما هي أبرز ما هي أبرز 
القطاعات القطاعات 

التي شهدت التي شهدت 
تطوراً تطوراً 

ملحوظاً ملحوظاً 
محلياً بعد محلياً بعد 
الحصار ؟الحصار ؟

•    التغطية على المشاكل الداخلية لدول الحصار                    ٤٦٫٥٪     

•    العجز عن تقديم دليل واحد لالتهامات                            ٣١٫٤٪

•    إلهاء الشعوب بالتحريض ضد قطر                              ٢٢٫١٪

أسباب أسباب 
استمرار استمرار 
تصاعد تصاعد 
الحملة الحملة 

اإلعالمية اإلعالمية 
المسعورة المسعورة 
ضد قطر ؟ضد قطر ؟

٦٥٫٩ ٪ يؤكدون 
أن مطامع نهب 
ثروات قطر وراء 
استمرار الحصار

دول الحصار تسعى 
إللهاء شعوبها 
والهروب من 
أزماتها الداخلية

أن  الكواري  محمد  المهندس  أكد 
ما جنته قطر خالل عام من الحصار 
من خيرات ال يمكن حصره، خاصًة 
المزيد  على  المواطنين  إصـــرار  مــع 
النفس،  على  واالعــتــمــاد  العمل  مــن 
واإلرادة  الــعــزيــمــة  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
أحــــد أهــــم عـــوامـــل نــجــاح قــطــر في 
ـــتـــصـــدي لـــلـــحـــصـــار، وتـــحـــمـــل كــل  ال
المسؤولية  ووزارة  وهيئة  شخص 
األزمة  وأضاف:  األكمل.  الوجه  على 
في  المسؤولين  من  العديد  أظهرت 
دول الحصار على حقيقتهم ومدى 
كرههم للشعب القطري ولنجاحات 

قطر، ما دفع أحدهم إلى التصريح 
تنظيم  بسحب  تنتهي  األزمــــة  بـــأن 
قــطــر لــمــونــديــال كـــأس الــعــالــم لكرة 

القدم ٢٠٢٢ .

تحول  النعمة  علي  اإلعــالمــي  أكــد 
مواقع التواصل االجتماعي من مواقع 
وقطع  للتفرقة  مواقع  إلى  للتواصل 
الفتن  مثيرو  استغل  حيث  األرحــام، 
الــمــتــابــعــة الــكــبــيــرة لــشــعــوب مجلس 
منذ  توتير  لموقع  الخليجي  التعاون 
إلــى  وحـــولـــوه  لـــألزمـــة،  األول  الــيــوم 
مــنــصــات لــلــتــأثــيــر فــي الــشــعــوب من 
خـــالل نــشــر الــشــائــعــات عــبــر الــصــور 
الفيديو  ومــقــاطــع  الصحيحة،  غــيــر 
الــمــركــبــة، لــيــســتــغــلــوا جــهــل الــبــعــض 
لــتــحــويــل الــحــقــائــق بـــاالتـــجـــاه الـــذي 

يتماشى مع إجراءات الدول األربع.
الوعي  من  حالة  هناك  وأضـــاف: 

لــدى شــعــوب مجلس الــتــعــاون، لكن 
تويتر  على  طغى  اإللكتروني  الذباب 
الــتــواصــل  فـــي  دوره  عــلــى  وقـــضـــى 

وحوله إلى ساحة ”معركة“.

محمد الكواري: لم يزدنا الحصار 
إال عزيمة وإصراراً نحو العمل

علي النعمة: مواقع التواصل 
االجتماعي وسائل للتفرقة
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كتب - إبراهيم صالح:

أعــــرب عــــدٌد مــن الــمــواطــنــيــن عن 
فــخــرهــم بــمــا أنـــجـــزتـــه قــطــر خــالل 
مشاريع  من  الجائر  الحصار  من  عام 
االقتصاد  تعزيز  على  عملت  عمالقة 
في  التنمية  مسيرة  ودعــم  القطري 
على  الماضي  العام  مــدار  على  البالد 
حصار  من  البالد  به  تمر  مما  الرغم 

جائر.

التي  بــالــجــهــود  الــمــواطــنــون  وأشـــاد 
بــذلــتــهــا الــحــكــومــة لــتــجــاوز إجــــراءات 
الحصار وإجهاضها في ظل توجيهات 
التفاف  عن  فضالً  الرشيدة،  القيادة 
القيادة  خلف  والمقيمين  المواطنين 
وجه  في  وطني  اصطفاف  مشهد  في 
الخبيثة  والــمــخــطــطــات  الـــمـــؤامـــرات 
هذا  وحــدة  من  النيل  تستهدف  التي 

الوطن.
على  الــجــائــر  الــحــصــار  أن  وأكــــدوا 

قــطــر تـــحـــّول مـــن إجـــــراء ســلــبــي إلــى 
عــنــصــر مــحــفــز لــلــعــمــل والــجــهــد من 
تنمية  مــســيــرة  فـــي  الــمــشــاركــة  أجـــل 
الــــــوطــــــن، حــــيــــث اســــتــــطــــاعــــت قــطــر 
للحصار  السلبية  اإلجــــراءات  تــطــويــع 
منتصرة  األزمــة  هذه  من  والخروج 

المجاالت. كافة  في 
وأعـــربـــوا عــن أســفــهــم لــمــا قـــام به 
الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــســـؤولـــيـــن والـــدعـــاة 
الذين  الحصار  دول  في  والمطربين 

يــشــوهــوا  أن  قـــبـــل  أنــفــســهــم  شــــوهــــوا 
تسييس  إلى  باإلضافة  وشعبها،  قطر 
وتحريض  إســـاءة  مــن  والــفــن  الــديــن 
ـــعـــام، فـــضـــًال عــن  وتــضــلــيــل لـــلـــرأي ال
واالفــتــراء  الــشــعــوب  بين  الفتن  إثـــارة 
وتغييب  باطلة،  باتهامات  قطر  على 
ــهــائــهــم عـــن مــشــاكــلــهــم  شــعــوبــهــم وإل
الـــداخـــلـــيـــة بــــاإلســــاءة إلــــى قــطــر مــن 
خــــالل أغـــــاٍن هــابــطــة وهــاشــتــاجــات 

مسيسة. وبرامج  ساقطة 

قـــطــــر أقـــــوى مــــن الحــصــارقـــطــــر أقـــــوى مــــن الحــصــار
عام من اإلنجازات واالنتصارات.. وهزائم المتآمرين تتوالى

فخورون بحكمة 
القيادة الرشيدة في 

التعامل مع تداعيات 
الحصار

مواطنون لـ [: 
٥ يونيو تاريخ عز 

وفخر وسيادة لكل 
قطري

اكتسبنا العزم 
واالعتماد على 

النفس .. والرد كان 
باإلنجازات

المقيمون شركاء 
في الوطن ودورهم 
لمواجهة الحصار ال 

يُنسى

الحكومة بذلت 
جهوداً جبارة

في إبطال 
إجراءات الحصار

لن ينسى 
القطريون إساءات 
األشقاء وتشتيتهم 

العائالت

الحصار تحّول
من إجراء سلبي 
إلى عامل تحفيز 
للعمل والعطاء

مسؤولو دول
 الحصار نشروا 
الفتن وشتتوا 
العائالت

•    نعم                                                                         ٩٦٫٥٪

•    ال                                                                            ٣٫٥٪

هل يهدد هل يهدد 
استمرار استمرار 
الحصار الحصار 

تفكك تفكك 
مجلس مجلس 
التعاون التعاون 

الخليجي ؟الخليجي ؟

•    ال                                                                     ٦٨٫٦٪

•    نعم                                                                   ٣١٫٤٪

هل سيتمكن  هل سيتمكن  
مجلس مجلس 
التعاون التعاون 

الخليجي الخليجي 
من استعادة من استعادة 
دوره لما قبل دوره لما قبل 

الحصار ؟الحصار ؟

الفياض  حمد  الدكتور  اإلعــالمــي  قــال 
التواصل  وسائل  لواقع  ترجمة  أفضل  إن 
االجتماعي خاصًة ”تويتر“ خالل األزمة 
الخليجية أنــه تــحــّول إلــى حــرب بــاردة، 
التجربة  هـــذه  يــخــوض  مــن  أن  مـــؤكـــداً 
الرجوع  يمكنه  حقائق  أو  دالئل  له  ليس 
العام  الـــرأي  على  يــؤثــر  أن  ويــريــد  إليها 
قطر  سمعة  لتشويه  والخليجي،  العربي 
والتغطية على فشلهم محلياً وعالمياً في 
كمنصة  واتخاذ ”تويتر“  المحافل،  كافة 

لتغيير رأي فئة معينة.

من  أي  تأثر  عدم  الشاجرة  خالد  أكد 
بالحصار،  قطر  في  الحيوية  القطاعات 
وتــطــور  التنمية  زادت  الــعــكــس  عــلــى  بــل 
قطر  مــكــانــة  وتــعــززت  الــوطــنــي  المنتج 
اقــتــصــاديــاً وأصــبــحــت قـــوة اقــتــصــاديــة ال 

يستهان بها.
وأضـــاف : الــحــصــار الــجــائــر مــن دول 
ــــجــــوار أو عــــالقــــات الــنــســب  لــــم تــــــراع ال
وصالت األرحام، وعمدت قطع األرحام 
وتشتيت األسر وطرد الطالب والمرضى 

والمعتمرين.

أكـــد الــســيــد حــســن الــيــعــقــوب أن قطر 
أقــوى  أصبحت  الحصار  مــن  عــام  خــالل 
كثيراً عن السابق بعد أن توجهت الجهود 
لــالعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس وتــطــويــر كــافــة 
عــن االرتــقــاء بقطاع  الــقــطــاعــات، فــضــالً 
شهد  الــذي  والــزراعــّيــة  الحيوانّية  الــثــروة 
الحصار،  على  عــام  خــالل  كبيرة  طفرة 
كانت  الحكومة  إجـــراءات  أن  إلــى  مشيراً 
اإلجــراءات  تلك  كافة  تطويع  على  قــادرة 
في  ُمنتصرة  األزمة  هذه  من  والخروج 

كافة المجاالت.

خلق  الــحــصــار  أن  الــعــجــي  ولــيــد  رأى 
عنصر  بأنهم  الــشــبــاب  لــدى  وثــقــة  يقيناً 
قوي لثبات الوطن وتطوره وبدوره فقط 
فاعالً  ويــكــون  والتنمية  النهضة  تستمر 
نفسه  يؤهل  عندما  المجتمع  في  مــؤثــراً 
األزمة  قدمت  حيث  والمعرفة،  بالعلوم 
خــالل عــام كــامــل الــفــرصــة للشباب لرد 
على  االعــتــمــاد  وكيفية  لــلــوطــن  الجميل 
من  الــنــفــس، وعـــاش الــشــبــاب ٣٦٥ يــومــاً 

العزة والفخر وحب الوطن.

العمراني  بالتطور  المسلم  بخيت  نــّوه 
الــــــذي شـــهـــدتـــه الــــبــــالد خـــــالل عـــــام مــن 
الـــحـــصـــار، فـــضـــًال عـــن إنـــجـــاز عــــدد من 
الـــمـــشـــاريـــع الــضــخــمــة واالســــتــــمــــرار في 
الــعــمــل فــي مــشــاريــع الــمــونــديــال، مشيراً 
يُضاف  إنجاز  حمد  ميناء  افتتاح  أن  إلى 
يتمتع  لما  الرشيدة  الحكومة  إلنــجــازات 
به من إمكانات جعلته قادراً على الريادة 
الحصار  ودحر  عالمية  موانئ  ومنافسة 

الجائر.

بما  فــخــره  عــن  اليافعي  يسلم  أعـــرب 
على  عــام  خــالل  القطري  الشعب  قدمه 
في  المثل  ضرب  حيث  الجائر،  الحصار 
الحكيمة  القيادة  حول  وااللتفاف  الوفاء 
وقدم رسائل لدول الحصار عن المعدن 
األصيل لهذا الشعب من التآلف والوقوف 

صفاً واحداً خلف قيادته.
تركوا  والمقيمين  المواطنين  أن  وأكد 

الحصار الجائر خلف ظهورهم .

مــا  أن  الــــكــــواري  ســـالـــم  أكــــد 
ـــبـــالد مـــن حـــالـــة مــن  تــعــيــشــه ال
القيادة  خلف  الشعبي  التالحم 
الـــحـــكـــيـــمـــة والــــــتــــــرابــــــط بــيــن 
الـــمـــواطـــن والــمــقــيــم بــعــد أكــثــر 
الجائر  الــحــصــار  عــلــى  عــام  مــن 
 .. كلمات  فــي  وصــفــه  يمكن  ال 
عليه  أقدمت  ما  أن  إلى  مشيراً 
انــتــهــاكــات  مـــن  الـــحـــصـــار  دول 

لـــم يــــزد ذلــــك الــشــعــب إال قــوة 
وترابطاً.

وأضـــــاف : عــمــلــت إجـــــراءات 
الــنــهــوض  عــلــى  الـــحـــصـــار  دول 
فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت وجــعــلــت 
لالعتماد  سبباً  األزمة  هذه  من 
الجميع  بات  حتى  النفس،  على 
لم  الــحــصــار  أن  مــن  متيقنين 

لقطر. الخير  إال  معه  يجلب 

الشعب  أن  الكعبي  شاهين  علي  أكــد 
القطري أعطى العالم درساً في الصمود 
النفس  على  االعتماد  وكيفية  والتحدي 
الحاجة  دون  االحتياجات  كافة  وتوفير 
لدول الحصار، من خالل كوادر قطرية 
ســاهــمــت ومـــا زالــــت تــســاهــم فـــي رفــعــة 
الـــوطـــن وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــه عــبــر كــافــة 
أفضل  قطر  أن  للجميع  وتــأكــد  الــســبــل، 

وبألف خير من دونهم.

قال عبد اهللا آل عبد الجبار إن الحصار 
الــجــائــر عــلــى قــطــر لـــم يــحــقــق أهـــدافـــه، 
كانت  ما  بعكس  يتأثر  لم  البالد  واقتصاد 
أن  إلـــى  مــشــيــراً   .. الــحــصــار  دول  تتمنى 
هذه األزمة منحت قطر الفرصة لتعزيز 
عالقاتها مــع الــعــديــد مــن الـــدول والــقــوى 
اإلقليمية والدولية، مثل تركيا، إذ لم يعد 
تعزيز العالقة بين الجانبين ينحصر في 
تطور العالقات االقتصادية فقط، بل تمثل 
أيضاً في تعاظم مستوى التعاون العسكري.

د. حمد الفياض:
 تويتر ساحة حرب باردة

خالد الشاجرة : االرتقاء 
بالمنتج الوطني

حسن اليعقوب: قطر أصبحت 
أقوى في كافة المجاالت

وليد العجي : ٣٦٥ يوماً من 
العزة والفخر والدفاع عن الوطن

بخيت المسلم: ميناء حمد دحر 
الحصار وعزز قوة قطر االقتصادية

يسلم اليافعي : 
تركنا الحصار خلف ظهورنا

سالم الكواري : عام من التالحم 
الشعبي في وجه المؤامرات

علي الكعبي: الشعب
 أعطى درساً في الصمود

عبداهللا آل عبد الجبار : 
حصار قطر لم يحقق أهدافه



الحصار لم يوقف قطار تطوير القطاع الصحي
افتتاح مستشفيات ومراكز بمعايير عالمية ووفق الجداول المحددة .. مسؤولون لـ [ :

ـــة ـــي ـــح ـــص ال ــــــة  ــــــاي ــــــرع ال ـــــــات  خـــــــدم ـــــــي  ف ـــــاً  ـــــمـــــي عـــــال  ١٣ الــــــمــــــركــــــز  ـــــت  ـــــل احـــــت ـــــطـــــر  ق

مسلم النابت :

العام  المدير  مساعد  النابت  مسلم  قــال 
للشؤون اإلدارية والمالية بمؤسسة الرعاية 
يواصل  الصحي  القطاع  إن  األولية  الصحية 
األول  اليوم  منذ  كالمعتاد  خدماته  توفير 
المراكز  في  خدمة  أي  تتأثر  ولم  للحصار 
الدولة  أنحاء  جميع  في  المنتشرة  الصحية 

بــتــأثــر  مــــريــــض  أي  يـــشـــعـــر  ولـــــم 
الخدمات على اإلطالق.

وأشــار إلــى أن هــذا األمر 
ــتــعــامــل  ــل جـــــــاء نـــتـــيـــجـــة ل
الــســريــع والــمــحــتــرف مع 
األول  الــيــوم  منذ  األزمـــة 

ــــفــــضــــل تــــوجــــيــــهــــات  ب
الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة 

الــــــــــتــــــــــي كــــــانــــــت 
حـــريـــصـــة عــلــى 

عــــــــدم شـــعـــور 
الــمــواطــنــيــن 

يتعلق  فيما  خــاصــة  تــأثــر  بــأي  والمقيمين 
بجانب الصحة بل وجميع القطاعات حيث 

لم يتأثر أي قطاع خدمي بالدولة.
ولفت إلى أن األمر لم يتوقف على منع 
تداعيات الحصار فقط على القطاع الصحي 
واالستراتيجيات  التطوير  خطط  إن  بــل 
الــمــســتــقــبــلــيــة لــــم يـــطـــرأ عــلــيــهــا 
اإلطـــــالق  عـــلـــى  تــغــيــيــر  أي 
االمكانيات  جميع  وكانت 
زالـــــــت  وال  ــــــوافــــــرة  مــــــت
التطور  فــي  لالستمرار 
والـــــتـــــقـــــدم فـــــى هــــذا 
جنباً  الــهــام  الــقــطــاع 
الــــــــــى جـــــنـــــب مـــع 
الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
الـــــخـــــدمـــــيـــــة 
األخـــــــــــــري 

بالبالد.

تنفيذ الخطط واالستراتيجيات
أكدت الدكتورة مريم عبدالملك المدير  وفقاً لمواعيد محددة

العام لمؤسسة الرعاية الصحّية األولّية أن 
الخدمات الصحية لم تتأثر بالحصار على 
سبيل  على  المؤسسة  أن  إلــى  الفتة  قطر 
توسعات  تشهد  زالــت  ومــا  شهدت  المثال 
كـــثـــيـــرة ســـــــواء عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــخـــدمـــات 
على  أو  الصحية  المراكز  داخل  والبرامج 

صعيد اإلنشاءات والمباني الجديدة.
وقالت إنه خالل عام الحصار تم افتتاح 

معيذر  مــن  كــل  فــي  صحيين  مــركــزيــن 
والوجبة وسيتم خالل العام الجاري افتتاح 
والوعب  الجامعة  وهما  آخرين  مركزين 
وهي الخطط التى كانت موجودة من قبل 

ولم يطرأ عليها تغيير كما أن البرامج 
افتتاح  بــشــأن  المستقبلية  والــخــطــط 

مراكز جديدة تسير وفق الجداول 
الـــزمـــنـــيـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

الموضوعة مسبقاً.

 توسعات كثيرة في خدمات وبرامج الرعاية األولية
د. مريم عبدالملك :

الخدمات المقدمة للمراجعين لم تتأثر بالتداعيات السلبية للحصارخطط للتعامل مع إجراءات دول الحصار منذ اليوم األول

بــتــأثــر مــــريــــض  أي  عـــر 
على اإلطالق.

إلــى أن هــذا األمر
ــتــعــامــل ــل ـجـــة ل
لــمــحــتــرف مع
األول  الــيــوم  نذ 

تــــوجــــيــــهــــات 
لـــرشـــيـــدة 

كــــــانــــــت 
عــلــى 
عـــور
ــن

الــمــســتــقــبــلــيــة لــــم يـــطـــرأ
اإل عـــلـــى  تــغــيــيــر  أي 
االمك جميع وكانت 

وال  ــــــوافــــــرة  مــــــت
فــي لالستمرار 

والـــــتـــــقـــــدم فـــــى
الــهــام الــقــطــاع 
الــــــــــى جـــــنــــ
الــــــقــــــطــــــ
الـــــخـــــد
األخـ
بال

معيذر مــن  كــل  ي 
لعام الجاري افتتاح
والوعب الجامعة  ا 
ت موجودة من قبل
 كما أن البرامج

افتتاح  بــشــأن 
الالجدجداواولل ففقق

يـــجـــيـــات 

:

كتب - عبدالمجيد حمدي :

المفروض  الجائر  الحصار  على  مر  عــام 
 ،٢٠١٧ يونيو  مــن  الخامس  منذ  قطر  على 
وقـــف خــاللــه قــطــاع الــصــحــة صـــامـــداً أمـــام 
أحدثها  الــتــي  والــتــداعــيــات  التحديات  جميع 
المعنية  الجهات  عملت  حيث  الحصار،  هذا 
منذ اليوم األول للحصار على توفير البدائل 
من األجهزة الطبية واألدويــة التي كان يتم 

استيرادها من خالل دول الحصار.

وأكـــــد عــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن فـــي قــطــاع 

الـــصـــحـــة، فــــي تــصــريــحــات لـــــ [، أن 

الخدمات الصحية في قطر واصلت تطورها 

رغـــم الــحــصــار، وأكــبــر دلــيــل عــلــى ذلـــك هو 

حصول قطر على المركز الثالث عشر على 

مستوى العالم والمرتبة األولى على مستوى 

ـــشـــرق األوســــــط بــحــســب مــؤشــر  مــنــطــقــة ال

يقيس  والـــذي   ٢٠١٧ لعام  للرخاء  ليجاتوم 

ما  دولــة،   ١٤٩ في  الصحي  الوضع  ويصنف 

لم  الصحية  وخدماتها  قوية  قطر  أن  يؤكد 

تتأثر بالحصار وأن القطاع الصحي مستمر 

وكــفــاءة،  جـــودة  بأعلى  خدماته  تقديم  فــي 

حــيــث أن هــــذا الــمــؤشــر اعــتــمــد فـــي قــيــاس 

جودة أنظمة الرعاية الصحية في كل دولة 

الصحة  تشمل  رئيسية  جــوانــب  ثــالثــة  عــلــى 

للصحة  التحتية  والبنية  والنفسية  البدنية 

وتوافر الرعاية الوقائية. وأوضحوا أن جميع 

المشروعات والخدمات الصحية تسير وفق 

أي  دون  عالمية  وبمعايير  الزمني  الجدول 

تغيير حيث تم توفير كافة االمكانات المالية 

واللوجيستية لضمان عدم تأثر القطاع على 

للجميع  الخدمة  توفير  واســتــمــرار  اإلطـــالق 

المراجعون،  عليه  اعتاد  كما  األمثل  بالشكل 

وهو ما حدث بالفعل بشهادة الجميع.

وأكدوا أن االمكانات الهائلة التي يتمتع بها 

مواجهة  على  قـــادرا  جعلته  الصحي  القطاع 

الحصار وتداعياته السلبية والتغلب على أية 

مشاكل تظهر أمام توفير الخدمات بالشكل 

الالئق والمميز الذي اعتاده المراجعين.

من  غيره  مثل  الصحة  قطاع  أن  وأكـــدوا 

الــقــطــاعــات األخـــــرى بــالــدولــة الــتــي وقفت 

توفير  خالل  من  الحصار  وجه  في  صامدة 

المتطلبات،  جميع  لتلبية  المناسبة  البدائل 

حيث يتعامل القطاع الصحي مع قطاع كبير 

من السكان ويشهد اقباال كبيرا نتيجة تزايد 

النمو السكاني بالبالد.
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المسلماني  يــوســف  الــدكــتــور  أكـــد 
العام  حمد  لمستشفى  الطبي  المدير 
الصمود  على  الصحي  القطاع  قــدرة 
واالســـتـــمـــرار فـــي تــوفــيــر الــخــدمــات 
على  تأثير  دون  مستوى  أعلى  على 
المرضى، الفتا الى أن نجاح القطاع 
الخدمات  تقديم  في  االستمرار  فى 
عــلــى شكلها الــســابــق يـــدل عــلــى قــوة 
قطر وقدرتها على مواجهة الصعاب 
يتعلق  فــيــمــا  خــاصــة  وقــــت،  أي  فــي 
بــالــخــدمــات الــحــيــويــة الــتــي تــرتــبــط 

القيادة  توليها  التي  اإلنــســان  بصحة 
الــرشــيــدة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً مــن حيث 
كافة  وتوفير  والفني  المالي  الدعم 
الخدمات  استمرار  تكفل  التي  السبل 

بصورة طبيعية ومتطورة.
وأضــــــاف أنــــه مــنــذ الـــيـــوم األول 
المناسبة  الخطط  وضع  تم  للحصار 
لــلــتــعــامــل مــــع الــــوضــــع الـــجـــديـــد بــمــا 
ال يــــؤثــــر عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
للمرضى والعمل على تأمين األدوية 
واألجهزة المطلوبة الستمرار توفير 

الـــخـــدمـــات، وهــــو مـــا نــجــحــت فيه 
الوزارة بشكل ممتاز، حيث تواصلت 
الـــــــوزارة مـــع الــمــســؤولــيــن بــالــقــطــاع 
بشأن  للتنسيق  والــخــاص  الحكومي 
كيفية توفير األدوية الالزمة والعمل 
عــلــى فــتــح خــطــوط جـــديـــدة لــتــوريــد 
كانت  التي  الطبية  واألجهزة  األدوية 

تأتي عبر دول الحصار.
تدشين  بالفعل  تم  أنــه  الــى  ولفت 
من  لــألدويــة  جديدة  توريد  خطوط 
الحصار  دول  مــن  بـــدال  المنشأ  بــلــد 

من  العديد  بتصنيع  تقوم  كانت  التى 
ــــدواء ويــتــم تــوريــدهــا إلــى  أصــنــاف ال
قــطــر مــن خــاللــهــا ولــكــن تــم توفير 
الــبــديــل فـــى الـــوقـــت الــمــنــاســب دون 
فى  تــراجــع  بـــأى  فـــرد  أى  يشعر  أن 

الخدمات على اإلطالق.
الطبية  حــمــد  مــؤســســة  إن  وقــــال 
لـــم تــغــيــر فـــي خــطــطــهــا وبــرامــجــهــا 
تعاملت  بــل  الحصار  جــراء  الصحية 
بــشــكــل فـــــوري مـــع الـــوضـــع الــجــديــد 
وعــمــلــت عــلــى تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا 

بــعــيــدا عـــن دول الــحــصــار، كــمــا أن 
كما  تسير  المستقبلية  المشروعات 
المثال  سبيل  على  ومنها  لها  خطط 
خدمات  مبنى  تشييد  في  االستمرار 
الجديد  الحوادث  وإصابات  الطوارئ 
دون  العمل  يسير  حيث  بالمؤسسة 
الجدول  وفق  االفتتاح  ليكون  توقف 

المحدد.
ــبــرامــج الــتــطــويــريــة  ــل وبــالــنــســبــة ل
والــــخــــدمــــات الــــجــــديــــدة، قــــــال إن 
استضافة  عــن  تتوقف  لــم  المؤسسة 

فى  العالميين  االستشاريين  أفضل 
برنامج  يتأثر  فلم  المجاالت  جميع 
األطـــبـــاء الـــزائـــريـــن بــالــحــصــار ويــتــم 
اســتــضــافــة األطـــبـــاء الــعــالــمــيــيــن في 
تخصصات مختلفة، وذلك في إطار 
جــهــود الــمــؤســســة إلتـــاحـــة الــفــرصــة 
خــدمــات  مــن  لــالســتــفــادة  للمرضى 
أبـــــرز الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــيـــن، إضــافــة 
لــمــواصــلــة تــحــســيــن جــــودة خــدمــات 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة بــمــســتــشــفــيــات 

المؤسسة.

فتح خطوط توريد جديدة لألدوية واألجهزة الطبية
د. يوسف المسلماني :

د. سامية العبداهللا :د. عبداللطيف الخال :

الرئيس  نــائــب  الــخــال  عبداللطيف  الــدكــتــور  قــال 
الطبي  التعليم  مدير  الطبية  حمد  لمؤسسة  الطبي 
خالل  الصحي  القطاع  إن  الطبية  حمد  مؤسسة  في 
عام الحصار شهد العديد من االنجازات الطبية سواء 
على  أو  الجديدة  والبرامج  الخدمات  مستوى  على 
مقدمتها  وفي  الجديدة  الصحية  المنشآت  مستوى 
من  وعــدد  الطبية  حمد  مدينة  مستشفيات  افتتاح 
المراكز الصحية بمؤسسة الرعاية الصحية األولية.

الطبية  حــمــد  مــؤســســة  أن  الــــى  ولــفــت 
عملية  أكبر  الحصار  عــام  خــالل  شهدت 

هذه  أن  موضحا  تاريخها،  في  توسع 
في  أسهمت  الجديدة  المستشفيات 

من  مسبوق  غير  مستوى  توفير 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــرضــى، 

وذلــك من خالل زيــادة عدد 
األســـــــرة بــالــمــســتــشــفــيــات 

وتــوظــيــف الــمــزيــد من 
الــــــــكــــــــوادر الـــطـــبـــيـــة 

والـــــتـــــمـــــريـــــضـــــيـــــة 

المتميزة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة وتمكين 
الــمــرضــى مـــن الــحــصــول عــلــى الـــعـــالجـــات الــعــامــة 
والتخصصية بسرعة أكبر مما يسهم في راحة أكثر 
للمرضى الذين سيجدون الخدمة فى أفضل شكل 
وأسرع وقت وهو الهدف الذي تسعي مؤسسة حمد 

باستمرار على تحقيقة والحفاظ عليه.
وبالنسبة للتعليم الطبي في مؤسسة حمد الطبية، 
قال : قبل الحصار كان هناك تعاون كبير بين 
دولة قطر ودول المنطقة فيما يتعلق 
العمل  وورش  الــــزيــــارات  بــتــبــادل 
ودول  أطــبــائــنــا  بــيــن  الــتــدريــبــيــة 
يشاركون  كــانــوا  الــذيــن  الــحــصــار 
معنا كمتلقين أو محاضرين، 
ـــؤثـــر الـــحـــصـــار عــلــى  ولـــــم ي
مجال  فــي  العمل  طبيعة 
المستمر  الطبي  التعليم 
الــــــذي تـــولـــيـــه قــطــر 

أهمية كبيرة.

قــالــت الــدكــتــورة ســامــيــة الــعــبــداهللا مــديــر إدارة 
الــتــشــغــيــل بــمــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة إن 
بالدولة  المنتشرة  الصحية  المراكز  في  الخدمات 
الماضي  العام  خالل  مركزاً   ٢٣ عددها  يبلغ  والتي 

لم  مــركــزاً،   ٢٥ الــى  الــجــاري  الشهر  وارتــفــعــت 
من  نــــوع  أي  تــوفــيــر  فـــي  تــأخــيــر  أي  تــشــهــد 
فى  نــقــص  أي  حــــدوث  تــشــهــد  أو  الــخــدمــة 
األدوية أو األجهزة على اإلطالق. وأشارت 
إلى أن التحرك لمنع حدوث تداعيات على 

لألزمة  األول  الــيــوم  منذ  كــان  الــقــطــاع 
وبــالــفــعــل كــــان الــجــمــيــع على 

قــــدر الـــمـــســـؤولـــيـــة ولـــم 
تــشــهــد الــمــؤســســة أي 

خــدمــة  ألى  تــوقــف 
نــتــيــجــة لــتــداعــيــات 
الــحــصــار بــل على 

الــعــكــس هــنــاك 
تــــــــــطــــــــــور 

وتوسع فى الكثير من الخدمات فى جميع المراكز 
بما يلبي متطلبات النمو السكاني الكبير بالبالد.

مؤسسة  فــي  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  أن  وأضــافــت 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــشــكــل خــــاص شــهــدت 
الــعــام الماضي  كــبــيــراً  وتــوســعــاً  تــطــوراً 
على  قــطــر  حـــصـــول  أن  إلــــى  الفـــتـــة 
١٣ عــالــمــيــا وفــــق أحـــدث  الـــمـــركـــز 
ــيــفــات الــعــالــمــيــة يـــؤكـــد أن  الــتــصــن
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بـــالـــبـــالد يــتــطــور 
مؤشر  أظهر  حيث  متواصل،  بشكل 
ليجاتوم للرخاء، الذي قام بتنفيذ 
النظام  ارتقاء  التصنيف،  هذا 
الـــصـــحـــي فــــي قـــطـــر خـــالل 
الماضية،  الــعــشــر  الــســنــوات 
حــيــث تــقــدم مــن الــمــرتــبــة 
إلى   ٢٠٠٨ عــام  عالميا   ٢٧

المرتبة الـ١٣ حالياً.

ًمؤسسة حمد شهدت أكبر عملية توسعة في تاريخها تطوير الخدمات في ٢٥ مركزاً صحيا

ؤسسة الرعاية الصحية األولية.
الطبية حــمــد  ـؤســســة 
عملية  أكبر  لحصار 

هذه  أن  موضحا 
في أسهمت  ة 

من  مسبوق 
لــلــمــرضــى، 

ادة عدد
فــيــات
من

قال : قبل الحصار كان هناك
دولة قطر ودول الم

الــــزيــــارات بــتــبــادل 
بــيــن الــتــدريــبــيــة 
الــذيــن الــحــصــار 
معنا كمتلقين
ـــؤثـــر ولـــــم ي
ال طبيعة 
التعليم
الــــــذ

ي
الماضيي العام  خالل  مركزاً  ٢٣ عددها لغ 

لم  مــركــزاً،  ٢٥ الــى الــجــاري الشهر  ت 
من نــــوع  أي  تــوفــيــر  فـــي  تــأخــيــر  ي
فى  نــقــص  أي  حــــدوث  تــشــهــد  أو  ة 
أو األجهزة على اإلطالق. وأشارت 
تحرك لمنع حدوث تداعيات على

لألزمة  األول  الــيــوم  منذ  كــان 
ل كــــان الــجــمــيــع علىى

مـــســـؤولـــيـــة ولـــمم
ــمــؤســســة أي
خــدمــة  ألى 
لــتــداعــيــات
على بــل ر
 هــنــاك

ور 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
وتــوســعــ تــطــوراً 
أ إلــــى الفـــتـــة 
١٣ الـــمـــركـــز
ــيــفــات الــتــصــن
الـــقـــطـــاع الـــص
متواصل بشكل 
ليجاتوم للر
الت هذا 
الـــصـــ
الــســن

حــيــث
٢٧
ال



كتب - محمد حافظ: 

المشاريع  عجلة  تتوقف  لــم 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي نــفــذتــهــا هيئة 
األشـــــغـــــال الـــعـــامـــة ”أشــــغــــال“ 
خالل عام من الحصار الجائر 
الـــمـــفـــروض عــلــى قـــطـــر، فقد 
واصلت الهيئة مسيرة اإلنجازات 
التي تحققها يوما بعد اآلخر في 
تنفيذ كافة مشروعات الطرق 
في  التحتية  والبنية  والمباني 
بعزم  الــدولــة  مناطق  مختلف 
المهمة  تــنــفــيــذ  عــلــى  وإصــــــرار 
الــمــوكــلــة إلــيــهــا بــأعــلــى معايير 
الجودة العالمية ووفقاً للخطط 
غير  سلفا  الموضوعة  الزمنية 
عابئة بالحصار الجائر الذي لم 
يؤثر على خطط سير المشاريع، 
بل على العكس زاد من إصرار 
وتحدي جميع العاملين بالهيئة 
وتكثيف  المشاريع  إنــجــاز  على 
إلى  رسالة  أبلغ  لتكون  الجهود 

دول الحصار.
المعنية  اللجنة  قــامــت  فقد 

بوضع استراتيجيات وسياسات 
وتـــأهـــيـــل  الـــــتـــــوريـــــدات  إدارة 
الــــمــــورديــــن فــــي اعـــتـــمـــاد ١٢١ 
شـــركـــة مــحــلــيــة لـــتـــوريـــد ١٤٢ 
التي  للمنتجات 

ً
بــديــالً  منتًجا 

كــان يتم اســتــيــرادهــا مــن دول 
باإليجاب  انعكس  ما  الحصار، 
على تشجيع الصناعات الوطنية 
وتــقــلــيــل االعــتــمــاد عــلــى الــمــواد 
الــمــســتــوردة مــن الــخــارج ومن 
اإلجــمــالــيــة  التكلفة  تقليل  ثـــم 

للمشروعات.
وعــمــلــت الــهــيــئــة خـــالل عــام 
الــحــصــار عــلــى تــســريــع وتــيــرة 
مشروعاتها  بعض  فــي  العمل 
من أجــل تفادي اآلثـــار السلبية 
للحصار ومساعدة باقي الجهات 
فـــي الـــدولـــة عــلــى الــعــمــل على 
الخاصة  التنمية  خطط  تنفيذ 
بين  الــرابــط  الــطــريــق  مثل  بها 
والــدوحــة  الــجــديــد  حمد  ميناء 
مروًرا بالطريق الدائري السابع 

والــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، وذلــك 
مــروري  شريان  افتتاح  بهدف 
البضائع  نــقــل  عــمــلــيــات  يــســهــل 
ــــــواردة عــبــر مــيــنــاء حــمــد إلــى  ال
الدوحة في هذه الفترة، عالوة 
االستحقاقات  اســتــكــمــال  عــلــى 
الخاصة بمشاريع مونديال كأس 
العالم ٢٠٢٢ حيث سيشهد العام 
الجاري االنتهاء من تنفيذ ٩٠٪ 
من المشاريع المرتبطة بإقامة 

كأس العالم ٢٠٢٢.

ـــجـــزت أشـــغـــال أكــثــر  كــمــا أن
بعد   ٢٠١٧ عـــام  فــي   ٪٦٠ مــن 
الــحــصــار، مــا يــؤكــد عـــدم تأثر 
أي مـــن الــمــشــاريــع بـــإجـــراءات 
وتـــداعـــيـــات الــحــصــار الــجــائــر، 
وخالل النصف األول من العام 
الــجــاري، بلغ حجم اإلنــجــازات 
تحقق  مــا  ضعف  تحققت  التي 

خالل العام الماضي.
حجم  األرقــــام  لغة  وتعكس 
ما تم إنجازه على أرض الواقع 

فـــي الــقــطــاعــات األربـــعـــة الــتــي 
تعمل عليها أشغال، وهي قطاع 
الطرق السريعة وقطاع الطرق 
المحلية والبنية التحتية وقطاع 
شــؤون األصــول وقطاع شؤون 
الــمــبــانــي.. فــفــي قــطــاع الــطــرق 
تسريع  أشغال  تواصل  السريعة 
ــــيــــرة الـــعـــمـــل بـــمـــشـــروعـــات  وت
الـــطـــرق الــســريــعــة الـــتـــي بـــدأت 
الماضيين،  العامين  خــالل  بها 
بــحــيــث تــنــتــهــي الــهــيــئــة بحلول 

الـــعـــام الــمــقــبــل مـــن ٩٥ ٪ من 
السريعة،  الــطــرق  مــشــروعــات 
إضـــافـــة إلـــــى الــعــمــل فـــي ٨٠٠ 
كيلومتر واالنتهاء من ٢٢٥ كيلو 
مترا، وسيتم البدء في الجسور 
واألنـــفـــاق ٧٧ جــســًرا واالنــتــهــاء 
من ٣٠ جسًرا، وتنفيذ ١٥ دواًرا 
وفقا للخطة المعتمدة من قبل 
الهيئة لعام ٢٠١٨ / ٢٠١٩، كما 
أكثر  العام  هــذا  الهيئة  افتتحت 
مــن ١٨٠ كــم مــن الــطــرق و٧٠ 
كم من الجسور و٨٠ كم أنفاًقا 

خالل ٢٠١٧ و٢٠١٨.
المشروعات  ميزانية  وتصل 
التي ستنفذها الهيئة في ٢٠١٨ 
لتنفيذ  مــلــيــار   ٢١,٨ نــحــو  إلـــى 
تشمل  التحتية،  البنية  مشاريع 
سريعة  طـــرق  مــشــاريــع  تنفيذ 
البنية  ومشاريع   ،١١٫٠٨ بقيمة 
التحتية والطرق المحلية بقيمة 
بــاإلضــافــة  ريـــــال،  مــلــيــار   ٨٫٨٨
قطري  ريـــال  مليار   ١,٨٤ إلـــى 
لــمــشــاريــع مــحــطــات الــصــرف 

الصحي واألصول.

أشغال تهزم الحصار بالمشاريع الكبرى
أنجزتها بأعلى معايير الجودة العالمية ووفقاً للخطط الزمنية المحددة

الــــجــــاري ـــــام  ـــــع ال خـــــــالل  ــــة  ــــدول ــــل ل ـــة  ـــي ـــحـــت ـــت ال ـــة  ـــي ـــن ـــب ال ــــع  ــــاري ــــش م لـــتـــنـــفـــيـــذ  مــــلــــيــــار   ٢١,٨

التحتية للبنية  ــار  ــي مــل و٨٫٨٨  ــعــة  ــســري ال الـــطـــرق  ــمــشــاريــع  ل ــار  ــي مــل  ١١٫٠٨

ــاري ــج ال الـــعـــام  ــال  ــدي ــون ــم ال ــة  ــام ــإق ب الــمــرتــبــطــة  ــع  ــاري ــش ــم ال مـــن   ٪٩٠ تــنــفــيــذ 

الحصار دول  لمنتجات  ــالً  ــدي ب منتًجا   ١٤٢ لــتــوريــد  محلية  شــركــة   ١٢١ تأهيل 

و٢٠١٨  ٢٠١٧ خـــالل  أنـــفـــاق  كـــم  و٨٠  ــور  ــس ج كـــم  و٧٠  طـــرق  كـــم   ١٨٠

ــصــحــي ال ــــصــــرف  ال مـــحـــطـــات  ـــع  ـــاري ـــش م ــذ  ــي ــف ــن ــت ل ــــــال  ري مـــلـــيـــار  ــصــحــي  ال ــــصــــرف  ال مـــحـــطـــات  ـــع  ـــاري ـــش م ــذ  ــي ــف ــن ــت ل ــــــال  ري مـــلـــيـــار   ١,٨٤١,٨٤

الــمــقــبــل ـــام  ـــع ال ـــة  ـــداي ب ــة  ــع ــري ــس ال ـــرق  ـــط ال مـــشـــروعـــات  ـــن  م  ٪ الــمــقــبــل  ـــام  ـــع ال ـــة  ـــداي ب ــة  ــع ــري ــس ال ـــرق  ـــط ال مـــشـــروعـــات  ـــن  م  ٪  ٩٥٩٥ ـــاز  ـــج ـــاز إن ـــج إن
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انتهت  الــمــبــانــي،  مــشــروعــات  قــطــاع  فــي 
الربع  حتى  مشاريع   ٨ تصميم  مــن  أشــغــال 
لها،  المحّدد  الوقت  حسب  العام  من  الثاني 
٥ مشاريع  على أن يتّم االنتهاء من تصميم 
أخرى خالل الربع الثالث والرابع من العام 

الجاري.
وانــتــهــت شــــؤون الــمــبــانــي مـــن تــنــفــيــذ ٦ 
فــي  االســــتــــمــــرار  مــــع  اآلن  حـــتـــى  مـــشـــاريـــع 
المقرر  من  أخرى  مشاريع   ٨ إنشاء  أعمال 
مع  وذلك  الجاري،  العام  بنهاية  استكمالها 
والمصروفات  التكاليف  تقليل  على  العمل 
من  االنــتــهــاء  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،٪  ٥ بــنــســبــة 
تصميم ١٨ مشروعاً، بينها ٥ مراكز صحية 
في مناطق متفّرقة، ومدارس وإعادة بناء 
تصميم  على  العمل  وجاٍر  صالل،  أم  بلدية 
تسليم  تــّم  وقــد  جــديــداً،  إنشائياً  موقعاً   ٣٣
العام،  من  األّول  النصف  خــالل  مشاريع   ٦
وبــيــوت  مـــســـجـــداً،  و١٤  مـــــدارس   ٣ بــيــنــهــا 
مع  المحاكاة،  ومركز  نوفر  ومركز  أئمة 
التكاليف  خفض  نموذج  اّتباع  على  الحرص 

التعليمية. المباني  مشاريع  في 
لالنتهاء  حــالــيــاً  جــهــودهــا  الهيئة  وتــرّكــز 
أئــمــة،  ودور  مــســاجــد  و٨  مــــدارس   ٩ مـــن 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى ٤ مـــراكـــز صــحــيــة ومــبــنــى 
وتطوير  الــعــام  حــمــد  بمستشفى  الــجــراحــة 

مــكــتــب الـــبـــريـــد الــــعــــام قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الجاري.

الــتــعــلــيــم  وزارة  ”أشــــــغــــــال“  وســــّلــــمــــت 

والــتــعــلــيــم الــعــالــي ١٤ مــدرســة لــيــصــل عــدد 
 ٢٠١٣ منذ  الهيئة  أنجزتها  التي  الــمــدارس 
المنشآت  تنفيذ  تّم  حيث  مدرسة،   ٧٤ إلى 

الــتــعــلــيــمــيــة وفــــقــــاً لـــنـــمـــوذج الــتــصــمــيــمــات 
 ٢٥ من  مدرسة  كل  تتألف  حيث  المعتمد، 

طالباً.  ٦٥٠ نحو  الستيعاب  فصالً 

الــصــحــيــة بــشــكــل كبير  وتــبــرز الــمــشــاريــع 
عــلــى خــريــطــة إنــــجــــازات أشـــغـــال فـــي عــام 
 ٤ تنفيذ  من  الهيئة  انتهت  حيث  الحصار، 
الرعاية  لمؤسسة  وتسليمها  صحية  مراكز 
األولـــــيـــــة، هــــي مـــركـــز صـــحـــي الـــجـــامـــعـــة، 
حالياً  ويتم  ومــعــيــذر،  والــوجــبــة،  والــوعــب، 
الشركات  بين  مناقصة  طــرح  على  العمل 
الـــمـــؤهـــلـــة إلنـــشـــاء مـــركـــز صـــحـــي بــمــديــنــة 
جنب  إلــى  جنباً  للعمل  والــذخــيــرة،  الــخــور 
بما  حــالــيــاً،  القائمة  الصحية  المنشآت  مــع 
وسيتّم  الصحية  الخدمة  تحسين  يستهدف 

.٢٠٢٠ نهاية  بحلول  منه  االنتهاء 
بكافة  للوفاء  زمنياً  جدوالً  أشغال  وتتبع 
التزامتها نحو تطوير المرافق الصحية التي 
توّفر لسكان قطر أرقى الخدمات الصحية 
ـــرهـــا تــــطــــوراً َوفــــــق أعـــلـــى الــمــعــايــيــر  وأكـــث
الــعــالــمــيــة، ضــمــن ُخـــّطـــة تــطــويــر الــمــرافــق 
حديثاً  والمنشأة  بالدولة  القائمة  الصحية 
بمساحات  مقارنة  الكبيرة  بمساحتها  تمتاز 
الــمــراكــز الــصــحــيــة الــقــديــمــة، األمــــر الـــذي 
يــزيــد الـــقـــدرة االســتــيــعــابــيــة لــهــذه الــمــراكــز 
ويتيح الــمــجــال أمــام إنــشــاء عــدٍد أكــبــر من 
باإلضافة  المتنّوعة  بتخّصصاتها  العيادات 
تتوّفر  والتي  والصحة  التعافي  مرافق  إلى 

ألّول مّرة في هذه المراكز الجديدة.

تنفيذ ٤ مراكز صحية وطرح مراكز جديدة

الطريق المداري من أبرز المشاريع المنجزة

الهيئة  أنجزتها  التي  المشاريع  أبــرز  من 
خـــــالل الــــعــــام الــــجــــاري مــــشــــروع الــطــريــق 
الحركة  تعزيز  على  يعمل  الـــذي  الــمــداري 
الــمــروريــة مــن جــنــوب الــبــالد إلـــى شمالها 
الــخــور  وحــتــى  حــمــد  ومــيــنــاء  مسيعيد  مــن 
والوسيل، مروراً بالدائري السابع والمنطقة 
دخــان  وطــريــق  ســلــوى  وطــريــق  الصناعية 

السريع وطريق الشمال.
طــرق  افــتــتــاح  األولــــى  الــمــرحــلــة  تضمنت 
ميناء  مــن  كــيــلــومــتــراً   ١٢٥ إجــمــالــي  بــطــول 
حــمــد وحــتــى طــريــق الــشــمــال وصـــــوالً إلــى 
الــوســيــل والـــخـــور، وهــــذا الــمــشــروع ينضم 
السريعة  الطرق  مشاريع  في  إنجازاً   ١٦ إلى 
التحتية  البنية  مــشــاريــع  فــي  إنـــجـــازات  و٦ 
االنتهاء  المتوّقع  ومــن  الــصــرف،  وشبكات 

من ٢٨ إنجازاً آخر بمشاريع البنية التحتية.
 ١١٣ إنــجــاز  الــجــاري  الــعــام  سيشهد  كــمــا 
كــيــلــومــتــراً جــــديــــداً مـــن الـــطـــرق الــســريــعــة 
إنــشــاء  تــتــضــمــن   ٢٠١٨ عــــام  فـــي  الـــجـــديـــدة 
طول  وسيبلغ  جــديــداً،  رئيسياً  تقاطعاً   ٢٠
مــــســــارات الـــمـــشـــاة والـــــدراجـــــات الــهــوائــيــة 
 ٢١٠ مــن  أكــثــر   ٢٠١٨ عـــام  فــي  المكتملة 

كيلومترات.
مــن بــيــن الــمــشــاريــع الــهــامــة خـــالل الــعــام 
الجاري االنتهاء من تنفيذ شارع الفروسية 
وطريق  والــثــانــي  األول  الــدائــري  والــطــريــق 
السوق المركزي وطريق المعاضيد وشوارع 
شافي،  وآل  ومعيذر  الـــدوم  وأم  الخفوس 
كما تتضمن خطة تطوير الطرق تحويل ٣٠ 

دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية.

١١٣ كيلومتراً طرقاً سريعة 
جديدة العام الجاري

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــاريـــع الـــصـــرف، 
مــا   ٢٠١٧ خــــــالل  ـــئـــة  ـــهـــي ال أنـــــجـــــزت 
يـــفـــوق بــكــثــيــر مـــا تـــم خــــالل الــعــامــيــن 
مشاريع  تنفيذ  تــم  حــيــث  الــمــاضــيــيــن، 
نــقــطــة   ٢٧٩ مـــن  أكـــثـــر  فـــي  لــلــصــرف 
تجمعات  من  للحد  المناطق،  بمختلف 
ـــقـــاط، كــمــا  ـــن مـــيـــاه األمــــطــــار بـــهـــذه ال
جــديــدة  مــشــاريــع  أربــعــة  تنفيذ  ســيــبــدأ 
لــمــحــطــات الــضــخ ومــعــالــجــة الــصــرف 
الــصــحــي واســـتـــصـــالح وإعــــــادة تــأهــيــل 
مـــكـــب الـــكـــرعـــانـــة، وســيــكــتــمــل ثــالثــة 

.٢٠١٨ عام  بنهاية  أخرى  مشاريع 
نفق  أعــمــال  مــن  الهيئة  انــتــهــت  كــمــا 
صـــرف الــمــيــاه الــســطــحــيــة والــجــوفــيــة 
لتطوير  إضــافــة  هــامــور،  أبــو  بمنطقة 
ـــاه الـــصـــغـــرى  ـــمـــي مـــحـــطـــة مـــعـــالـــجـــة ال
مشروعان  وهما  والذخيرة،  بالشمال 
الهيئة  تسعى  كبرى  إنجازات   ٥ ضمن 
الصرف  شبكات  قطاع  في  لتحقيقها 
مــا  تـــوفـــيـــر  وتـــــم   .٢٠١٨ عـــــام  خـــــالل 
تكاليف  مــن  ريــال  مليون   ٢٥ بـــ  يــقــدر 
العام  من  األول  الربع  خالل  المشاريع 
الـــمـــاضـــي، وجـــــاٍر تــقــيــيــم الــعــديــد من 
بنسبة  التكاليف  لتخفيض  المبادرات 
أكــبــر خـــالل الـــربـــع الــثــالــث مـــن الــعــام 

الجاري.
شــبــكــات  مـــشـــاريـــع  إدارة  وتـــســـعـــى 
منطقة   ١٧٣ مشكلة  حل  إلى  الصرف 
عن  الناتجة  األمــطــار  تجمع  بها  يكثر 
مــيــاه األمـــطـــار خـــالل الــعــام الــجــاري، 
معالجة  أعمال  استمرار  إلى  باإلضافة 
الدوحة،  بشمال  الصحي  الصرف  مياه 
مشروعات  مــن  عــدد  وبــنــاء  وتصميم 
مــعــالــجــة الـــمـــيـــاه بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة 

بالدولة.
مشاريع  ثالثة  إلنجاز  الهيئة  وتسعى 
صــــرف كـــبـــرى هـــي مــحــطــة مــعــالــجــة 
الـــذخـــيـــرة وتــوســعــة مــحــطــة مــعــالــجــة 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي بــالــمــنــطــقــة 
تمديد  وأعمال   ٢ المرحلة   - الصناعية 
غرب  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة 
الــــدوحــــة وجــــــاٍر الــعــمــل حــالــيــا فـــي ٤ 
مــشــاريــع كــبــرى هــي اســتــصــالح مكب 
سطحية  مياه  ضخ  ومحطة  الكرعانة 
وجــوفــيــة لــمــصــب مــســيــمــيــر ومــحــطــة 
معالجة  لمحطة  تــابــعــة  رئيسية  ضــخ 
جـــنـــوب الــــدوحــــة ومـــحـــطـــة مــعــالــجــة 

الثالثة. المرحلة   - الصناعية 

٤ مشاريع كبرى للصرف الصحي العام الجاري



التحتية،  البنية  قطاع  في 
تــــقــــوم خـــطـــة أشــــغــــال عــلــى 
التي  الخدمات  جميع  توفير 
ــــطــــرق والــــصــــرف  تـــشـــمـــل ال
الــــصــــحــــي وشــــبــــكــــات مـــيـــاه 
الـــشـــرق وشــبــكــات تــصــريــف 
المناطق  فــي  األمــطــار  مــيــاه 
الــســكــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، إلـــى 
جـــــانـــــب تــــوفــــيــــر مـــــســـــارات 
الدراجات  ومسارات  المشاة 
توفير  إلى  إضافة  الهوائية، 
اإلنـــــــــــــــارة والــــمــــســــطــــحــــات 
الـــــخـــــضـــــراء واإلنـــــتـــــرلـــــوك، 
إضـــــافـــــة لـــتـــوفـــيـــر شـــبـــكـــات 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء بــالــتــعــاون 

كهرماء. مع 
البنية  توفير  مجال  ففي 
المواطنين  ألراضي  التحتية 
ســيــتــم إضــــافــــة مــــا يـــقـــارب 
أرض  قــطــعــة  آالف  خــمــســة 
بالبنية  خدمتها  يتم  إضافية 
التحتية، وقد بدأت في عام 
مــشــروعــاً   ١٩ تــنــفــيــذ   ٢٠١٨
لـــلـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة مـــوزعـــة 
لــخــدمــة  مــنــطــقــة   ١٢ عـــلـــى 
منها  أرض،  قــطــع   ١٥,١٠٨
ضـــمـــن  قــــســــيــــمــــة   ١,٨٠٠
المواطنين  أراضـــي  مــنــاطــق 
الــــجــــديــــدة، كـــمـــا ســتــنــتــهــي 
ـــجـــاري من  الــهــيــئــة الـــعـــام ال
للبنية  مــشــروعــاً   ١١ إنــجــاز 
 ١١ الــتــحــتــيــة مـــوزعـــة عــلــى 
قطعة   ٥,٦٤٤ تخدم  منطقة 
٨٣٧ قسيمة  أرض من بينها 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــاطـــــق أراضــــــــي 

الجديدة. المواطنين 
وانــــــتــــــهــــــت أشـــــــغـــــــال فـــي 

الــبــيــنــة  تـــوفـــيـــر  مــــن   ٢٠١٧
قسيمة   ٦٤٣ لنحو  التحتية 
فـــي مــنــطــقــة شــمــال الــوكــيــر 

منطقة  في  قسيمة  و١١٨٦ 
غــــرب الـــمـــشـــاف ”الـــحـــزمـــة 
العمل  اآلن  ويجري  الثالثة“ 

فــــي مـــنـــاطـــق الــخــريــطــيــات 
وشــمــال الــنــاصــريــة وروضــة 
اقــــديــــم وازغــــــــوى وجـــنـــوب 

الـــوكـــيـــر، حــيــث تـــم تــحــديــد 
لـــمـــنـــطـــقـــة  قــــســــيــــمــــة   ٣٠٠
قسيمة  و٤٠٠  الــخــريــطــيــات 

قــســيــمــة  و٥٠٢  لــلــنــاصــريــة 
و٣٥٠٠  اقـــــديـــــم  لـــــروضـــــة 
قــســيــمــة لـــجـــنـــوب الـــوكـــيـــر، 

وجـــار الــعــمــل حــتــى الــوصــول 
قسيمة  و٤٠٠  آالف   ١٠ إلــى 

.٢٠٢١ بحلول 

تنفيذ ١٩ مشروعاً لخدمة ١٥ ألف قسيمة سكنية

بطول ٣٤ كلم وبتكلفة ٧٫٦ مليار ريال

تنفيذ  على  حالياً  أشــغــال  تعمل 
السريع  الخور  خط  إنشاء  مشروع 
التركية  تكفن  شركة  تنفذه  الذي 
فــي إطــار الــتــعــاون الــمــشــتــرك بين 
اإلجمالية  القيمة  وتبلغ  البلدين، 
مليون  و٦٠٠  مليارات   ٧ للمشروع 
 ٣٤ ـــــال، ويــبــلــغ طــــول الـــطـــريـــق  ري
الدوحة  مدينة  ويربط  متراً،  كيلو 
والمالعب  والخور  الوسيل  بمدينة 
 ١٢ ويتضمن  الجديدة،  األولمبية 
تقاطعات  و٨  علوياً  ومعبراً  جسراً 
ومساراً  للمشاة  وطريقاً  منفصلة 
لـــــــلـــــــدراجـــــــات وآخــــــــــر مـــنـــفـــصـــًال 

يتكون  كــمــا  الــســريــعــة،  لــلــدراجــات 
االتجاهين. في  حارات   ٥ من 

الدراجات  طريق  شبكة  وبشأن 
خــالل  تنفيذها  تــم  الــتــي  الــهــوائــيــة 
كيلو   ١٢٢٩ عــمــل  تـــم   ٢٠١٧ عـــام 
وبنهاية  الدراجات  طرق  من  متراً 
 ٣٥٠ إضــــافــــة  ســتــتــم   ٢٠١٨ عـــــام 
سيصل  حــيــث  جـــديـــداً،  مــتــراً  كــيــلــو 
نــحــو  ــــى  إل  ٢٠٢٢ عــــام  اإلجـــمـــالـــي 
مـــســـارات  مـــن  ـــراً  مـــت كــيــلــو   ٢٣٣٧
ـــــدراجـــــات، وســـتـــكـــون مـــســـارات  ال
الـــــدراجـــــات شــبــكــة مــرتــبــطــة مــع 

منفصلة. وليست  البعض  بعضها 

 ١٧ تــنــفــيــذ  تـــم   ٢٠١٨ عــــام  خــــالل 
بينها  مــن  الــطــرق  لتطوير  مــشــروعــاً 
الــدائــري  والــطــريــق  الفروسية  شـــارع 
األول والثاني وطريق السوق المركزي 
الخفوس  وشــوارع  المعاضيد  وطريق 
كما  شافي،  وآل  ومعيذر  الــدوم  وأم 
تحويل  الطرق  تطوير  خطة  تتضمن 
٣٠ دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية 
والــريــاضــة  التلفزيون  دوارا  أبــرزهــا 
الوكرة  طريق  في  حالياً  جــاٍر  والعمل 
الــذي يخدم ســوق الوكرة وشــارع ٣٣ 

في الصناعية.

طريق الخور السريع لربط
الدوحة بالمناطق الشمالية

تنفيذ ١٧ 
مشروعاً 
للطرق 
المحلية

تــســابــق أشـــغـــال الـــزمـــن إلنــجــاز 
مشروع طريق البستان الذي يمتد 
من تقاطع مسيمير مع شــارع أبو 
لخبا  أم  بتقاطع  وينتهي  هــامــور 
”تــقــاطــع الـــالنـــد مـــــارك“، ليكون 
فبراير   ٢٢ لــشــارع  مــوازيــاً  طريقاً 
بتكلفة إجمالية للمشروع بالكامل 

تبلغ نحو ٩ مليارات ريال.
ويشمل شارع البستان ٤ مراحل 
للتعاقدات  وفقاً  حــزم  أو  إنشائية 
تتضمن  الــهــيــئــة،  طــرحــتــهــا  الــتــي 
الرئيسي  الــبــســتــان  شــــارع  تــوســعــة 
الذي يمتد من تقاطع مسيمير مع 
بتقاطع  وينتهي  هامور  أبــو  شــارع 
مـــارك“  الــالنــد  لخبا ”تــقــاطــع  أم 
 ٥ ذي  سريع  طريق  إلــى  وتحويله 
الــدوارات  جميع  وتحويل  مسارات 
مــروريــة  تقاطعات  إلـــى  بــالــشــارع 

تخفيف  بهدف  ضوئية  بــإشــارات 
يتوافق  بــمــا  الـــمـــروري  االزدحــــــام 
تشهده  الــذي  المضطرد  النمو  مع 
الحياة،  مناحي  جميع  فــي  الــبــالد 

لرؤية قطر ٢٠٣٠ وبهدف  تنفيذاً 
تــخــفــيــف الـــزحـــام عـــن شـــــارع ٢٢ 
فبراير الذي يشهد تكدساً مرورياً 
ويتضمن  الـــيـــوم،  ســـاعـــات  خـــالل 

مـــشـــروع طــريــق الــبــســتــان جــســراً 
واحداً و٨ أنفاق و٧ ممرات للمشاة 
إشــارات  مــن  خالية  تقاطعات  و٤ 

المرور.

طريق البستان محور بديل للمستقبل
بتكلفة ٩ مليارات ريال ويوازي ٢٢ فبراير
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اكد سعد هالل المهندي 
مــديــر مـــدرســـة ســعــد بن 
ان  للبنين  االبتدائية  معاذ 
الــحــصــار اوجــــد الــدافــعــيــة 
لــــدى الــطــلــبــة الــقــطــريــيــن 
فـــي الـــدراســـة واعـــلـــى من 
احــســاســهــم بــالــمــســؤولــيــة 
تجاه الوطن ، االمــر الذي 
انعكس بشكل واضح 
عــلــى ادائـــهـــم داخـــل 
ــــــفــــــاع  ـــــصـــــف وارت ال
مــــــعــــــدالتــــــهــــــم فـــي 

التحصيل العلمي.
وقال: تلمسنا الجدية في طلبتنا منذ اليوم االول للدوام 
نظرا الن الطلبة قد شعروا بما يحدث وقد وجدنا لديهم 
اهتماما وكانوا نفسيا مستعدين للدراسة وبذل الجهد وهو ما 
سيكون له اثر واضح على تحسن نتائجهم وارتفاع معدالتهم 
تلقوا  الــحــصــار  دول  طلبة  ان  الـــى  االخــتــبــارات,ولــفــت  فــي 
خدماتهم التعليمية بشكل عادي ونحن ندرك انهم ليس 
لهم ذنب بالنهاية، وبالتالي  قطر لم ترد بالمثل واستوعت 
طلبة دول الحصار وحرصنا اال تكون هناك حزازيات بين 
الطلبة بعضهم بعضا. وقــال: كان هناك التزام بتعليمات 
ادارات المدارس في هذا اإلطــار واألمــور منظمة وسير العملية 

التعليمية يتم بشكل طبيعي.
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كتب: محروس رسالن

أكــد عــدد مــن مــديــري الــمــدارس 
وزارة  أن   ] الــــحــــكــــومــــيــــة 
على  تغلبت  العالي  والتعليم  التعليم 
بشكل  وتعاملت  الحصار  تداعيات 
ســـريـــع مـــع األزمــــــة لــتــجــنــب األثــــار 
السالبة على سير العملية التعليمية.
ـــــــــوهـــــــــوا بـــــطـــــبـــــاعـــــة الــــكــــتــــب  ون
الــدراســيــة فــي الـــدوحـــة وتــوفــيــرهــا 
فـــي الـــمـــخـــازن الــمــركــزيــة لـــــوزارة 

الــتــعــلــيــم وتــوزيــعــهــا عــلــى الــمــدارس 
فــي األوقـــــات االعــتــيــاديــة قــبــل بــدء 
الــــــــدوام حـــيـــث تــــم تـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
ــــــمــــــدارس فــي  ـــبـــة بـــجـــمـــيـــع ال الـــطـــل
أن  الــدراســة,مــعــتــبــريــن  ايـــــام  اول 
الطلبة  لدى  الدافعية  اوجد  الحصار 
من  واعلى  الدراسة  في  القطريين 
الوطن  تجاه  بالمسؤولية  احساسهم 
واضــح  بشكل  انعكس  الــذي  االمــر   ،
على ادائــهــم داخــل الــصــف وارتــفــاع 

العلمي،  التحصيل  فــي  مــعــدالتــهــم 
في  الجدية  لمسوا  انهم  الى  الفتين 
الــتــزام الــطــلــبــة بــالــحــضــور والــــدوام 
للدراسة  االول  اليوم  منذ  الرسمي 
على  واضــح  اثر  له  سيكون  ما  وهو 
معدالتهم  وارتفاع  نتائجهم  تحسن 
استيعاب  أن  االخــتــبــارات,كــمــا  فــي 
الـــرد  وعـــــدم  الـــحـــصـــار  دول  طــلــبــة 
بــالــمــثــل كــمــا تــعــامــلــت بــعــض الـــدول 
الى  الفتين  القطريين،  الطلبة  مع 

بالقيم. تتعامل  قطر  دولة  ان 
كانت  الـــــوزارة  ان  عــلــى  وشــــددوا 
في  ووضــعــت  االســتــعــداد  اهبة  على 
وتصرفت  الطالب  مصلحة  االعتبار 
عــلــى هـــذا االســـــاس، مــعــربــيــن عن 
مع  المعلمين  لتضامن  تــقــديــرهــم 
بعدم  ســـواء  االزمـــة  هــذه  فــي  قطر 
من  او  الــســنــويــة  اجـــازاتـــهـــم  ــــزول  ن
خــــالل تــقــبــلــهــم لــحــصــص اضــافــيــة 

االسبوعي. نصابهم  فوق 

ويذكر أن وزارة التعليم والتعليم 
المدارس  كتب  وصول  أّمنت  العالي 
تمثل  ـــة  دول  ٢٣ قــبــل  مــن  الــخــاصــة 
لتكون  مختلفا  تعليميا  منهجا   ٢٣
الذين  الطلبة  على  للتوزيع  جاهزة 
الطلبة  اجــمــالــي  مــن   ٪٦٠ يــمــثــلــون 
قامت  فيما  الــدولــة،  في  الدراسين 
عـــلـــى صــعــيــد اخـــــر بـــطـــبـــاعـــة كــتــب 
الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة فــي الــدوحــة 
حــيــث كــانــت جــاهــزة لــلــتــوزيــع على 

باسبوع  الـــدوام  بــدء  قبل  الــمــدارس 
او اكثر. 

والتعليم  التعليم  وزارة  وسجلت 
ـــعـــالـــي خـــــالل الــــعــــام االكـــاديـــمـــي  ال
طالبا   ٧٧٠ ٢٠١٨/٢٠١٧م  الــجــاري 
من  الحكومية  بــالــمــدارس  وطالبة 
مـــؤكـــدة  الـــحـــصـــار  دول  مـــواطـــنـــي 
دول  طــــــالب  تـــســـجـــيـــل  اســــتــــمــــرار 
أية  ودون  طبيعية  بصورة  الحصار 

عراقيل. أو  معوقات 

قطر تغلبت على الحصار بالعلم
أكدوا أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي.. مديرو مدارس [:

ـــمـــحـــدد  ــــوقــــت ال ــــــدارس بــــال ــــــم ـــى ال ـــل ـــب الـــــدراســـــيـــــة فـــــي الـــــدوحـــــة وتــــوزيــــعــــهــــا ع ـــت ـــك ـــة ال ـــاع ـــب ط
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سعد المهندي

فهد المسلماني

فهد المسلماني:جاسم المريخي :

اكد جاسم جمعة المريخي مدير مدرسة عبداهللا بن علي 
تؤثر  أن  الممكن  من  كان  االزمة  أن  للبنين  الثانوية  المسند 
بشكل واضح وكبير على العملية التعليمية لوال تعامل الوزارة 
بــســرعــة مــع األزمــــة وتــوفــيــر الــبــدائــل مــوضــحــاً أن الــنــصــاب 

األسبوعي وعدد الحصص كان مريحاً للمعلمين 
نصاب  مــعــدالت  رفــع  السهل  مــن  كــان  وبالتالي 
نصاب  ورفــع  أسبوعيا  حصة   ١٦ إلــى  المعلمين 
اسبوعياً   ٤ مــن  بــدال  حــصــص   ٨ إلــى  المنسقين 
على  القضاء  في  االولى  بالدرجة  ساهم  ما  وهو 
تم  لــإلداريــيــن  بالنسبة  وقــــال:  الـــكـــوادر.  نــقــص 
ارض  على  المقيمين  مــن  جــدد  اداريــيــن  تعيين 
قطر، وبالتالي فالتحديات كانت موجودة ولكن 
منذ  اختفائها  في  ساهم  معها  السريع  التعامل 
االثر  بعض  من  تبقى  وما  للدوام  االول  االسبوع 
االول  االسبوع  بعد  اختفى  الــمــدارس  بعض  في 
االزمــة  ادارت  الـــوزارة  ان  الــى  ولفت  تدريجيا. 
بشكل جيد وفي وقت قياسي وتم تشغيل جميع 
المدارس دون أي أثر، الفتاً الى أن الكوادر لديه 

في المدرسة مكتملة وأن العملية التعليمية تمضي بأريحية 
وفقا لما هو مخطط له.

أكد  فهد المسلماني مير مدرسة جابر بن حيان االبتدائية للبنين أن 
الوزارة تعاملت بحكمة مع ازمة الحصار حيث سارعت بطباعة الكتب 
في الدوحة مستندة إلــى حقوقها في ذلــك بشكل مبكر قبل الــدوام 
بفترة كافية. وقال: تم توفير الكتب بالمخازن المركزية لوزارة التعليم 

وتــم اخــطــار الــمــدارس باستالمها، ومــن ثــم كانت 
الدراسة  بدء  قبل  المدارس  بجميع  متوفرة  الكتب 
وجاهزة للتوزيع على الطلبة منذ اليوم االول وهو 
نجاح يحسب للوزارة في ظل الحصار الجائر لقطر. 
واضاف: نحن كمديرين للمدارس الحكومية شعرنا 
بالثقة في الــوزارة وادراتها لسير العملية التعليمية 
والـــذي تــم باريحية حيث جــرى تشغيل الــمــدارس 
مديرو  كــان  وقــد  االول،  الــيــوم  منذ  عـــادي  بشكل 
المدارس على قدر المسؤولية وقاموا بدور كبير في 
ضبط سير العملية التعليمية والتغلب على التحديات 
التعليم  وزارة  مــن  بدعم  الميدان  فــي  الــمــوجــودة 

والتعليم العالي.
وتابع: استطاعت الـــوزارة تشغيل الــمــدارس في 
االوقــات المحددة لبدء العام الدراسي على الرغم 

من الحصار وكانت مصادر التعليم متوفرة في جميع المدارس قبل 
بدء الدراسة، واستطاعت ادارات المدارس االستفادة من جهود الكوادر 

األكاديمية واإلدارية في تسيير العملية التعليمية.

 التعامل السريع مع األزمة 
عوض نقص الكوادر

ضبط سير العملية التعليمية 
والتغلب على التحديات

سعد المهندي: الحصار عزز 
الدافعية لدى الطلبة

د. صالح اإلبراهيم

أكد د. صالح االبراهيم مدير 
مدرسة الدوحة الثانوية للبنين 
انــــه لـــم تــكــن هــنــاك تــحــديــات 
على  الحصار  جــراء  مــن  تذكر 
العملية التعليمية نظرا لسرعة 
مــع  الــتــعــلــيــم  وزارة  تـــعـــامـــل 
األزمة واتخاذ خطوات سريعة 
لمعالجة التحديات التي طرأت 
على مجريات العملية التعليمية 

قبل بدايتها.
وقـــــــــــــال: الــــكــــتــــب طــبــعــت 
والعملية التعليمية في المدارس 

ســــــارت بــشــكــل طــبــيــعــي وفــي 
وبالتالي  االعتيادية،  األوقـــات 
في  الــتــســارع  هــي  فالتحديات 
عملية التنمية الن الوقت كان 
عـــامـــال مـــهـــمـــا، وكــــــان هــنــاك 
تركيز على تحقيق االكتفاء من 
التعاقد  يتم  الــذيــن  المعلمين 

معهم خارجيا.
الــتــدريــب  ورش  واضـــــــاف: 

مستمرة  الــمــهــنــي  والــتــطــويــر 
تم  تدريبية  ورشــة   ٥٠ فهناك 
تقديمها للكوادر الموجودة في 

المدارس خالل شهرين.
وتـــابـــع: لــقــد شــعــر الــمــواطــن 
بـــأهـــمـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي بــنــاء 
المجتمع ومن ثم كان مستوى 
فوق  بالحضور  الطلبة  الــتــزام 

نسب السنوات الماضية.

وقال: رصدنا بالفعل زيادة 
وتلمسنا  الــطــلــبــة  دافــعــيــة  فـــي 
التزامهم بالقوانين والسياسات 
اطــالق  الــى  مشيرا  المدرسية، 
مدرسة الدوحة مشروع زراعة 
وزارة  مع  بالتعاون  نخلة   ٢٠٠
البلدية والبيئة حيث تم تقديم 
نموذج يحتذى به بين المدارس 
فــــي تــوعــيــة الــطــلــبــة بــاهــمــيــة 

تحقيق االكتفاء الذاتي.
وعـــن اســتــفــادة طــلــبــة دول 
الـــــحـــــصـــــار مــــــن الــــخــــدمــــات 
الدولة  تقدمها  التي  التعليمية 
قـــــال: قــطــر تــعــتــبــر الــوافــديــن 
المقيمين على ارضها جزءا من 
حيث  المجتمع  هـــذا  مــكــونــات 
لمسنا تعاون وتضامن من قبل 
والذين  معنا  الوافدين  اخواننا 

كانوا عنصرا مهما في مقاومة 
الــــحــــصــــار. واضــــــــــاف: هــنــاك 
اجــازاتــهــم  يــنــزلــوا  لــم  معلمون 
الـــســـنـــويـــة تــعــاطــفــا وتــضــامــنــا 
مــــع قـــطـــر وهــــنــــاك مــعــلــمــون 
فوق  اضــافــيــة  حصصا  تحملوا 
نـــصـــابـــهـــم وكـــــانـــــوا عـــلـــى قـــدر 
الــمــســؤولــيــة,الفــتــيــن الـــــى أن 
الدولة سخرت كافة امكانياتها 
في تعزيز االمن والسالمة في 
المدارس، الفتا الى ان المدارس 

تقدر هذه الجهود للدولة.

د. صالح اإلبراهيم:   ٥٠ ورشة تدريبية خالل شهرين



البسمة  تولد  األزمــة  رحــم  مــن 
الخليجية  األزمــــة  قــلــب  ومـــن   ..
ـــتـــصـــارات  تــفــجــرت اآلمــــــال واالن
مواجهة  في  القطرية  والبطوالت 

والتآمر. الغدر  رباعي 
 كــل تــلــك الــمــعــانــي والــتــحــديــات 
الكاريكاتيرية  رسوماتي  سكنت 

عــلــى صــفــحــات [، وعــبــرت 
بـــصـــدق عـــن الــعــديــد مـــن قــضــايــا 
وأحـــــداث وتـــطـــورات وانــتــهــاكــات 

قطر. ضد  الحصار  دول 
كل  كــانــت  فــقــد   .. ولـــإلنـــصـــاف 
قــــرارات وتــصــريــحــات وشــائــعــات 
واجـــتـــمـــاعـــات ومـــؤتـــمـــرات قـــادة 

قطر  ضد  الحصار  دول  وممثلي 
كــومــيــديــا خــالــصــة، ال تــحــتــاج إلــى 
مدى  لفضح  السخرية  من  مزيد 
ســـخـــافـــتـــهـــا وعـــــــدم مــعــقــولــيــتــهــا 
المنطق  قــواعــد  ألبسط  وتحديها 
والــعــقــل .. ومـــن ذلـــك الــتــنــاقــض 
كـــانـــت تـــلـــك الــبــســمــة الـــتـــي تــقــف 

فيه  تناولت  كاريكاتير  كــل  وراء 
عــلــى مـــدار عــام تــطــورات األزمــة 

لخليجية.     ا
لـــقـــد كـــانـــت الـــمـــعـــركـــة شــرســة 
فــيــهــا  ـــبـــت  ـــكـــال ت  .. ومــــصــــيــــريــــة 
قــــــوى الــــشــــر لـــالنـــقـــضـــاض عــلــى 
ـــمـــجـــد واإلنـــــــجـــــــازات ..  وطــــــن ال

لـــكـــن الـــمـــتـــآمـــريـــن أخــــطــــأوا فــي 
يتخيلوا  فلم   ، حساباتهم  تقدير 
ســـهـــًال  هــــدفــــاً  لـــيـــســـت  قـــطـــر  أن 
قيادة  فلدينا   .. هزيمتها  يمكن 
المساس  فــي  تــتــهــاون  ال  حكيمة  
بــالــكــرامــة والــســيــادة .. وشــعــب ال 
نشطة  دبلوماسية   .. الهوان  يقبل 

العالم  واحــتــرام  بتقدير  تحظى 
.. وتـــاريـــخ شــاهــد عــلــى األمــجــاد 
في  تتغير  ال  وثوابت  والبطوالت.. 
المضيوم   ونصرة  الملهوف  إغاثة 
ــتــحــدي  ــال ب مـــســـكـــون  وشــــبــــاب   ..

واإلصرار.
محمد عبداللطيف

كاريكاتيرات تفضح مؤامرات الحصاركاريكاتيرات تفضح مؤامرات الحصار
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كاريكاتيرات تفضح مؤامرات الحصاركاريكاتيرات تفضح مؤامرات الحصار



قهرنا الحصار بزيادة اإلنتاج البحثي والشراكات العالمية
بعد عام من اإلنجازات.. رئيس وقيادات جامعة قطر لـ [:

ـــار ـــص ـــح ال دول  مـــــن  ــــن  ــــي ــــادم ــــق ال الـــقـــطـــريـــيـــن  الـــــطـــــالب  ــــان  ــــض ــــت الح فـــــوريـــــة  إجــــــــــــــراءات 
كتبت - هناء صالح الترك:

أكــد عــدد مــن قــيــادات وأســاتــذة جامعة 
مواجهة  فــي  نجحت  قطر  دولـــة  أن  قطر 
الحصار الجائر المفروض عليها منذ اليوم 
األول لألزمة من خالل االلتزام بأخالقيات 

ومبادئ اإلسالم والعادات والتقاليد العربية 
جامعة  وحرصت  الخصومة،  في  األصيلة 
منتسبيها  بين  القيم  تلك  غرس  على  قطر 
منوهين  والخارجية..  الداخلية  بيئتها  في 
بدعوة القيادة الرشيدة للشعب القطري إلى 
التعاطي  فــي  اإلســـالم  بأخالقيات  التمسك 

مع اآلخر، ما يعكس سلوك الشعب القطري 
النبيل في مواجهة األزمات.

وقـــال مــســؤولــو وأســـاتـــذة الــجــامــعــة، في 
انطالًقا  الجامعة  إن   ،] لـ  تصريحات 
مــــن دورهـــــــا ومــســؤولــيــتــهــا االجــتــمــاعــيــة 
تطورات  تــواكــب  وطنية  كجامعة  وواجبها 

ــتــفــاعــل مــعــه بــشــكــل حــيــوي،  الــمــجــتــمــع وت
الحصار  من  كامل  عــام  مــدار  على  تعاملت 
بــكــل مــســؤولــيــة واقـــتـــدار، حــيــث قــامــت في 
وقـــــت مــبــكــر بــتــشــكــيــل لــجــنــة لــلــنــظــر فــي 
طــلــبــات قــبــول الـــطـــالب الــقــطــريــيــن الــذيــن 
وعالجت  الحصار،  دول  في  يدرسون  كانوا 

الموضوع بروّية، كما أنها لم تعامل طالب 
الحصار  وواجــهــت  بــالــمــثــل،  الــحــصــار  دول 
وطــرح  والبحثي  األكــاديــمــي  بالعمل  الــغــادر 
في  قطر  لــدور  الداعمة  الهادفة  المقررات 

كسر الحصار والحد من تداعياته السلبية.

د. درويش العمادي: 

أعــلــن الــدكــتــور درويــــش العمادي 
رئـــيـــس االســتــراتــيــجــيــة والــتــطــويــر 
ـــــــه تــــــم إعـــــــداد  بـــجـــامـــعـــة قــــطــــر أن
االستراتيجية الجديدة لجامعة قطر 
بناًء على إنجازاتها وخبراتها السابقة 
من  عقدين  من  ألكثر  امتدت  التي 
الـــزمـــن حــيــث تـــم إجــــــراء دراســـــات 
اإلنـــجـــازات  شملت  كــبــرى  تحليلية 
ــــــــرؤى الــمــســتــقــبــلــيــة  الـــحـــالـــيـــة، وال
بــاألطــراف  الخاصة  واالحــتــيــاجــات 
ذات المصلحة باإلضافة للتوجهات 
على المستويين الدولي واإلقليمي. 

كما أخـــذت بعين االعــتــبــار خطط وركــائــز رؤيــة 
قطر الوطنية ٢٠٣٠.

وقال إنه رغم ظروف الحصار سعت الجامعة 
تشكيل  في  وفــاعــالً  قيادياً  دوراً  تتولى  ألن  دائــمــاً 
وتمكين عملية التحّول في نظام التعليم العالي في 
على  الجديدة  االستراتيجية  وتعمل  قطر،  دولــة 

وضــــع جــامــعــة قــطــر فـــي مــوقــع 
الــمــبــادرة  التعليمية  الــمــؤســســة 
التعليم  تــقــود  والـــتـــي  والــــرائــــدة 
الـــعـــالـــي فــــي قـــطـــر مــــن خـــالل 
متميز  أكــاديــمــي  تعليم  تــوفــيــر 
الحالي  عصرنا  تحديات  يتناول 
االحتياجات  تلبية  على  ويــركــز 
الوطنية، لنتجه بذلك، بخطوات 
يعتمد  مجتمع  بناء  نحو  واثقة، 
اقــتــصــاد الــمــعــرفــة، مــن خــالل 
الجامعة  دخــول  عملية  تسهيل 
التعليم  لتحصيل  للقطريين؛ 
العالي بشكل عام، مع التركيز على مجاالت العلوم 
وزيـــادة  والــريــاضــيــات،  والهندسة  والتكنولوجيا 
وكيفية  توفرها،  التي  التعليمية  الفرص  مرونة 
توفير البرامج للطلبة ومسارات التخرج وضمان 
العمل  ســوق  الحتياجات  المقدمة  البرامج  تلبية 

الحالية والمستقبلية.

برامج ومسارات تعليمية تلبي 
احتياجات سوق العمل

قــــال الـــدكـــتـــور خــالــد الــخــنــجــي نــائــب رئــيــس 
انطالًقا  الجامعة  إن  الــطــالب  لــشــؤون  الجامعة 
وواجبها  االجتماعية  ومسؤوليتها  دورهــا  من 
كــجــامــعــة وطــنــيــة تـــواكـــب تــــطــــورات الــمــجــتــمــع 
تعاملت  حيوي،  بشكل  معه  وتتفاعل  القطري 
على مدار عام كامل من الحصار بكل مسؤولية 
مبكر  وقــت  في  الجامعة  قامت  حيث  واقــتــدار 
الطالب  قبول  طلبات  في  للنظر  لجنة  بتشكيل 
ـــوا يــــدرســــون فـــي دول  الــقــطــريــيــن الـــذيـــن كـــان
الحصار، مشيراً إلى أن باب التقديم كان مفتوحاً 
لهم لغاية ٤ يوليو٢٠١٧، وأكد أن هؤالء الطلبة 
الجامعة،  إدارة  من  وعناية  اهتمام  محل  هم 
وأن جامعة قطر قد استقبلت عدداً كبيراً منهم.

القطريين  الطلبة  الســتــيــعــاب  آلــيــة  وأعــــدت 
مع  بالتنسيق  الــحــصــار  دول  مــن  الــمــتــضــرريــن 
قطر،  دولــة  في  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 
الطلبة  لقبول  مبدئية  خطة  بوضع  قامت  كما 

القطريين المتضررين.
وفي بادرة تعتبر األولى من نوعها في قطر، 

دّشن قسم الرياضات المائية في إدارة األنشطة 
الــريــاضــيــة فــي جــامــعــة قــطــر ”جـــداريـــة تميم 
المجد تحت الماء“ في بركة الغطس في مجّمع 
توجهات  مع  تماشًيا  وذلــك  المائية،  الرياضات 
الجامعة وكافة مؤسسات الدولة ووزاراتها في 

لدولة  ووالئهم  حبهم  عن  التعبير 
قــــطــــر، ولــــحــــضــــرة صـــاحـــب 
حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
آل ثاني أمير البالد المفدى. 

ونـــــظـــــمـــــت الــــجــــامــــعــــة 
الــــعــــديــــد مــــن األنـــشـــطـــة 

بمواجهة  الصلة  ذات 
الــــــحــــــصــــــار وكـــــــان 

لــــقــــطــــاع شــــــؤون 
نصيب  الــطــالب 
وافــــر وحــضــور 
الفت في تلك 

األنشطة.

الطالب القادمون من دول الحصار 
محل اهتمام الجامعة

د. خالد الخنجي:

ي ه ر ووز و ؤ
لدولة  ووالئهم بهم 

ضــــرة صـــاحـــب
حمد  بن  ميم 
بالد المفدى. 

لــــجــــامــــعــــة 
األنـــشـــطـــة
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د. درويش العمادي

بــالــمــثــل الـــحـــصـــار  دول  ــــالب  ط ــة  ــل ــام ــع م ــــدم  ع ــى  ــل ع حـــرصـــت  ــة  ــع ــام ــج ال

الخصومة فــي  ــة  ــل األصــي ــم  ــي ــق وال ــــالم  اإلس ومـــبـــادئ  ــات  ــي ــأخــالق ب ــزمــت  ــت ال قــطــر 
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أكـــد الــدكــتــور حــســن بــن راشـــد الــدرهــم 
الحصار  ورغـــم  أنــه  قطر  جامعة  رئــيــس 
الــظــالــم حــقــقــت جــامــعــة قــطــر قــفــزة 
التصنيفات  أهــم  مــن  عــدد  فــي  نوعية 
العالمية منها تصنيف ”التايمز للتعليم 
الـــعـــالـــي“ لـــالقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة حيث 
تقدمت من المركز ٧٥ العام الماضي 

إلى المركز ٣٥ لهذا العام.
قطر  جامعة  دخــلــت  كما 
للمرة األولى ضمن قائمة 
تــصــنــيــفــات كــواكــاريــلــي 

العالمية  للجامعات  أس)  (كيو  سيموندس 
حــيــث   ٢٠١٨ لـــعـــام  الـــتـــخـــصـــص  بـــحـــســـب 
ُصــّنــفــت الــجــامــعــة مــن بــيــن أفــضــل ٣٥١-

تــخــصــص  فــــي  الـــعـــالـــم  فــــي  جـــامـــعـــة   ٤٠٠
الــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة، وتـــم اإلعــــالن عن 
نتائج التصنيف على موقع كيو أس في ٢٨ 

.٢٠١٨ فبراير 
مــنــذ  قــــامــــت  الـــجـــامـــعـــة  أن  وأضــــــــاف 
ـــخـــطـــوات  ب لـــلـــحـــصـــار  األول  األســــــبــــــوع 
تشكيل  تــم  حــيــث  مــواجــهــتــه،  فــي  عــمــلــيــة 
الــطــالب  قــبــول  طــلــبــات  فــي  للنظر  لــجــنــة 
الــقــطــريــيــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــدرســون 
إلــى أن  فــي دول الــحــصــار، مــشــيــراً 
بــــاب الــتــقــديــم كــــان مــفــتــوحــاً لــهــم 
خريف  الدراسي  الفصل  بداية  حتى 
مــحــل  هــــم  الــطــلــبــة  وهــــــؤالء   ،٢٠١٧

الجامعة. إدارة  من  وعناية  اهتمام 
الطلبة  أزمـــة  حــل  عند  األمـــر  يقف  ولــم 
الحصار،  دول  في  المتضررين  القطريين 
بل قامت جامعة قطر بتبني وحل مشكلة 
لهم  تسهيالً  وقــامــت  الــحــصــار  دول  طلبة 
بــتــعــجــيــل االمــتــحــانــات حــتــى يــتــمــكــنــوا من 

أدائها.
ــتــي قــامــت بها  وتـــحـــدث عـــن الــجــهــود ال
من  كبير  عــدد  زيـــارة  خــالل  مــن  الجامعة 
أعـــــرق الــجــامــعــات الــعــالــمــيــة، وتــــم شــرح 
من  الحصار  حــول  القطرية  النظر  وجهة 
الــنــاحــيــة األكـــاديـــمـــيـــة، وقـــامـــت عــــدد من 
مـــقـــررات علمية  كــلــيــات الــجــامــعــة بــطــرح 
تــتــنــاول مــوضــوع الــحــصــار كــمــا هــو الــحــال 
والعلوم،  اآلداب  وكلية  القانون،  كلية  في 
وكلية اإلدارة واالقتصاد، وتنظيم عدد من 

الندوات المتخصصة حول موضوع الحصار 
قطر،  جامعة  وكليات  مراكز  جل  نظمتها 
كما تم تكثيف الجهود في مجاالت البحث 
مع  الــشــراكــات  مــن  المزيد  وتوقيع  العلمي 
جامعات عالمية مرموقة في تحد للحصار 

الجائر.
وأكــــد اســتــمــرار الــجــامــعــة فــي جــهــودهــا 
وتعظيم  الــمــجــتــمــع  مـــع  الـــروابـــط  لــتــعــزيــز 
ــتــأثــيــر لــيــس فــقــط عــلــى الــــطــــالب، لكن  ال
أيـــًضـــا عــلــى الــمــجــتــمــع األوســـــع مـــن خــالل 
تــطــويــر بـــرامـــج الــتــنــمــيــة واالســـتـــفـــادة من 
خــبــرات أعــضــاء هيئة الــتــدريــس والــطــالب 
وخارجها،  قطر  في  الكيانات  مختلف  في 
بمتابعة  والــتــزامــنــا  تــركــيــزنــا  وســـنـــواصـــل 
نحو  والتميز  والبحثية  األكاديمية  الجودة 

اقتصاد قائم على المعرفة.

الجامعة حققت قفزة نوعية في التصنيفات العالمية
متحدية الحصار الجائر على قطر.. د. حسن الدرهم:

ـــة ـــي ـــم ـــال ـــــــع جــــــامــــــعــــــات ع ــــــــات م ــــــــراك ــــة وتــــــوقــــــيــــــع ش ــــي ــــحــــث ــــب ــــيــــف الــــــجــــــهــــــود ال تــــكــــث
أكـــد الــدكــتــور حــســن بــن راشـــد الــدرهــم 
الحصار  ورغـــم  أنــه  قطر  جامعة  رئــيــس 
الــظــالــم حــقــقــت جــامــعــة قــطــر قــفــزة 
التصنيفات  أهــم  مــن  عــدد  فــي  نوعية 
العالمية منها تصنيف ”التايمز للتعليم 
الـــعـــالـــي“ لـــالقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة حيث 
العام الماضي  تقدمت من المركز ٧٥

إلى المركز ٣٥ لهذا العام.
قطر  جامعة  دخــلــت  كما 
للمرة األولى ضمن قائمة 
تــصــنــيــفــات كــواكــاريــلــي 

سيمو
بـــحـــس
ُصــّنــف
٤٠٠

الــهــنــد
نتائج
فبراي
وأ
األســـ
عــمــلــي
لــجــنــة
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د. مريم المعاضيد:رّكزت على التداعيات القانونّية.. د. عمر األنصاري:

أّكد الدكتور عمر األنصاري نائب رئيس الجامعة 
مواجهة  في  نجحت  قطر  أن  األكاديمّية  للشؤون 
الحصار من خالل حرصها منذ اليوم األّول لألزمة 
الخصومة،  في  اإلسالمية  األخالقيات  التزام  على 
بين  ذلـــك   غــرس  على  قطر  جامعة  حــرصــت  كما 
وجاءت  والخارجية،  الداخلية  بيئتها  في  منتسبيها 
بالتمسك  القطري  للشعب  الرشيدة  القيادة  دعــوة 
بأخالقيات ومبادئ اإلسالم في التعاطي مع اآلخر، 
مواجهة  في  النبيل  القطري  الشعب  سلوك  لتعكس 

األزمات.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت كـــلـــيـــات الـــجـــامـــعـــة عــــن عـــــدد مــن 
حيث  جوانبه،  بكل  الحصار  تتناول  التي  المقررات 
خاصاً  مقرراً  قطر  بجامعة  القانون  كلية  طرحت 
”األبعاد  موضوع  حول  الماضي  الخريف  فصل  في 
القانونية لحصار قطر من منظور القانون الدولّي“، 
كما نّظمت كلية القانون عرضاً لمشاريع الطلبة في 

دولة  لحصار  القانونية  ”التداعيات  مقّرر 
قطر“.

وبــــــــــــادر قـــــســـــُم الـــلـــغـــة 
كلية  فـــي  ــيــة  ــعــرب ال

اآلداب والعلوم 
بـــــتـــــدريـــــس 
ـــيـــن  خـــطـــابَ
لـــــحـــــضـــــرة 
صـــــــاحـــــــب 

الــســمــّو 

المفّدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
ضمن مقّررات اللغة العربية في برنامج المتطلبات 
يوم  سموه  ألقاه  الذي  الثبات  خطاب  وهما  العامة، 
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠١٧م، وخطاب العّزة الذي ألقاه 
سموه في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لألمم 
الثالثاء  يوم  والسبعين  الثانية  دورتها  في  المتحدة 

١٩ سبتمبر ٢٠١٧م.
ونّظمت كلية العلوم الصحية ندوة نقاشية بعنوان 
(تــأثــيــر الــحــصــار عــلــى قــطــاع الــمــخــتــبــرات وســالمــة 
الغاز  أبــحــاث  مركز  نّظم  كما  ــــة).  واألدوي األغــذيــة 
األمــن  عــن  نــدوة  قطر  جامعة  فــي  الهندسة  بكلية 
للوضع  الفعالية  تطرقت  الحصار،  ظل  في  المائي 
الــحــالــي لــدولــة قــطــر مــن نــاحــيــة اســتــهــالك المياه 
الــصــالــحــة لــلــشــرب، والــتــكــلــفــة الــنــاتــجــة عــن كيفية 
نقص  مشكلة  لمواجهة  والحلول  المياه  هذه  تحلية 
قطر  إن  حيث  األرض،  باطن  من  الجوفية  المياه 
مقارنة  للماء  االستهالك  في  الــدول  أعلى  من  تعّد 

بالمستوى العالمي الستهالك الفرد للماء. 
ونــّظــمــت كــلــيــة الــهــنــدســة بــالــتــعــاون 
وجامعة  خليفة  بن  حمد  جامعة  مع 
الُمشتركة  الندوة  أم  آند  ايه  تكساس 
ألنـــشـــطـــة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــّي فــي 
ـــحـــصـــار،  قـــطـــر وتـــــداعـــــيـــــات ال
الُمنجزات  آخــر  لعرض  وذلــك 
والبرامج  البحثّي  الصعيد  على 
الُمشتركة التي تتماشى مع أهداف 

اإلستراتيجية الوطنية للبحوث.

أّكــــــدت الـــدكـــتـــورة مـــريـــم الــمــعــاضــيــد نــائــب 
رئــيــس الــجــامــعــة لــلــبــحــث الــعــلــمــّي أن جــامــعــة 
تغّلبت  قطر  في  الجامعات  من  وغيرها  قطر 
البحثّي  إنتاجها  زيــادة  خالل  من  الحصار  على 
عبر  رائــدة  مؤّسسات  مــع  وشراكاتها  والعلمّي 
في  ملحوظاً  تــزايــداً  هــنــاك  أن  مــؤكــدة  الــعــالــم، 
مــعــدل إنـــتـــاج الــبــحــث الــعــلــمــّي فـــي دولــــة قطر 
خــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة، حــيــث حــّقــقــت قطر 
دول  فــي  العلمي  البحث  إنــتــاج  فــي  نسبة  أعــلــى 

األوسط. الشرق 
يتأثر  لم  للجامعة  البحثي  النشاط  إن  وقالت 
بــالــحــصــار الـــجـــائـــر، بـــل عــلــى الــعــكــس شــهــدت 
األبــــحــــاث نــــمــــواً مـــلـــحـــوظـــاً، حـــيـــث تــــم تــعــزيــز 
الــشــراكــات الــدولــيــة الـــمـــوجـــودة، وبــنــاء جــســور 
الماضيتين  السنتين  ففي  جديدة،  دولية  بحثية 
١٧٠٠ مؤسسة وإنتاج  تم التعاون مع ما يقارب 

عالمي. بحث   ٣٢٠٠ يقارب  ما 
نــصــيــب  زاد  الــــمــــاضــــيــــة،  الــــفــــتــــرة  وخـــــــالل 
ــنــاتــج الــبــحــثــي بــمــعــدل  الـــفـــرد فـــي قــطــر مـــن ال
قوية  بطريقة  منتجة  قطر  وأصــبــحــت  أســرع 
فـــي مــجــال األبـــحـــاث، كــمــا كـــان هــنــاك تــأثــيــر 
وهو  قطر،  ألبحاث  الميداني  العلمي  لالقتباس 
معدالت  في  بالتقلبات  يسمح  للجودة  مقياس 

والموضوع. السنة  حسب  العلمي  االستشهاد 
البحوث  فــإن  الــدولــي،  الــتــعــاون  مــجــال  وفــي 

في  شارك  والتي  قطر  جامعة  من  الناشئة 
ثلثي  تــشــكــل  دولـــيـــون  بــاحــثــون  تــألــيــفــهــا 

دولـــيـــاً  الــمــشــتــركــة  الــبــحــثــيــة  األوراق 
الـــمـــقـــدمـــة مــــن دولــــــة قـــطـــر بــشــكــل 
إستراتيجيتها  فــي  وأضــافــت:  عــام. 
 ٢٠٢٢-  ٢٠١٨ لــــألعــــوام  الـــجـــديـــدة 
تــتــفــّوق  ألن  قـــطـــر  جـــامـــعـــة  تــســعــى 
الصلة  ذات  ــُمــركــزة  ال الــبــحــوث  فــي 

بــاحــتــيــاجــاتــنــا الــمــحــلــيــة والــقــابــلــة 
لـــلـــقـــيـــاس والـــمـــؤثـــرة 

والتي  والتعاونية 
تـــــنـــــصـــــّب عـــلـــى 

الحلول  إيجاد 
وتـــــــــــــدفـــــــــــــع 

ــــقــــدم  ــــت ــــل ل
فـــــــــــــــــــــي 

واالبتكار. المعرفة 
وأشارت إلى غزارة اإلنتاج من البحث العلمي 
البحث  مــنــصــة  أن  مــؤكــدة  قــطــر،  جــامــعــة  فــي 
الــعــلــمــي فــي جــامــعــة قــطــر تــصــدر عــــدداً الفــتــاً 
مــن الــمــطــبــوعــات، وقـــد نــجــحــت الــجــامــعــة في 
شراكاتها  عدد  وزيادة  المنح  استقطاب  ضمان 
نهج  قيادة  ولضمان  أثرنا  ولتعظيم  الدولية، 
منهجيتنا  بــتــطــويــر  نــقــوم  والـــريـــادة،  االبــتــكــار 
التي  الرئيسية  المناحي  نحّدد  بحيث  البحثية 
نركز  ثــم  ومــن  فــرقــاً  فيها  نــحــدث  أن  يمكننا 
أبــحــاث  مــشــاريــع  تسهم  أن  فــي  ونــأمــل  عــلــيــهــا، 
جــامــعــة قــطــر، والــشــراكــات الــتــي تــعــقــدهــا في 

القطري. االقتصاد  وتطوير  واالرتقاء  الدعم 
وأعلنت أنه تّم مؤخراً إطالق دار نشر لتعزيز 
التي  المعاصرة  األكاديمية  القضايا  حول  الحوار 
والمنطقة  خاص  بشكل  قطر  في  المجتمع  تهم 
هيئة  وأعضاء  للطالب  ستقدم  كما  عام،  بشكل 
الجودة  عالية  مواد  قطر  جامعة  من  التدريس 
للتدريس والتعلم، وستدعم جهود جامعة قطر 
إلعـــداد جــيــل قـــادر عــلــى الــمــشــاركــة فــي عملية 
الوطنية  التطلعات  وتحقيق  الوطنية  التنمية 
وتحسين  الــمــعــرفــة،  عــلــى  قــائــم  اقــتــصــاد  نــحــو 
األكاديمية،  والبرامج  والتعليم  األبحاث  نوعية 
وتقّوي  والباحثين  الــطــالب  كــفــاءة  مــن  وتــرفــع 
الــتــنــمــيــة  بــــرامــــج  إنــــجــــاح  فــــي  الـــجـــامـــعـــة  دور 

للمجتمع. الُمستدامة 
نــشــر  دار  تــــأســــيــــس  جـــــــاء 
جــامــعــة قــطــر دعـــمـــاً لـــدور 
لألفكار  كحاضنة  الجامعة 
واالبتكار، مما انعكس في 
التعليم  بــجــودة  الــتــزامــهــا 
وكـــفـــاءة الــبــحــوث، وذلــك 
وتلبية  الــمــعــرفــة  لــزيــادة 
احـــتـــيـــاجـــات الــُمــجــتــمــع 

وتطلعاته.

بناء جسور بحثية دولية جديدةطرح مقررات تتناول كافة جوانب الحصار

دولة لحصار  القانونية  التداعيات  مقرر 
قطر“.

وبــــــــــــادر قـــــســـــُم الـــلـــغـــة 
كلية  فـــي  ــيــة  ــعــرب ال

اآلداب والعلوم
بـــــتـــــدريـــــس 
ـــيـــن  خـــطـــابَ
لـــــحـــــضـــــرة 
صـــــــاحـــــــب 

الــســمــّو 

مقارنة للماء  االستهالك  في  الــدول  أعلى  من  تعد
بالمستوى العالمي الستهالك الفرد للماء. 

ونــّظــمــت كــلــيــة الــهــنــدســة بــالــتــعــاون
وجامعة خليفة  بن  حمد  جامعة  مع 
الُمشتركة الندوة  أم  آند  ايه  تكساس 
ألنـــشـــطـــة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــّي فــي
ـــحـــصـــار، قـــطـــر وتـــــداعـــــيـــــات ال
الُمنجزات آخــر  لعرض  وذلــك 
والبرامج البحثّي  الصعيد  على 
الُمشتركة التي تتماشى مع أهداف

اإلإلستراتيجية الوطنية للبحوث.

فيي شارك  والتي قطر  جامعة  من  الناشئة 
ثلثيي تــشــكــل  دولـــيـــون  بــاحــثــون  تــألــيــفــهــا 

دولـــيـــاً الــمــشــتــركــة  الــبــحــثــيــة  األوراق 
الـــمـــقـــدمـــة مــــن دولــــــة قـــطـــر بــشــكــل
إستراتيجيتها  فــي  وأضــافــت:  عــام. 
٢٠٢٢- ٢٠١٨ لــــألعــــوام الـــجـــديـــدة 

تــتــفــّوق  ألن  قـــطـــر  جـــامـــعـــة  تــســعــى 
الصلة  ذات  ــُمــركــزة  ال الــبــحــوث  فــي 

بــاحــتــيــاجــاتــنــا الــمــحــلــيــة والــقــابــلــة
لـــلـــقـــيـــاس والـــمـــؤثـــرة

والتيي والتعاونية 
تـــــنـــــصـــــّب عـــلـــى
الحلول  إيجاد 

وتـــــــــــــدفـــــــــــــع 
ــــقــــدم ــــت ــــل ل
فـــــــــــــــــــــيي

للمجتمع. الُمستدامة 
نــشــر  دار  تــــأســــيــــس  جـــــــاء 
جــامــعــة قــطــر دعـــمـــاً لـــدور 
لألفكار  كحاضنة  الجامعة 
واالبتكار، مما انعكس في 
التعليم  بــجــودة  الــتــزامــهــا 
وكـــفـــاءة الــبــحــوث، وذلــك 
وتلبية  الــمــعــرفــة  لــزيــادة 
احـــتـــيـــاجـــات الــُمــجــتــمــع 

ووتطلعاته.
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موانئ قطر أجهضت مؤامرات دول الحصار
استقبلت ٤٣٣٤ سفينة منذ ٥ يونيو ٢٠١٧

ـــــر ـــــاش ـــــب تــــــــوفــــــــيــــــــر خـــــــــطـــــــــوط نــــــــقــــــــل بــــــــحــــــــريــــــــة عـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة بــــــشــــــكــــــل م

ــــــــن ــــــــوردي ــــــــم ــــــة لــــــلــــــمــــــصــــــدريــــــن وال ــــــون ــــــم ــــــض ــــــة وم ــــــع ــــــري ــــــر حــــــــلــــــــول س ــــــي ــــــوف ت

ــــحــــصــــار ال بـــــــــدء  عـــــلـــــى  يـــــــومـــــــاً   ٢٠ مـــــــن  أقـــــــــل  فـــــــي  ـــــرة  ـــــاش ـــــب م خــــــطــــــوط   ٥ تـــــدشـــــيـــــن 

ــــــؤن ــــــم ـــــــات األســـــــاســـــــيـــــــة وال ـــــــاج ـــــــح ـــــع وال ـــــضـــــائ ـــــب ــــــة اســـــــتـــــــيـــــــراد ال ــــــرك ــــط ح ــــشــــي ــــن ت

٢٠٣٠ قـــــطـــــر  رؤيـــــــــــة  ـــــــــم  دع ـــــــي  ف ـــــســـــاهـــــم  ت ــــــدة  ــــــدي ــــــج ال ـــــة  ـــــمـــــالحـــــي ال الــــــخــــــطــــــوط 

 IAPHــــــــئ ــــــــمــــــــراف ــــــة لـــــلـــــمـــــوانـــــئ وال ــــــي ــــــدول ــــــطــــــة ال ــــــراب مـــــــوانـــــــئ قـــــطـــــر عـــــضـــــو فـــــــي ال

جهودها  قطر“  ”مواني  وتواصل 
اســتــمــرار  لــضــمــان  الــرامــيــة  الحثيثة 
احتياجات  وتلبية  اإلمـــدادات  تدفق 
الـــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة مـــــن الـــبـــضـــائـــع 
ــلــحــوم والـــمـــواد الــغــذائــيــة ومـــواد  وال
بالتنسيق  وذلــــك  وغـــيـــرهـــا،  ــنــاء  ــب ال
والدوليين،  المحليين  شركائها  مع 
وتـــؤكـــد الــشــركــة الــتــزامــهــا بــضــمــان 
اســتــقــرار الـــســـوق الــمــحــلــيــة وتــوفــيــر 
بعد  خاصة  مستدامة،  إمداد  سلسلة 
التي  الجديدة،  المالحية  التدشينات 

دولــة  بين  التجارية  الــروابــط  تعزز 
وتساهم  الــخــارجــي،  والــعــالــم  قــطــر 
فـــي رفـــع الــتــبــادل الــتــجــاري ودعـــم 
رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، فضالً عن 
سريعة  حلول  توفير  في  مساهمتها 

ومضمونة للمصدرين والموردين.
وتــــأكــــيــــداً لـــمـــوثـــوقـــيـــة االقـــتـــصـــاد 
مع  التكيف  على  وقــدرتــه  الــقــطــري 
الــمــتــغــيــرات االقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة، 
توقيعها  عـــن  قــطــر  مـــوانـــئ  أعــلــنــت 
الــعــام  مــن  يــولــيــو  منتصف  اتــفــاقــيــة 

الـــمـــاضـــي مـــع عــــدد مـــن الــشــركــات 
ــتــزويــد  الـــمـــالـــيـــزيـــة الــمــتــخــصــصــة ل
الحاويات  لنقل  بسفينتين  الشركة 
٦٨ و٦٤  والــبــضــائــع الــعــامــة بــأطــوال 
مــــتــــراً، وذلــــــك بـــهـــدف الــمــســاهــمــة 
مع  االقــتــصــادي  التعاون  تعزيز  فــي 
الـــشـــركـــات الـــمـــالـــيـــزيـــة، بــمــا يــدعــم 
 ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة  أهــداف 
في  جديداً  تحوالً  االتجاه  هذا  ويعد 
إذ  القطرية؛  الــمــوانــئ  إدارة  سياسة 
أنشطتها  جانب  إلــى  الشركة  تصبح 

واألرصــــفــــة  الــــمــــرافــــئ  إدارة  فــــي 
والــــــمــــــوانــــــئ الـــــجـــــافـــــة ومـــحـــطـــات 
الــــــحــــــاويــــــات ومـــــحـــــطـــــات الـــســـفـــن 
الــســيــاحــيــة والـــمـــســـافـــريـــن، مــالــكــة 
لخدمة  بــإدارتــهــا  وســتــقــوم  للسفن 
االقــــتــــصــــاد الــــقــــطــــري، واالرتـــــقـــــاء 
بـــالـــقـــدرات الــتــنــافــســيــة لــلــبــالد على 

الخريطة العالمية.
كــــذلــــك انـــضـــمـــت مـــــوانـــــئ قــطــر 
للموانئ  الدولية  الرابطة  إلى  رسمياً 
تأسست  والــتــي   ،  IAPHوالـــمـــرافـــئ

تجمع  حــيــث   ،١٩٥٥ نــوفــمــبــر  فـــي 
ميناء   ٣٨ مــن  مــنــدوب   ١٠٠ حــوالــي 
دولــة   ١٤ يمثلون  بحرية  ومنظمة 
في لوس أنجلوس؛ لإلعالن عن إنشاء 
والمرافئ  للموانئ  الدولية  الرابطة 
الــيــوم  الــرابــطــة  وأصــبــحــت   ،IAPH
ونــحــو  مـــيـــنـــاء،   ١٨٠ حــــوالــــي  تـــضـــم 
بــلــداً،   ٩٠ مــن  تــجــاريــة  شــركــة   ١٤٠
ــــئ األعـــــضـــــاء فــي  وتـــســـتـــوعـــب مــــوان
التجارة  من   ٪٦٠ من  أكثر  الرابطة 
العالمية المحمولة بحراً، ونحو ٨٠٪ 

من حركة الحاويات في العالم. كما 
شهادات   ٣ قطر“  ”مــوانــي  منح  تــم 
وهي  الــجــودة  إدارة  نظام  فــي  آيــزو 
وشـــهـــادة   ،«٩٠٠١  ISO» شـــهـــادة 
البيئة،  إدارة  لنظام   «١٤٠٠١  ISO»
وشهادة «OHSAS ١٨٠٠١» لنظام 
والــســالمــة،  الــمــهــنــيــة  الــصــحــة  إدارة 
ريجستر  لــويــدز  مؤسسات  قبل  مــن 
كوالتي أشورانس وهي إحدى هيئات 
بها  المعترف  البريطانية  االعــتــمــاد 

عالمياً.

مواني قطر تحصل على ٣ شهادات آيزو في أنظمة إدارة الجودة والبيئة والصحة المهنية والسالمة

كتب- أكرم الكراد:

قطر“  ”مواني  الموانئ  إلدارة  القطرية  الشركة  لعبت 
دول  فرضته  الــذي  الجائر  الحصار  كسر  في  بــارزاً  دوراً 
خــلــيــجــيــة عــلــى الـــدولـــة فـــي الــخــامــس مـــن يــويــنــو الــعــام 

الماضي، واستطاعت التغلب على الحصار 
مـــن خـــالل تــوفــيــر خــطــوط نــقــل بحرية 
استيراد  حركة  وتنشيط  متعددة  عالمية 
الــبــضــائــع والــحــاجــات األســاســيــة والــمــؤن، 
الحصار  دول  قـــرار  بعد  الــبــدائــل  وتــوفــيــر 
الدولة،  مع  والبرية  الجوية  المنافذ  بغلق 
بحرية،  موانئ  ثالثة  قطر  تمتلك  حيث 
وميناء  الــشــمــال،  فــي  الــرويــس  ميناء  هــي 
في  حمد  وميناء  العاصمة،  فــي  الــدوحــة 
المواصالت  وزارة  وتعمل  الــبــالد،  جنوب 
الموانئ  قــطــاع  تطوير  على  واالتــصــاالت 

فــي الـــبـــالد، بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لها، 
األمــثــل  واالســتــخــدام  بــهــا،  اللوجيستي  الــقــطــاع  وتــوســعــة 
للموانئ الحالية. وقد شهدت موانئ قطر في هذا السياق 
رغم  الفترة،  تلك  خــالل  هائلة  توسعية  تجارية  حركة 

التجارة  حركة  لتقييد  الجائر  الحصار  رباعي  محاوالت 
والنمو القطري، حيث وصلت عدد السفن التي استقبلتها 
موانئ قطر خالل ما يقارب عام من الحصار إلى ٤٣٣٤ 
سفينة، وذلك بحسب ما رصدته [ من احصائيات 
منذ الخامس من يونيو العام الماضي إلى 

نهاية شهر أبريل الماضي.
كـــمـــا شـــهـــدت مــــوانــــئ قـــطـــر ارتـــفـــاعـــاً 
منذ  الــقــادمــة  السفن  عــدد  فــي  ملحوظاً 
فرض الحصار الجائر وغير القانوني على 
 ٢٠١٧ مايو  في  سفينة   ١٩٣ من  الــدولــة، 
و٢١٢ سفينة في يونيو شهر بدء الحصار، 
يليه،  الـــذي  الــشــهــر  فــي  سفينة   ٣٧١ إلـــى 
و٤٤٦ سفينة في شهر أغسطس، ولترتفع 
مجدداً إلى ٤٥٨ سفينة في شهري سبتمبر 
نوفمبر،  شهر  في  سفينة  و٤١١  وأكتوبر، 
و٤١٧ سفينة في شهر ديسمبر، لتنخفض إلى ٣٨١ سفينة 
في شهر يناير من العام الجاري، و٣٨١ سفينة في شهر 
إلى ٤٠٤  فبراير، و٣٨٦ في شهر مارس، وترتفع مجدداً 

سفن في شهر أبريل الماضي.

ميناء حمد 
أكبر مشروع 
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١٣٠ دولة تستقبل المنتجات الوطنية مباشرة 
الخطوط الجديدة تعزز الروابط التجارية مع العالم

مع األيام األولى لبدء الحصار على الدولة 
في الخامس من يونيو العام الماضي، سارعت 
الــمــوانــئ ”مــوانــي  إلدارة  الــقــطــريــة  الــشــركــة 
قـــطـــر“ إلــــى فــتــح خـــطـــوط بــحــريــة جــديــدة 
تربط مباشرة بين موانئ الدولة وعدد من 
الموانئ العالمية واإلقليمية، وذلك من أجل 
للمصدرين  ومضمونة  سريعة  حلول  توفير 
أنــحــاء  مختلف  مــن  المحليين  والــمــورديــن 

العالم.
الحصار،  بدء  على  يوماً   ٢٠ من  أقل  وفي 
شركائها  مــع  بالتعاون  قطر  مــوانــئ  عملت 
مالحية  خــطــوط   ٥ وتــدشــيــن  إطــــالق  عــلــى 
الموانئ  من  وعدد  حمد  ميناء  بين  مباشرة 
فـــي الــمــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا، بـــهـــدف ضــمــان 
البحرية  والمالحة  السفن  حركة  تأثر  عــدم 
والشحن في الدولة باإلجراءات التي اتخذتها 
القادمة  السفن  أمام  المجاورة  الدول  بعض 

إلى الدولة.
أول  تــدشــيــن  تــم   ،٢٠١٧ يــونــيــو   ١١ فــفــي 
خط مباشر بين ميناء حمد و ميناء صحار 
ـــــك بـــوصـــول الــســفــيــنــة  بــســلــطــنــة عـــمـــان وذل
مالحة  لشركة  التابعة   (Hansa Neuburg)
من  نــمــطــيــة،  حـــاويـــة   ١٦٩٦ مــتــنــهــا  وعـــلـــى 
مواد  على  تحتوي  مبردة  حاوية   ١٣٣ بينها 
غذائية، ويوفر الخط الجديد خدمات شحن 
مباشرة بين الميناءين؛ بمعدل ٣ رحالت في 
الميناءين  بين  الرحلة  وتستغرق  األســبــوع، 

يوماً ونصفاً تقريباً.
وفي ٢٣ يونيو تم تدشين خط آخر جديد 
صاللة،  بميناء  مباشرة  حمد  ميناء  يربط 

 Paul) ــــك بـــوصـــول ســفــيــنــة الـــحـــاويـــات وذل
البضائع  أنــــواع  بمختلف  محملة   (Abrao
ومــواد البناء، كما تم في نفس اليوم وصول 
قادمة    (Hansa Magdeburg) السفينة 
من ميناء ”نافا شيفا“ في الهند ضمن خط 
مالحة،  لشركة  تابع  الحاويات  لنقل  جديد 
ميناء ”موندرا“  من  بكل  حمد  ميناء  يربط 

وميناء ”نافا شيفا“ في الهند.
بعد ذلك، في ٢٨ يونيو دشنت شركة ”إم 
ميناء  بين  لها  رحلة  أول  العالمية  سي“  إس 
 MSC) حمد وميناء صاللة بوصول السفينة
دشنت  فيما  حــمــد،  مــيــنــاء  إلـــى   (KERRY
شركة الشحن العالمية ”ميرسك“ أول خط 
صاللة  وميناء  حمد  ميناء  بين  لها  مباشر 
السفينة  بــوصــول  وذلـــك  يــونــيــو،   ٣٠ بــتــاريــخ 
محملة  الميناء  إلــى   (JACK LONDON)

ببضائع متنوعة ومواد بناء مختلفة. 
وفـــي ٢ يــولــيــو شــهــد مــيــنــاء حــمــد وصــول 
  (GREEN GUATEMALA) الــســفــيــنــة 
متنها  وعلى  بتركيا  إزمير  ميناء  من  قادمة 
أكــثــر مــن ٣٠٠٠ طــن مــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
بين  مباشر  خط  أول  تدشين  بذلك  معلنة 
شهد  وكذلك  التركية،  والموانئ  حمد  ميناء 
شــهــر يــولــيــو تــدشــيــن خـــط مـــالحـــي جــديــد 
بين  مباشر  أسبوعي  بشكل  الحاويات  لنقل 
الكويت  دولة  في  الشويخ  وميناء  حمد  ميناء 
الشقيقة، ومن خالل سفينة ذات سعة ٥١٥ 
وبمدة  مــبــردة،  حــاويــة  و٥٠  نمطية  حــاويــة 
وتعد  فقط،  واحــداً  يوماً  تبلغ  تنافسية  عبور 
الخدمة الجديدة مثالية لنقل البضائع القابلة 

للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع 
القادمة من وإلى دولة قطر. 

وخــــالل يــولــيــو مــن الــعــام الــمــاضــي، وهــو 
الشهر الذي تال شهر بدء الحصار على الدولة، 
وأكثر  حــاويــة،  ألــف   ٤٩ حمد  ميناء  استقبل 
من ٨٠ ألف طن من البضائع عامة، و٤٩٢٢ 
سيارة ومعدات، وأكثر من ٧٤ ألف رأس من 
الثروة الحيوانية، باإلضافة إلى نحو ٨ آالف 
طن من مواد اإلنشاء، و٥ آالف سيارة، مما 
يؤكد عجز دول الحصار على تضييق الخناق 
االقتصادي والتجاري على قطر، والذي كان 
الهدف األول إلغالق المنافذ البرية والجوية 

أمام التجار والموردين المحليين.
كذلك تم تدشين الخط المالحي المباشر 
مع ميناء كراتشي بشكل أسبوعي، مما يدعم 
وجمهورية  قطر  دولــة  بين  التجارة  حركة 
سريعة  حلول  توفير  فــي  ويسهم  باكستان، 
كال  من  والموردين  للمصدرين  ومضمونة 
البلدين، فضالً عن تقليص الوقت المستغرق 
ميناء  من  أيــام   ٦ ليصبح  الحاويات  لوصول 
كما  الــعــودة،  في  أيــام  و٨  كراتشي  إلــى  حمد 
خدمة  إطــالق  عــن  شركة ”مــالحــة“  أعلنت 
نــقــل مــبــاشــر بــيــن قــطــر وبــاكــســتــان يطلق 
ميناءي  بين  وستعمل   ،“PQX” اسم  عليها 
عبور  بمدة  الخدمة  وتتمتع  وكراتشي،  حمد 
يجعلها  مــمــا  فــقــط،  أيــــام   ٤ تــبــلــغ  تــنــافــســيــة 

األسرع من نوعها بين البلدين.
وقــــد ســبــق ذلـــــك، فـــي الــثــانــي مـــن مــايــو 
مباشر  بحري  خط  تدشين  الماضي،  العام 
الــمــصــنــف   (Ocean Alliance) لــتــحــالــف 

ميناء  مــع  العالم  فــي  بحري  تحالف  كأكبر 
كبريات  من  شركات   ٥ يضم  والــذي  حمد، 
والنقل  الشحن  مجال  في  العاملة  الشركات 
سفينة   ٣٥٠ عــلــى  يــزيــد  بــأســطــول  الــبــحــري 
وقدرة استيعابية تتجاوز ٣٫٥ مليون حاوية 
البحري  الــخــط  هــذا  يــهــدف  حيث  نمطية، 
لــتــعــزيــز وجــــود مــيــنــاء حــمــد عــلــى خريطة 
خطوط الشحن العالمية، والتي تشرف على 
تنفيذها الشركة، كما يقلص الفترة الزمنية 
التي  الموانئ  من  الشحنات  تستغرقها  التي 
من   (Ocean Alliance) تحالف  يخدمها 
 ٤٠ فــقــط، ويــؤمــن  ١٤ يــومــاً  إلـــى  ٣٠ يــومــاً 
الموانئ  معظم  مــن  مشتركاً  بحرياً  مــســاراً 
 ٪٢٥٫٦ حـــوالـــي  عــلــى  ويــســتــحــوذ  الــعــالــمــيــة، 
مــن الــســعــة اإلجــمــالــيــة لــألســطــول الــتــجــاري 
الــعــالــمــي، كــذلــك دشــنــت مـــوانـــئ قــطــر في 
خط  أول   ٢٠١٧ الـــعـــام  مـــن  يــنــايــر  أواخـــــر 
نــقــل بــحــري مــبــاشــر بــيــن الــدوحــة ومدينة 
شــنــجــهــاي الــصــيــنــيــة، مــمــا يــخــتــصــر زمــن 

الرحلة بين الدولتين إلى ٢٠ يوماً.
قطر  موانئ  تدشينات  توالت  ذلــك  وبعد 
المباشرة  المالحية  الــخــطــوط  مــن  للعديد 
الــتــي تــربــط مــيــنــاء حــمــد ومــيــنــاء الــرويــس 
بالعديد من الموانئ العالمية، حيث أصبحت 
قطر قادرة على تصدير المنتجات الوطنية 
ومن  دولــة،   ١٣٠ إلى  الدوحة  من  مباشرة 
توقيع  الــحــصــر،  ال  الــمــثــال  سبيل  على  ذلــك 
مــذكــرة تــفــاهــم بــيــن مــوانــئ قــطــر ومــوانــئ 
بــولــنــدا، الفــتــتــاح خــطــوط مــالحــيــة مباشرة 
وأيــضــاً  غــدانــســك،  ومــيــنــاء  حمد  ميناء  بين 

تدشين خط مالحي بحري جديد بين ميناء 
حــمــد ومــيــنــاء ”شــنــغــهــاي“ عــاصــمــة الصين 
 NEW” خدمة  ضمن  وذلــك  االقتصادية، 
األبيض  البحر  لشركة  التابعة   “FALCON
كما  س“،  إس  البحري ”إم  للنقل  المتوسط 
الموانئ  سلطة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم 
مجال  فــي  الــتــعــاون  لتعزيز  أندونيسيا  فــي 
جمهورية  وأيضاً  الخبرات،  وتبادل  الموانئ 
وفنزويال،  وماليزيا،  وأوكرانيا،  قرغيزيا، 
وإيــطــالــيــا، وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، واإلكـــــوادور، 
وفــرنــســا، وكــــان أخــرهــا فــتــح خــط بحري 
بــيــن مـــيـــنـــاءي حــمــد وســــواكــــن فـــي أبــريــل 
الــمــاضــي، والـــذي يــأتــي فــي إطــار الشراكات 
ــلــديــن  ــب االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة بـــيـــن ال
ميناء  بين  جديد  مالحي  وخط  الشقيقين، 
أول  لتصل  بالعراق،  قصر  أم  وميناء  حمد 
األول  فــي  العراقي  الميناء  هــذا  إلــى  سفينة 

من مايو ٢٠١٨. 
وتــســاهــم الــخــطــوط الــجــديــدة فــي توفير 
حـــلـــول ســـريـــعـــة ومـــضـــمـــونـــة لــلــمــصــدريــن 
كما  العالم،  أنحاء  مختلف  من  والموردين 
تؤكد على الموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها 
االقتصاد القطري، وقدرته على التكيف مع 
عن  فضالً  والعالمية،  االقليمية  المتغيرات 
التزام مواني قطر بوصفها المشغل للموانئ 
بالعمل  الـــدولـــة  فــي  والــســيــاحــيــة  الــتــجــاريــة 
من  المحلية  الــســوق  اســتــقــرار  ضــمــان  عــلــى 
للسوق  مستقرة  إمــداد  سلسلة  توفير  خالل 
ولــالقــتــصــاد الــقــطــري وذلـــك بــالــتــعــاون مع 

شركائها وأصحاب المصلحة.



ميناء حمد بوابة ألكثر من ١٥٠ وجهة عالمية
دعم قدرة قطر على مواجهة الحصار

يعد ميناء حمد الدولي، الذي تم افتتاحه 
الماضي،  الــعــام  مــن  سبتمبر   ٥ فــي  رســمــيــاً 
بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، وهو 
األكبر من نوعه في منطقة الشرق األوسط، 
ولديه القدرة على استقبال جميع أنواع السفن 
ومن  وأوزانها،  أحجامها  بمختلف  والبواخر 
الموانئ  أكبر  مــن  واحـــداً  يصبح  أن  المتوقع 
في المنطقة خالل ثالث سنوات، حيث تبلغ 
 ٧٫٥ الحالية  االستيعابية  حمد  ميناء  قــدرة 
إنجاز  بعد  الــواحــد  الــعــام  فــي  حــاويــة  مليون 

واكتمال كافة مراحله.
كما يعد الميناء أحد أهم البوابات البحرية 
دوراً  لعبت  والتي  الرويس،  ميناء  جانب  إلى 
بعض  تفرضه  الــذي  الحصار  كسر  في  بــارزاً 
عام،  منذ  قطر  دولة  على  المجاورة  الــدول 
فــضــالً عـــن نــظــر الــكــثــيــريــن إلــيــه بــاعــتــبــاره 
اإلماراتية  للموانئ  واألهــم  األقــوى  المنافس 
الـــتـــي تــســعــى لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــمـــالحـــة فــي 

المنطقة.
وقــد أكــد ســعــادة السيد جــاســم بــن سيف 
في  واالتصاالت  المواصالت  وزيــر  السليطي 
ميناء  أن  على  سابقة،  صحفية  تصريحات 
التجارة  من   ٪٢٧ على  حالياً  يستحوذ  حمد 
في الشرق األوسط، ويستهدف الوصول إلى 
تحقيق  ويمكن  المقبلين،  العامين  في   ٪٣٥
ذلـــك مـــن خـــالل االســـتـــفـــادة الــمــنــاســبــة من 
نقطة  أكــبــر  يعد  الـــذي  حــمــد،  ميناء  مــرافــق 
من  ألكثر  وبوابة  قطر،  في  بحرية  وصــول 
١٥٠ وجهة حول العالم، ويوفر الميناء للبالد 
استقالالً كامالً في استيراد وتصدير البضائع 
قطر  تتمكن  حمد  ميناء  خالل  ومن  دولياً، 
بلدان  من  شركاء  مع  مباشرة  التعامل  من 
مــخــتــلــفــة، مــمــا يــســفــر عـــن ســهــولــة إعــــادة 

التصدير من هذه البلدان إلى قطر.
وشدد سعادة الوزير على استمرار العديد 
قطر  رؤيــة  مــع  تتماشى  التي  المشاريع  مــن 
ثابتة،  بوتيرة  التحرك  فــي   ٢٠٣٠ الوطنية 
على  قاربت  المشاريع  من  العديد  أن  حيث 
ــتــهــاء وبــعــضــهــا شــبــه مــنــتــهــي، عــلــمــا بــأن  االن
حمد،  ميناء  هو  التنويع  في  األول  المساهم 
وإضافة إلى ذلك فهناك ميناء الرويس الذي 
واسعة  مجموعة  بشراء  يسمح  بسوق  يتمتع 
السفن  مــتــن  عــلــى  األجــنــبــيــة  المنتجات  مــن 

التجارية.

في  جوهري  دور  حمد  لميناء  كان  وقد 
إذ  الحصار،  مواجهة  على  قطر  قدرة  دعم 
حركة  تنشيط  مــن  قليلة  أيـــام  فــي  تمكن 
البدائل  وتوفير  والــمــؤن،  البضائع  استيراد 
مع  لقطر  الوحيد  الــبــري  المنفذ  غلق  بعد 
الـــســـعـــوديـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى فــتــح خــطــوط 
بــحــريــة جـــديـــدة تـــربـــط بــيــن مــيــنــاء حمد 
وعــــدد مـــن الــوجــهــات الــبــحــريــة الســتــيــراد 
الــــحــــاجــــات األســــاســــيــــة الـــتـــي كـــانـــت تــصــل 
مــن دول الــحــصــار، وفـــي الــوقــت ذاتـــه بــدأ 
المتعاملون مع الدوحة من شركات عالمية 
مسارات  اتباع  وموردين  مالحية  وخطوط 
بـــديـــلـــة واالتـــــفـــــاق عـــلـــى صـــفـــقـــات جـــديـــدة 
ميناء  أصــبــح  وبــذلــك  الــحــصــار،  لــمــواجــهــة 
التنوع  تحقيق  فــي  حقيقياً  مساهماً  حمد 
التنافسية  الــقــدرة  وتحسين  االقــتــصــادي، 
تصل  إذ  والـــعـــالـــم،  الــمــنــطــقــة  فـــي  ــلــدولــة  ل
حاوية  مليون   ٧٫٥ إلــى  االستيعابية  طاقته 
كافة  واكتمال  إنجاز  بعد  الواحد،  العام  في 

مراحله.

وقــــال الــكــابــتــن عــبــد الــعــزيــز بـــن نــاصــر 
تصريحات  في  حمد  ميناء  مدير  اليافعي 
صــحــفــيــة ســابــقــة بــهــذا الــخــصــوص: أثــبــتــنــا 
مـــن خــــالل األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة أن مــيــنــاء 
حــمــد قــــادر عــلــى االعــتــمــاد عــلــى إمــكــانــاتــه 
استقالليته  تــحــقــيــق  عــلــى  وقــــادر  الــذاتــيــة، 
يجعله  بما  للميناء،  الكبيرة  القدرات  بفضل 
الدولية،  للتجارة  إقليمياً  لوجستياً  مركزاً 
على التزام ميناء حمد بتقديم كافة  مؤكداً 
ســبــل الـــدعـــم الــــالزم لــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
االقــتــصــاديــة فــي الــدولــة، مــن أجــل ضمان 
ســيــر نــشــاطــهــا بــشــكــل فــعــال، الفــتــاً إلـــى أن 
استراتيجية  خطة  ضمن  يعمل  حمد  ميناء 
لتطوير  واالتـــصـــاالت،  الــمــواصــالت  لـــوزارة 
مساهمته  وتــعــديــل  الــبــحــري،  النقل  قــطــاع 
فضالً  للدولة،  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في 
لوجستية  منطقة  إلــى  الميناء  تحويل  عــن 
وذلــك  والعالمي،  اإلقليمي  المستوى  على 
العمالء،  خدمة  أساليب  تطوير  خالل  من 
الحديثة،  التكنولوجيا  استغالل  عن  فضالً 

ويحتوي  الــمــوانــئ.  معايير  أفضل  وتطبيق 
العامة  للبضائع  محطة  عــلــى  حــمــد  مــيــنــاء 
طــن  مــلــيــون   ١٫٧ تــبــلــغ  اســتــيــعــاب  بــطــاقــة 
استيعاب  بطاقة  للحبوب  ومحطة  سنوياً، 
الستقبال  ومحطة  سنوياً،  طن  مليون  تبلغ 
ألف   ٥٠٠ تبلغ  استيعاب  بطاقة  الــســيــارات 
المواشي،  الستقبال  ومحطة  سنوياً،  سيارة 
ومحطة  الــســواحــل،  أمـــن  لــســفــن  ومــحــطــة 
يستقبل  كــمــا  الـــبـــحـــري،  واإلســـنـــاد  لــلــدعــم 
مــيــنــاء حــمــد جميع أنـــواع الــســفــن والــبــواخــر 
الميناء  ويعد  وأوزانها.  أحجامها  بمختلف 
الكبرى  التحتية  البنية  مشاريع  أهــم  أحــد 
لرؤية  وفقاً  إلنجازها  الدولة  تخطط  التي 
مــســاحــة  عـــلـــى  يــمــتــد  حـــيـــث   ،٢٠٣٠ قـــطـــر 
وبكلفة  مربع،  كيلومتر   ٢٨٫٥ تبلغ  إجمالية 
ويضم  دوالر،  مــلــيــار   ٧٫٤ بــلــغــت  إجــمــالــيــة 
إلــى  تــصــل  بــطــاقــة  الــعــامــة  للبضائع  محطة 
للحبوب  ومحطة  ســنــويــاً،  طــن  مليون   ١٫٧
١ مــلــيــون طــن ســنــويــاً، فضالً  بــطــاقــة تــبــلــغ 
تبلغ  بطاقة  السيارات  الستقبال  محطة  عن 

الستقبال  ومحطة  سنوياً،  سيارة   ٥٠٠٫٠٠٠
ــــاد  ــــمــــواشــــي، ومـــحـــطـــة لـــلـــدعـــم واإلســــن ال
الــســواحــل،  أمــن  لسفن  ومــحــطــة  الــبــحــري، 
الجمركي،  للتفتيش  منطقة  إلى  باإلضافة 
ومنصة  أمتار،   ١١٠ بطول  للمراقبة  وبرج 
متعددة  بحرية  ومــرافــق  السفن،  لتفتيش 
ومبان إدارية وغيرها من المرافق الالزمة 

الميناء. لتشغيل 
على  هامة  إنــجــازات  حمد  ميناء  وحقق 
فترة  خــالل  والــدولــي  اإلقليمي  الصعيدين 
على   ٢٠١٦ أكتوبر  في  حصد  فقد  وجيزة، 
للبيئة  وصديق  ذكــي  مشروع  أكبر  جائزة 
سيتريد  ومعرض  مؤتمر  فعاليات  ضمن 
عقد  الذي  البحري  للقطاع  األوسط  الشرق 
بدبي، وفي نوفمبر من العام ٢٠١٦ منحت 
ميناء  والتطوير  للبحث  الخليجية  المنظمة 
عن   ٢٠١٦ لــلــعــام  االســتــدامــة  جــائــزة  حــمــد 
تقديراً  الصناعية،  المتعددة  المنشآت  فئة 
لــتــبــنــيــه لــمــعــايــيــر االســـتـــدامـــة فـــي مــنــشــآتــه 

مختلفة. بمستويات  المتعددة 
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اقتصــادنا ينتعـش فـــي عــــام الحصار 
أفشل المؤامرات وأثبت قوته .. رجال أعمال وخبراء : 

محمد المانع : 

قال رجل األعمال محمد عبد اللطيف المانع 
إنه بعد مرور عام على الحصار صمد االقتصاد 
وواصل  القوية  بنتائجه  العالم  وأبهر  القطري 
النمو في كافة القطاعات وشهدنا فائضاً تجارياً 
وهذا  المحلي  اإلجمالي  الناتج  ارتفع  كما  كبيراً 
إن دل على شيء فإنما يدل على أن مؤامرات 

المحاصرين إلى زوال. 
الخطط  إن  الــمــانــع  وقــــال 

االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــتــــي 
اعـــتـــمـــدتـــهـــا الــحــكــومــة 

الــمــوقــرة مــنــذ فــرض 
آثــار  جعلت  الــحــصــار 
الـــــحـــــصـــــار تـــتـــالشـــى 
ــــر  ــــقــــاري ــــت وفــــــــقــــــــاً ل
صندوق النقد الدولي 

التصنيف  ومــؤســســات 
العالمية المعروفة. 

ـــــــأن الـــحـــكـــومـــة  ونـــــــــوه ب
الحصار  عــام  تجاوز  استطاعت 

إلدارة  حـــلـــوالً  ووضـــعـــت  عــالــيــة  بمهنية 
األزمـــــة، وبــرهــنــت لــلــعــالــم أجــمــع قـــدرة قطر 
المستهلكين  احتياجات  وتلبية  الصمود  على 
استهالكية  مــواد  من  ومقيمين  مواطنين  من 
وغـــذائـــيـــة مــنــهــا وبـــأســـعـــار جـــيـــدة، وبــالــتــالــي 
قطر  لــدولــة  مشكلة  أيـــة  الــحــصــار  يــســبــب  لــم 

وتجاوزت جميع القضايا بمهنية عالية.
ولفت المانع إلى أن الحصار ساهم بسرعة 

بصدارتها  كبرى  استراتجية  مشروعات  إنجاز 
مــيــنــاء حــمــد الـــدولـــي الـــــذي تـــم إنـــجـــازه قبل 
موعده، والذي ربط قطر مع العديد من دول 

العالم من خالل خطوط مالحة مباشرة. 
وقــــال إن افــتــتــاح مــيــنــاء الــرويــس  
الغذائية  الــمــواد  اســتــيــراد  يسر 
الــعــالــم  دول  الـــعـــديـــد  مـــن 
مــمــا وفـــر االحــتــيــاجــات 
االستهالكية  السلع  من 
المواد  بتوفير  منوهاً 
األولــــــــيــــــــة الــــــالزمــــــة 
إلنــجــاز الــمــشــروعــات 
البنية  السيما  الهامة 
الــتــحــتــيــة لــلــمــشــروعــات 
كأس  باستضافة  الخاصة 
وبــالــنــســبــة    .٢٠٢٢ الـــعـــالـــم 
أننا  إلــى  لفت  الـــزراعـــي،  للقطاع 
في  وزيــادة  القطاع  هذا  في  تطوراً  شهدنا 
تحقيق  سبيل  فــي  المحلية  المنتجات  نسبة 
من  بد  وال  الغذائي،  واألمــن  الذاتي  االكتفاء 
الــوصــول إلــى هــذه المرحلة واالعــتــمــاد على 
الغذئي  األمــن  تحقيق  أن  إلــى  مشيراً  الــذات 

يتطلب وجود مخزون سلعي استراتيجي.

قطر أدارت األزمة
 بكفاءة بشهادة العالم 

ل. 
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خالد الكواري :  صناعتنا الوطنية  تلبي متطلباتنا 
الكواري  خالد  األعمال  رجل  أكد 
قطر  على  فرض  الــذي  الحصار  أن 
كافة  على  جــداً  مفيد  درس  بمثابة 
االقتصاد  أن  إلــى  مــشــيــراً  األصــعــدة 
الــــقــــطــــري كــــــان أكــــبــــر الـــرابـــحـــيـــن 
ــــدأت بعض  مـــن الـــحـــصـــار، حــيــث ب
الـــشـــركـــات االعـــتـــمـــاد عــلــى نــفــســهــا، 
سواء  المستهلك  لدى  وعياً  وشهدنا 
أصبح  الــذي  مقيماً  أو  مواطناً  كــان 

يختار المنتج المحلي.
علمنا  الــحــصــار  أن  إلــــى  وأشـــــار 
من  بـــدل  التصنيع  عــلــى  نعتمد  أن 
االســتــيــراد وبــالــتــالــي يــحــرك عجلة 
اإلنتاج المحلي، منوهاً بأن الصناعة 
الوطنية تضمن أن األسواق المحلية 
المواد  في  نقص  أي  من  تعاني  لن 

االستهالكية بمختلف أنواعها.
الرسمية  الجهات  أن  إلــى  وأشــار 
الــمــعــنــيــة شــجــعــت رجـــــال األعـــمـــال 
لــلــتــوجــه واالســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــطــاع  
الـــصـــنـــاعـــي مــــن خـــــالل تــخــصــيــص 
وإطـــالق  مــيــســرة  وقــــروض  أراض 
 ٧٢ خالل  مصنعك  مبادرة ”امتلك 
ســاعــة“ ومــبــادرة الــنــافــذة الــواحــدة 
اإلداري،  الـــروتـــيـــن  عــلــى  لــلــقــضــاء 
إضــافــة إلـــى الــتــواصــل الــمــبــاشــر مع 

التي  العقبات  إلزالــة  األعمال  رجــال 
تواجههم.  

ضــــارة  ”رب  ـــــكـــــواري  ال وقــــــال   
مردوده  كان  الحصار  كون  نافعة“ 
ــاً عــلــى كـــافـــة األصـــعـــدة في  ــي إيــجــاب
الزراعي،  القطاع  وعن  قطر.  دولة 
لــفــت الـــكـــواري إلـــى أنـــه فــي الــســابــق 
كــــــان يـــتـــم اســــتــــيــــراد الـــمـــنـــتـــجـــات 
ـــزراعـــيـــة مـــن الــــــدول الـــمـــجـــاورة  ال
المستثمر  فكان  مقبولة،  وبأسعار 
االستثمار  وعــدم  استيرادها  يفضل 
الرتفاع  نظراً  الــزراعــي  القطاع  في 
تكاليف الزراعة، ولكن بعد الحصار 
في  لالستثمار  األعمال  رجال  توجه 
الذي  الدعم  بعد  خصوصاً  الــزراعــة 
قدمته الدولة من تخصيص أراض 

وقروض ميسرة.
 وأضاف : من المتوقع أن نشهد 
المنتجات  بــعــض  فــي  ذاتـــيـــاً  اكــتــفــاء 
كــالــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه وهــــذا خير 
بسبب  تــوســعــاً  هــنــاك  أن  على  دلــيــل 
مستبعداً  وليس  الطلب  في  الزيادة 
تـــصـــديـــرهـــا إلـــــى الــــخــــارج فــيــكــون 
ـــاً عـــلـــى مـــيـــزان  ـــي ـــجـــاب انـــعـــكـــاســـه إي
الــــمــــدفــــوعــــات حـــيـــث ســيــنــخــفــض 

االستيراد ويرتفع التصدير.

  كتبت  - فرح الشل : 

القطري  االقتصاد  أن  وخبراء  أعمال  رجــال  أكد 
العالم  وأبهر  قوته  وأثبت  الحصار  عام  في  انتصر 
بقدرته على مواصلة النمو بوتيرة سريعة وتحقيقه 
إنجازات بشهادة المؤسسات العالمية رغم الحصار 

المفروض على قطر منذ عام. 
نجحت  قطر  إن  االقتصادية   ] لـ  وقالوا 
فـــي إفـــشـــال مـــؤامـــرات الــمــحــاصــريــن وتــصــدت 
بخطط  باالقتصاد  اإلضــرار  لمحاوالت  بكفاءة 
مـــدروســـة فــي كــافــة الــقــطــاعــات مــشــيــريــن إلــى 
عالية  بكفاءة  النمو  المحلي  الناتج  مواصلة  أن 
الفاشلة  محاوالتهم   وحول  المحاصرين  أخرس 
لتحقيق  قوية  محفزات  إلى  اقتصادنا  من  للنيل 

شاملة.  قطرية  صناعية  نهضة 
المحلي  الوطني  االقتصاد  نتائج  أن  إلى  وأشــاروا 
أبرزها  المؤشرات  من  العديد  خالل  من  تحسنت 
النفطية  غير  الصادرات  وزيــادة  التجاري  الفائض 
ومـــواصـــلـــة اإلنــــفــــاق عــلــى الـــمـــشـــروعـــات وتــدفــق 
االستثمارات األجنبية على قطر ونمو االستثمارات 
إلى  العقاري  القطاع  وانتعاش  بالخارج  القطرية 

جانب ارتفاع إيرادات القطاع السياحي.
 وأكــــــــدوا أن الـــحـــصـــار شـــجـــع رجــــــال األعـــمـــال 
حس  وخلق  القطاعات،  من  العديد  في  لالستثمار 
لتشجيع  والمقيمين  المواطنين  لــدى  المسؤولية 
أن  إلى  مشيرين  واستخدامها  الوطنية  المنتجات 
في  المستوردة  على  تفوقت  الوطنية  المنتجات 

الجودة والتنافسية. 
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سليمان  ناصر  األعمال  رجل  أكد 
منذ  ربحت  مــن  هــي  قطر  الحيدر 
فرض الحصار عليها في حين كان 
مــؤكــداً  المحاصرين  حليف  الفشل 
أن مــكــانــة قــطــر الــدولــيــة تــعــززت 
قــوة  ازدادت  الــدولــيــة  وتــحــالــفــاتــهــا 

واستثماراتها تواصل تدفقها. 
ـــــــوه بـــصـــمـــود اقــــتــــصــــاد قــطــر  ون
بــمــواجــهــة الـــمـــؤامـــرات الــتــي تحاك 
نــهــضــتــنــا  أن  ــــــى  إل مــــشــــيــــراً  ضــــــده 
ـــتـــاجـــيـــة هــــي مــن  الـــصـــنـــاعـــيـــة واإلن
تصدت للمحاصرين، ومن المتوقع 
الحليب  فــي  ذاتــيــاً  اكــتــفــاء  نشهد  أن 
ومــشــتــقــاتــه والـــلـــحـــوم والــــدواجــــن 
والعديد  الخضراوات،  أنــواع  وبعض 
ــــــــدأت تــتــبــلــور  مـــــن الــــصــــنــــاعــــات ب
المجاالت  مختلف  في  واالستثمار 

كاألغذية والصحة. 
 وأشــــــــــــاد الـــــحـــــيـــــدر بـــالـــتـــفـــاف 
ـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن خــلــف  ـــمـــواطـــن ال
تنسيقاً  وشهدنا  الــرشــيــدة،  الــقــيــادة 
مــســتــمــراً بــيــن الــحــكــومــة ورجــــال 

لتأمين  الحصار  بداية  منذ  األعمال 
االستثمارات  وتوجيه  االحتياجات 
إن  وقــال  الحيوية.   القطاعات  إلــى 
في  بــقــوة  ماضية  أنــهــا  أكـــدت  قطر 
لــالســتــثــمــارات  وجـــهـــة  تــصــبــح  أن 
الـــدولـــيـــة مـــن خــــالل تــحــســيــن بيئة 
تحفز  تشريعات  وإصــــدار  األعــمــال 
الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة الســيــمــا 
ــــب  قـــــانـــــون زيــــــــــادة تـــمـــلـــك األجــــان

أن  مـــؤكـــداً  الــمــئــة،  فــي  مــئــة  بنسبة 
في  ستزيد  المباشرة  االستثمارات 
عام  أن  وأضــاف  كبير.  بشكل  قطر 
عام  عليه  نطلق  أن  يمكن  الحصار 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة إذ قــامــت دولــة 
قطر بتحفيز العديد من الصناعات 
عــــبــــر تـــخـــصـــيـــص األراضـــــــــــــي فــي 
المناطق الصناعية، وإطالق مبادرة 
الــنــافــذة الـــواحـــدة الــتــي تــهــدف إلــى 
ممارسة  في  البدء  إجــراءات  تسهيل 
األعمال التجارية عن طريق تقديم 
متكامل  بشكل  المرتبطة  الخدمات 
وســـهـــل لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي مــكــان 
واحد. وأوضح أنه وبفضل الحصار 
قبل  الــدولــي  حمد  ميناء  افتتاح  تــم 
توسعاً  الموعد المحدد ونشهد حالياً 
ومخازن  وأبنية  مرافق  وبناء  فيه 
مليار   ١٫٦ بقيمة  به  الغذائي  األمــن 
ريال، إضافة الى التوسعة في مطار 
قطر  أن  إلــى  مشيراً  الــدولــي،  حمد 
تتبنى إنشاء مشروعات عمالقة مثل 

مصانع البتروكيماويات. 

إن  عــقــل  أحــمــد  االقــتــصــادي  الخبير  قـــال 
والسعودية  اإلمــارات  فرضته  الــذي  الحصار 
والبحرين شكل في فترة من الفترات ضغطاً 
عــلــى االقــتــصــاد والـــســـوق الــمــالــي الــقــطــري، 
إال أنــه فــي الــوقــت ذاتـــه ســاهــم بشكل كبير 
بد  ال  كــان  نقاط  وكشف  أهــداف  تحديد  في 
العمل عليها وتحسينها في الواقع االقتصادي 

بمختلف القطاعات.
المعنية  الرسمية  الجهات  أن  إلى  وأشــار   
الحصار  لمواجهة  واضحة  سياسات  وضعت 
كفتح خــطــوط مــالحــيــة جــديــدة مــع مــوانــئ 
عــالــمــيــة وأقـــامـــت جـــســـراً جـــويـــاً مـــع الــعــديــد 
االحتياجات  لتأمين  العالمية  العواصم  من 
بــاتــخــاذ إجــــــراءات سريعة  الـــالزمـــة مــنــوهــاً 

لتشجيع الصناعات الوطنية وفتح الباب أمام 
المنتجات المحلية لتعزيز تواجدها باألسواق 
المحلية  االستثمارات  بتشجيع  ونوه  المحلية 
لــتــدشــيــن مــشــروعــات جـــديـــدة عــبــر الــعــديــد 
مـــن الــمــحــفــزات تــشــمــل  تــخــصــيــص أراض 
للمستثمرين وفتح مجال للقروض وتأجيل 
ســــداد األقـــســـاط الــبــنــكــيــة وتــوفــيــر مــخــازن 
ودعم تسويق المنتجات  مشيراً إلى أن هذه 
اإلجراءات شجعت المستثمرين للدخول في 

مجال صناعات حيوية واستراتيجية.
المحلية  الــصــنــاعــة  أصــبــحــت  وأضــــــاف:   
ـــظـــراً لـــعـــدم وجـــود  تــتــمــتــع بــحــمــايــة أكـــبـــر ن
مـــنـــتـــجـــات أخـــــــرى خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إعــــالن 
ساعة“،   ٧٢ خالل  مصنعك  مبادرة ”امتلك 

مــشــيــراً إلـــى أن الــحــصــار صــنــع شــعــوراً لــدى 
الــمــســتــهــلــكــيــن الخـــتـــيـــار الـــمـــنـــتـــج الــمــحــلــي 
وتشجيعه، مما ساهم ذلك في فتح األسواق 
إن  عقل  وأوضــح  الوطنية.   المنتجات  أمــام 
نتائج االقتصاد الوطني المحلي تحسنت من 
خالل العديد من المؤشرات أبرزها الفائض 
المدفوعات،  ميزان  في  والفائض  التجاري 
السوق  فــي  أســاســيــاً  المحلي  المنتج  وأصــبــح 
الــمــحــلــي ومــــن الــمــتــوقــع تــصــديــر الــفــائــض 
شجع  الحصار  أن  مــؤكــداً  الــخــارج،  إلــى  منه 
من  الــعــديــد  فــي  لالستثمار  األعــمــال  رجـــال 
الــقــطــاعــات، وخــلــق حـــس الــمــســؤولــيــة لــدى 
المنتجات  لتشجيع  والمقيمين  المواطنين 
الوطنية واستخدامها، إضافة الى دور الدولة 

اللوجستية  الــخــدمــات  وإيـــجـــاد  الـــدعـــم  فـــي 
المهمة لهذه الصناعات.

عقل  اعتبر  الـــزراعـــي،  للقطاع  وبالنسبة 
أنـــه يــحــتــاج لبعض الــوقــت لــتــطــويــر وزيـــادة 
الزراعات  لمعرفة  المحلية  المنتجات  نسبة 
ولكن  الجوية،  والــظــروف  للتربة  المالئمة 
ازدهــرت  قد  البسيطة  الــزراعــات  أن  شك  ال 
في  المستثمرين  أن  إلــى  إضافة  العام،  هــذا 
القطاع الزراعي استعانوا بالتطور التكنولوجي 
في  زراعـــــة  أو  تـــربـــة  دون  مـــن  كـــالـــزراعـــة 
وتخصيص  الزراعي،  القطاع  لتطوير  المياه 
وسمكية  حيوانية  استزراع  ومشاريع  أراض 
ذاتياً  اكتفاء  قطر  تشهد  أن  وتوقع  وغيرها.  

في الحليب ومشتقاته مع منتصف  ٢٠١٨ .

قطـــر ربحــــت والمحاصـــرون  فشلوا قطـــر ربحــــت والمحاصـــرون  فشلوا 

عقل : المنتجات المحلية تلبي االحتياجات عقل : المنتجات المحلية تلبي االحتياجات 

ناصر الحيدر:

77 مؤشرات على قوة االقتصاد  مؤشرات على قوة االقتصاد 

للمستثمرين  أراض  للمستثمرين تخصيص  أراض  ــاري تخصيص  ــج ــت ــاري زيــــــادة الـــفـــائـــض ال ــج ــت زيــــــادة الـــفـــائـــض ال

النفطية  غير  الــصــادرات  النفطية ارتــفــاع  غير  الــصــادرات  ارتــفــاع 

المشروعات  على  اإلنفاق  المشروعات مواصلة  على  اإلنفاق  مواصلة 

األجنبية   االســتــثــمــارات  األجنبية  تــدفــق  االســتــثــمــارات  تــدفــق 

ــارات بــالــخــارج  ــم ــث ــت ــارات بــالــخــارج نــمــو االس ــم ــث ــت نــمــو االس

ــاري  ــق ــع ــاري انــتــعــاش الــقــطــاع ال ــق ــع انــتــعــاش الــقــطــاع ال

ــــــرادات الــســيــاحــة ـــاع إي ـــف ــــــرادات الــســيــاحــةارت ـــاع إي ـــف ارت

ـــروض ـــق ـــل ــــال ل ــــج ـــروضفـــتـــح م ـــق ـــل ــــال ل ــــج فـــتـــح م

البنكية  األقساط  ســداد  تأجيل  البنكية   األقساط  ســداد  تأجيل   

استراتيجية  ــازن  ــخ م استراتيجية تــوفــيــر  ــازن  ــخ م تــوفــيــر 

الصناعية  الــمــشــروعــات  ـــادة  الصناعية زي الــمــشــروعــات  ـــادة  زي

المحلية  المنتجات  على  المحلية االعتماد  المنتجات  على  االعتماد 

الــمــنــتــجــات ــق  ــوي ــس ت دعــــم  الــمــنــتــجــات  ــق  ــوي ــس ت دعــــم   

محفزات االقتصاد القطرى محفزات االقتصاد القطرى 
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إبداع الحصار.. بصمة واضحة في وجدان الشعب القطريإبداع الحصار.. بصمة واضحة في وجدان الشعب القطري
زخم وتنوع في اإلنتاج خالل العام الماضي

لــعــبــت الـــحـــركـــة الـــفـــنـــّيـــة الــقــطــرّيــة 
الشعب  تــالحــم  تعزيز  فــي  كبيراً  دوراً 
واصــطــفــافــه خــلــف قــيــادتــه الــرشــيــدة 
عامها  أتّمت  التي  الحصار  أزمة  خالل 
واضحة  بصمة  لنفسها  وصنعت  األول 
فــي فــكــر ووجــــدان الــشــعــب الــقــطــري، 

وتــمــّيــز الـــعـــام الــمــاضــي بـــغـــزارة إنــتــاج 
ــمــثــقــفــيــن الــقــطــريــيــن  الـــُمـــبـــدعـــيـــن وال
الــذيــن تــفــاعــلــوا مــع الــحــدث، وجــّســدوا 
مــشــاعــرهــم تــجــاه األزمــــة فــي الــعــديــد 
مــن األعـــمـــال اإلبـــداعـــّيـــة الــتــي امــتــّدت 
الثقافية،  المجاالت  كافة  على  آثارها 

نصطلح  أن  يمكن  ما  ذلــك  عن  ونجم 
عــلــى تــســمــيــتــه ”إبــــداع الــحــصــار“، كما 
القطرية  اإلعالمية  الساحة  استطاعت 
حيث  الخليجية،  األزمـــة  مــع  التعاطي 
إعالمياً،  األزمة  إدارة  قطر  استطاعت 
ومـــثـــل عـــــدد األنـــشـــطـــة الـــتـــي تــنــاولــت 

هـــذا الــمــلــف مــفــاجــأة كــبــيــرة بــالــنــســبــة 
لــلــجــمــيــع، حــيــث أقــيــم عـــدد كــبــيــر من 
الــفــعــالــيــات مــنــذ تـــاريـــخ الــخــامــس من 
يونيو الماضي حتى اآلن، وهو ما يؤكد 
مجالي  في  قدماً  المضي  على  اإلصرار 
بمحاذاة  األمــام  نحو  والثقافة  اإلعــالم 

ـــتـــي حــقــقــت نــهــضــة  كــــل الـــمـــجـــاالت ال
وقد  الصعد،  كافة  في  شاملة  قطرية 
األنشطة  عشرات  برصد  قامت [ 
المشهدين  تأثر  أثبتت  التي  والفعالّيات 
نحو  على  بالحصار  واإلعالمي  الثقافي 

إيجابي.

كــــان لـــلـــدرامـــا حـــضـــور مــمــيــز وتــأثــيــر 
فبالرغم  الــمــنــصــرم،  ــعــام  ال خـــالل  قـــوي 
الحركة  تشهده  كــانــت  الـــذي  الــركــود  مــن 
الــحــصــار  أن  إال  الــحــصــار  قــبــل  الــدرامــيــة 
القطريين  الفنانين  لطاقات  مفّجراً  جاء 
من األعمال الدرامية  كبيراً  فقّدموا عدداً 
الــتــي تــتــنــاقــش قــضــيــة الــحــصــار واألزمــــة 
كــان  األعــــمــــال  هــــذه  وأول  الــخــلــيــجــيــة، 
مــســلــســل (شــلــلــي يــصــيــر) لــلــفــنــان غــانــم 
فكرة  على  باألساس  يقوم  وهو  السليطي 
الــنــقــد الـــكـــومـــيـــدي الـــســـاخـــر، والـــرفـــض 
الخليج  دول  إلــيــهــا  وصــلــت  الــتــي  للحالة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع بــعــضــهــا، والـــدفـــاع عن 
موقف قطر ودعمه والتأكيد على نزاهة 

قــطــر وأهــلــهــا فــي الــتــعــامــل مــع قضاياها 
وانتقاد  والعالمية،  واإلقليمية  العربية 
التعاطف  من  األخــوة  تمنع  التي  القوانين 
بينهم  فيما  والتواد  والتزاور  بعضهم  مع 
بسبب أالعيب السياسة. وقد جاء هذا كله 
والتجريح  اإلســفــاف  عــن  بعيد  إطـــار  فــي 
أيقونة  العمل  من  جعل  ما  وهــو  والــســب، 
الجماهير  حملت  حقيقية  وطنية  فنية 
عـــلـــى احــــتــــرامــــه ومـــتـــابـــعـــتـــه. ومــســلــســل 
بخيت  سعد  بطولة  بوبخيت“  ”ســوالــف 
لمجموعة  باإلضافة  فايز،  فالح  والفنان 
رشيدو  فيصل  منهم  الُمبدع  الشباب  من 
من  والعمل  ربشة  وعلي  الصايغ  محمد 
وجاء  الفني.  لإلنتاج  فضائية  شركة  إنتاج 

حول  ساخر  كوميدي  إطــار  في  المسلسل 
الحصار واألزمة الخليجية، وقّدم رسائل 
والتي  وتفاصيلها،  األزمــة  ترصد  الذعــة 
يسعى مفتعلوها إلى حصار قطر والتأثير 
بطولة  ”رســايــل“  مسلسل  سيادتها،  على 
درامــا  وهــو  وآخــريــن،  المنصوري  ســالــم 
التي  المهمة  الموضوعات  لكل  توثيقية، 
حــدثــت خـــالل األزمــــة، كــمــا ســّلــط العمل 
واستعان  اإلنسانية  المواقف  على  الــضــوء 
بــنــجــوم مــن كــافــة االتــجــاهــات كـــان لهم 
األزمــــــة.  أحـــــــداث  فــــي  ودور  مــســاهــمــة 
مسلسل ”خارج السرب“ من بطولة غانم 
”الجسر“  ومسلسال  وآخــريــن،.  السليطي 

و“برودكاست“.

الدراما .. حضور مميز وتأثير قوي

كتب - محمود الحكيم:

 نجح اإلعالم القطري بشكل كبير 
الخليجية  األزمـــة  مــع  التعاطي  فــي 
للدرجة التي أوجعت دول الحصار، 
األزمـــــة  إدارة  قـــطـــر  واســـتـــطـــاعـــت 
إعالمياً بشكل احترافي وهو ما جعل 
اإلعـــالم الــقــطــري األقـــوى وصــاحــب 
الــصــوت األعـــلـــى، كــمــا قــّدمــت كافة 
وسائل اإلعالم ضربات قوية إلعالم 
الــحــصــار أفــقــدتــه تـــوازنـــه وجــعــلــتــه 
يترنح فوق مزاعم وأكاذيب ساسته. 
التصدي  المحلي  اإلعـــالم  واستطاع 
لــلــهــجــمــات الــُمــغــرضــة ضـــد قــطــر، 
وذلــــك عــبــر طـــرح الــحــقــائــق لــلــرأي 
الـــعـــام والـــــرد عــلــى تــلــك الــهــجــمــات 
وتــفــنــيــد وجــــهــــات نـــظـــر الــخــصــوم 
كان  الذي  األمر  والحجج،  بالمنطق 
الداخلية  الجبهة  توّحد  في  دور  له 
نظراً لدور اإلعالم القوي والملموس 
في األزمة. واإلنجاز األبرز هذا العام 
القطرية  المؤسسة  نصيب  من  كان 
حيث  المختلفة،  بــأذرعــهــا  لــإلعــالم 
التي  للمهنية،  مثالياً  نموذجاً  كانت 

القيم  مــن  صــلــبــة  أرض  عــلــى  تــقــف 
اإلعــالمــيــة، والــضــوابــط األخــالقــيــة، 
الحرفية  فضاءات  في  عالياً  وتحّلق 
مخاطبة  على  والقدرة  والمصداقية 
والتأثير  واإلمتاع  اإلقناع  مع  العقول 
تقديم  في  تفوق  على  المبني  القوي 
والوثائق  باألدلة  مدعومة  المعلومة 
األمــر الــذي كشف عن امتالك قطر 
بأعلى  تتمتع  قوية  إعالمية  لقاعدة 
الــمــعــايــيــر الــمــهــنــيــة وأكـــثـــرهـــا ألــقــاً 

وتفوقاً.

الحقيقة

 فـــي ظـــل الــهــجــوم الـــجـــارف من 
الــحــصــار  لـــــدول  اإلعـــالمـــيـــة  األذرع 
واحداً  أطلق تلفزيون قطر برنامجاً 
حرة  منّصة  ليكون  ”الحقيقة“  هو 
وما  افتراءات  من  يُثار  ما  على  للرد 
يــرّوج من أكاذيب ضد دولــة قطر، 
بــرنــامــج واحـــد ولــكــنــه بــألــف، جمع 
فـــأوعـــى وضــــرب فـــأصـــاب الــمــحــز، 
وقد أحدث دوياً هائالً منذ انطالقته 
المنصرم،  العام  من  مايو  شهر  في 
ــــزامــــن بـــثـــه مــــع تـــعـــّرض  والــــــــذي ت

للقرصنة،  الــقــطــريــة  األنــبــاء  وكــالــة 
اسمه  يطابق  الــذي  البرنامج  ونجح 
للعالم  الحقيقة  إظــهــار  فــي  مسّماه 
أجـــمـــع. فــكــشــف الــحــقــائــق ودحـــض 
األكــــــاذيــــــب وفــــضــــح الــمــخــطــطــات 
الحصار  دول  قبل  مــن  تــحــاك  الــتــي 
والوثائق.  باألدلة  اإلعالمية  وأبواقه 
واســتــضــاف الــبــرنــامــج عــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الــشــخــصــيــات الــمــهــمــة الــفــاعــلــة 
تبيين  في  نجحوا  الذين  والمحللين 
والوقائع  األحــداث  وتحليل  الحقائق 
وتضليل  وكــذب  عــوار  كشف  تحليالً 
فــضــح  كـــمـــا   الـــحـــصـــار  دول  إعـــــالم 
الــكــثــيــر مـــن االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــم 
ارتــكــابــهــا ضــد قــطــر وشــعــبــهــا. ومــن 
استضافها  التي  الالمعة  الشخصيات 
الــبــرنــامــج وكــانــت عــامــالً مــهــمــاً في 
متابعيه  دائــرة  وتوسيع  أسهمه  رفع 
عربياً وعالمياً معالي الشيخ عبد اهللا 
رئيس  ثاني  آل  خليفة  بن  ناصر  بن 
ــيــة،  مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الــداخــل
وســعــادة الــدكــتــور خــالــد بــن محمد 
الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العطية 

وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي 
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس 
الـــــــوزراء الـــســـابـــق، وقــــد نــقــلــت عنه 
العالم  وتلفزيونات  األنــبــاء  وكـــاالت 
وقد  المهمة  المقابالت  تلك  أجمع 
تجاوز عدد مشاهدي البرنامج حتى 

اآلن ٧٠ مليوناً.

 جوائز

 حـــصـــدت الـــمـــؤســـســـة الــقــطــريــة 
التي  الجوائز  من  جائزتين  لإلعالم 
اإلعــــالم  وزراء  مــجــلــس  خــّصــصــهــا 
الــعــرب لــلــتــلــفــزيــونــات الــعــربــيــة عن 
المجلس،  أعلنها  والتي   ،٢٠١٨ العام 
خـــــالل أعــــمــــال دورتـــــــه الــــــــ٤٩ الــتــي 
عـــقـــدت بــمــقــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة. 
لبرنامج  ــــى  األول الــجــائــزة  وجــــاءت 
الثانية  كانت  فيما  االقتصاد،  نبض 
مـــن نــصــيــب بـــرنـــامـــج الـــعـــيـــاد. كما 
لإلعالم  القطرية  المؤسسة  فـــازت 
العربي  الــمــهــرجــان  فــي  بــجــائــزتــيــن 
لــــإلذاعــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون فـــي دورتــــه 
ــتــاســعــة عـــشـــرة الـــتـــي أقــيــمــت في  ال
تـــونـــس فـــي الــفــتــرة مـــن ٢٦ وحــتــى 

حصدت  وقـــد  الــمــاضــي.  أبــريــل   ٢٩
الجائزة  لإلعالم  القطرية  المؤسسة 
األولى في مجال الدراما التلفزيونية 
حنبل  بن  أحمد  اإلمــام  مسلسل  عن 
مــــن إنــــتــــاج تـــلـــفـــزيـــون قـــطـــر، كــمــا 
الثانية  بــالــجــائــزة  الــمــؤســســة  فـــازت 
فــي فــئــة الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة عن 
الخامس»  الوتر  «أمسيات  برنامج 
ــفــزيــون قــطــر أيـــضـــاً،  ــل مـــن إنـــتـــاج ت
حنبل  بــن  أحــمــد  مسلسل  تـــوج  كــمــا 
بجوائز اإلبداع التلفزيوني في مجال 
أفضل  وجــائــزة  الــمــالبــس،  تصميم 

ديكور.

تقارير وأفالم وثائقية

 أنـــتـــجـــت الـــمـــحـــطـــات الــمــحــلــيــة 
التقارير  مئات  والمسموعة  المرئية 
المتميزة خالل العام الماضي خاصة 
ــــدالع أزمــــة الــحــصــار، صّبت  بــعــد ان
أغــلــبــهــا فــي خــانــة إبــــراز اإلنـــجـــازات 
الــمــخــتــلــفــة لـــلـــدولـــة مـــثـــل افـــتـــتـــاح 
اإلنــجــازات  مــن  وغــيــره  حمد  ميناء 
الــمــخــتــلــفــة لــــلــــدولــــة، ومــــــن هـــذه 

التقارير ”ريشة وطن“، و“شوف 

الــعــيــن“، و“تــحــيــة وطــــن“، و“مــن 
أقــــــوال الـــمـــؤســـس“، و“عـــلـــى درب 
المسير“،  و“شخصيات  المؤسس“، 
قطرية“،  و“أرقام  قطر“،  و“قالع 
ــــتــــي تـــــوّضـــــح مـــكـــانـــة االقـــتـــصـــاد  ال
الـــقـــطـــري. وهــــي تـــقـــاريـــر أنــتــجــتــهــا 
قناة  أنتجت  وقد  هذا  الريان،  قناة 
اليوم  احتفاالت  في  وحدها  الريان 
رّكـــزت  وثــائــقــيــاً  فيلماً   ١٣ الــوطــنــي 
في  تحققت  الــتــي  اإلنـــجـــازات  عــلــى 
ــتــنــمــيــة، والـــتـــي ســاهــمــت  مـــجـــال ال
فــــي كـــســـر الـــحـــصـــار الـــظـــالـــم. كــمــا 
االقتصادية  النهضة  أوجـــه  تــتــنــاول 
فيلم  وهي  واالجتماعية،  والثقافية 
الحصار“،  و“كسر  الــوطــن“،  ”بنت 
و“قــطــر   ،“٢٠٢٢ إلـــى  و“الـــطـــريـــق 
ــتــاج قطر“،  وحــديــثــاً“، و“إن قــديــمــاً 
إلى  إضافة  قطر“،  في  و“الصناعة 
المشاريع  مــن  عـــدداً  تــنــاولــت  أفـــالم 
وفيلم  فيلم ”الريل“  مثل  العمالقة 
عن مطار حمد الدولي وميناء حمد 
الـــدولـــي، ومــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، 

ومؤسسة قطر.

اإلعالم القطري .. احترافية ومهنية في إدارة األزمة
نجح في التصدي لهجمات دول الحصار الُمغرضة

عبد الرحمن العبيدان يتسلم الجائزةبرنامج الحقيقة على تلفزيون قطر 
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كتب - محمود الحكيم:

 اســتــطــاعــت الــجــزيــرة أن تــقــف فـــي وجـــه الــحــصــار 
المهني  التحريري  خطها  على  تسير  وأن  وشموخ  بقوة 
من  بالرغم  حققت،  وقد  بها،  العهد  هو  كما  والشّفاف 
الــضــغــوطــات والــهــجــمــات الــشــرســة الــتــي تــريــد إســكــات 
صوتها وقمعها، المزيد من النجاحات حيث شهد العام 
الــمــاضــي والــحــالــي إنــجــازات مــمــيــزة لشبكة الــجــزيــرة. 
فقد تألقت القناة اإلخبارية كعادتها بتغطياتها المميزة 
اليمن،  وســوريــا،  الــعــراق  فــي  الكبرى  لــألحــداث  خاصة 
ليبيا، مصر، كتالونيا، انتخابات، كوارث طبيعية، وكانت 
معرفته.  يحتاج  ما  لجمهورها  تقّدم  الموعد  في  دائماً 
الــجــديــدة  الــبــرامــج  مــن  بمجموعة  الــقــنــاة  تــمــّيــزت  كــمــا 
كالجزيرة هذا الصباح، ووثائقيات استقصائية، وبرامج 
صحفي  سبق  من  أكثر  تحقيق  مع  وغيرها،  حــواريــة، 
في مواكبة  كبيراً  يومياً. وقطعت شبكة الجزيرة شوطاً 
العالمية  نظيراتها  وسبقت  بل  العالمي  الرقمي  التوجه 

في إطالق منّصات رقمية جديدة مبتكرة. 

إطالق سديم 

إلطــالق  يتهيأ  حديثاً  أنشئ  الــذي  الرقمي  فالقطاع   
نوعها  من  األولــى  تعتبر  رقمية  منّصة  وهــي  ”سديم“ 
التي  المنّصات  أوائــل  من  وستكون  الرقمي  العالم  في 
إلى  وتهدف  اليافع،  للجيل  رقمياً  النموذج  هــذا  تطّبق 
اكتشاف جيل جديد من المؤثرين العرب القادرين على 
نشر محتوى رسالتها. كما دّشنت الشبكة رسمياً مشروع 
وثائقي  فيلم  أول  بإطالق  كونتراست  االفتراضي  الواقع 
منظمة  من  بدعم  صــدر  الــذي  روهينجيا)  (أنــا  بعنوان 
الــعــفــو الــدولــيــة وعـــرض فــي الــعــديــد مــن الــمــهــرجــانــات 
الــوثــائــقــيــة الــدولــيــة ويـــواصـــل الــفــريــق إنــتــاج وثــائــقــيــات 
مصورة بتقنية الكاميرا البانورامية ٣٦٠ درجة أسبوعياً 

بالتعاون مع قنوات شبكة الجزيرة.

jetty اإلذاعة الرقمية

الرقمية  اإلذاعـــة  إطـــالق  أيــضــاً  الــعــام  هــذا  وسيشهد   
إلى  للوصول  تسعى  صوتية  رقمية  منّصة  وهــي   jetty
عبر  إليها  الوصول  يمكن  ال  معّينة  شريحة  من  جمهور 
الجديد  المشروع  هذا  ينطلق  وسوف  الحالية  المنّصات 

خالل األسابيع القادمة من الواليات المتحدة األمريكية 
بأربعة برامج متنوعة. وفي الجانب الرقمي أيضاً ومن 
الفئة  إلى  بنجاح  الوصول  تم  شات  سناب  منّصة  خالل 
الخليجي  وبــاألخــص  الــعــربــي  الــشــبــاب  مــن  المستهدفة 
نحو  تحقق  شهور   ٥ غضون  وفي  عاماً  و٢٤   ١٣ بين  ما 
٤٥٠ مليون مشاهدة و٩٠٠ ألف متابع على سناب شات 

ديسكوفر.

AJ من  الفرنسية  النسخة 

 وإضافة إلى ذلك تنطلق خالل األسابيع 
الــقــادمــة الــنــســخــة الــفــرنــســيــة من 

AJ التي بدأت فعالً في إنتاج 
ال  متميزة  فــيــديــو  أفـــالم 

نــشــك فــي أنــهــا ســوف 
الكبير  النجاح  تلقى 

قبلها  القته  الــذي 
إنـــجـــلـــيـــزي   AJ
ثــــــم عـــــربـــــي ثــم 
إســبــانــي، فــضــالً 
عـــن الــمــنــّصــات 
ـــقـــت  ـــــي أطـــل ـــــت ال
بــــــالــــــصــــــيــــــنــــــيــــــة 

واألندونيسية.

اإلنجليزية الجزيرة   

الجزيرة  قناة  أما   
ــيــزيــة فــمــا زالـــت  اإلنــجــل

عالمية  كقناة  قــويــة،  ثابتة 
كـــبـــرى بــتــغــطــيــاتــهــا اإلخـــبـــاريـــة 

الرائعة.  المتنوعة  وبرامجها  المتميزة 
جــائــزة   ٥٠ مــن  بــأكــثــر  لــلــفــوز  التميز  هــذا  أّهــلــهــا  وقــد 
مهرجان  فــي  الــعــام)  (قــنــاة  جــائــزة  أهمها  مــن  دولــيــة 
وهي  التلفزيونية  واألعمال  لألفالم  الدولي  نيويورك 
التنافس  عــلــى  فــقــط  لــيــس  الــقــنــاة  قـــدرة  تثبت  جــائــزة 
المعترك  قــلــب  فــي  الــعــام  قــنــاة  بــلــقــب  الــفــوز  عــلــى  بــل 
اإلعـــالمـــي األمـــريـــكـــي. ولــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
المسؤولة  اللجنة  دعـــوة  اإلنــجــلــيــزيــة  الــجــزيــرة  تــلــّقــت 
عــن جــائــزة نــوبــل لــلــســالم لــتــكــون الــشــريــك اإلعــالمــي 

ــعــام ولــتــكــون أول من  الــحــصــري خـــالل حــفــل هـــذا ال
بالجائزة. الفائز  تحاور 

ئقية لوثا ا

 كما أن قناة الجزيرة الوثائقية سّجلت هي األخرى 
ــو اآلخـــــر مـــن شـــاشـــة فــضــيــة إلــــى الــشــاشــة  ــل الـــنـــجـــاح ت
الــمــحــمــولــة فـــي أيــــدي الــجــمــهــور وتــحــظــى بــإعــجــاب 
مواقع  على  شخص  ماليين  عشرة  من  أكثر  ومتابعة 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي وهـــي تــوّســع نــطــاق جــمــهــورهــا  ال
عن  للباحثين  مــفــّضــالً  اخــتــيــاراً  لتصبح 
نجحت  لقد  الوثائقي،  المحتوى 
ـــــة مــــــــن خـــــالل  ـــــقـــــي ـــــائ ـــــوث ال
المبتكرة  استراتيجيتها 
ومــحــتــواهــا الــمــتــفــّرد 
ـــــيـــــس فـــــقـــــط فـــي  ل
تــســجــيــل الـــريـــادة 
فــــــــــي صـــــنـــــاعـــــة 
الوثائقي  الفيلم 
وتـــــــــطـــــــــويـــــــــره 
وتـــقـــديـــمـــه فــي 
الــعــالــم الــعــربــي 
بـــل وفــــي تــنــمــيــة 
جـــمـــهـــوره أيـــضـــاً. 
وقـــــــــــــــد أنــــــتــــــجــــــت 
الـــوثـــائـــقـــيـــة عـــشـــرات 
الـــوثـــائـــقـــيـــات الـــجـــديـــدة 
مـــا بـــيـــن األفــــــالم الـــفـــرديـــة 
والـــســـالســـل كــمــا أنــتــجــت فــيــلــمــاً 
اآلفاق“  في  سابح  بعنوان ”سرج  خاصاً 
اإلطالق.  على  الحالي  للعام  إنتاجاتها  أضخم  أحد  يُعد 

مباشر  الجزيرة 
لتكون  مباشر  الجزيرة  سارت  المنوال  نفس  وعلى   
نوافذ  وفتح  المباشرة  األحداث  تغطية  في  السبق  قناة 
لــلــجــمــهــور يــعــّبــر مــن خــاللــهــا عــن نــفــســه وعـــن آالمــه 
مباشر  الجزيرة  مراسلة  حملت  الروح  بهذه  وآماله، 
أجــهــزة بــثــهــا الــمــبــاشــر وعــاشــت حــيــاة الــلــجــوء وســط 
مــغــتــصــبــات الــروهــيــنــجــيــا وضــحــايــا واحــــدة مــن أبــشــع 

التاريخ. في  اإلنسانية  المآسي 

لإلعالم  الجزيرة  معهد 

أطلق معهد الجزيرة لإلعالم في الثاني من نوفمبر، 
مع الذكرى الحادية والعشرين النطالقة شبكة  وتزامناً 
التعليم  خدمة  من  األولى  النسخة  اإلعالمية،  الجزيرة 
للتطورات  مواكبة  المشروع  إطــالق  ويأتي  اإللكتروني 
التكنولوجية المتسارعة التي يزخر بها المشهد المعرفي 
والتقني حول العالم. ويقّدم خدمة التعليم اإللكتروني، 
في نسختها األولى، الدورات باللغة العربية. وسيحظى 
مع  الخبرات  وتداول  التفاعل  بفرصة  كذلك  المتدّربون 
يمكن  الذين  المدّربين  إلــى  باإلضافة  البعض  بعضهم 
التواصل معهم من خالل منتدى افتراضي على الموقع.

جوائز 

خالل  اإلنجازات  من  العديد  الجزيرة  شبكة  حققت   
الــجــزيــرة  معهد  إطـــالق  منها  والــحــالــي  الــمــاضــي  الــعــام 
اإللكتروني.  التعليم  خدمة  من  األولى  النسخة  لإلعالم 
الموجهة  ”جيتي“  الجديدة  الصوتية  الخدمة  وإطــالق 
تصنيف  تــم  وقــد  اإلنجليزية.  باللغة  الناطق  للجمهور 
الـــبـــرنـــامـــج بــعــد إطـــالقـــه بــشــهــر ضــمــن قــائــمــة أفــضــل 
 The Constant مــوقــع  فـــي   ٢٠١٧ لــلــعــام  بــودكــاســت 
تم  كما  البودكاست.  ونقد  بتقييم  المعني   ،Listener
البودكاست  برامج  أبرز  كأحد  نفسه  البرنامج  تصنيف 
قناة  فـــازت  كــمــا   .The Audit مــوقــع  فــي   ٢٠١٧ لــعــام 
 AIB ــيــزيــة بــجــائــزتــيــن مـــن جـــوائـــز الـــجـــزيـــرة اإلنــجــل
صحفيا الــجــزيــرة  اإلعــالمــيــة الــمــرمــوقــة،. وفـــاز أيــضــاً 
اإلنــجــلــيــزيــة روزيـــالنـــد جــــوردن وأزاد عــيــســى بــجــائــزة 
خالل  الدولية  والــجــائــزة  التذكارية  أورتيجا  ريــكــاردو 
حفل رابطة المراسلين في األمم المتحدة (أونكا). كما 
ضمن  اإلنجليزية  الــجــزيــرة  قــنــاة  أنتجته  وثــائــقــي  فــاز 
التي  الــذهــبــي  الــنــســر  بــجــائــزة  اليــنــز“  سلستها ”فــولــت 
إلى  باإلضافة  هذا   . األمريكية.  ساين  منظمة  تقدمها 
ضمن  التوالي-  على  الثاني  للعام   - ُصنفت  الجزيرة  أن 
قبل  من  وتأثيراً  مشاهدة  اإلعالمية  المؤسسات  أكثر 
مؤسسة ”توبوالر البس». وحّلت قناة AJ+ الرقمية في 
وأكثر  محتوى،  منتج  ماليين   ١٠ بين  من   ٣٠ المركز 
من ٤٠ ألف مؤسسة إعالمية وترفيهية شملها الرصد .

الجزيرة .. كابوس يؤّرق دول الحصارالجزيرة .. كابوس يؤّرق دول الحصار
وقفت في وجه األزمة بقوة وشموخ

والساحة األغنية المحلية.. ثورة فنية في حب الوطن الــحــصــار  أزمـــة  انـــدالع  منذ 
مسبوقة،  غير  غنائية  فنية  ثــورة  تشهد 
ما  أجــمــل  تقديم  فــي  الفنانون  وتــبــارى 
الشعراء  نفسه  الخط  على  وسار  لديهم، 
والـــمـــلـــحـــنـــون. وقــــد اســتــقــصــت [ 
األعمال الغنائية التي قّدمت منذ اندالع 
أزمة الحصار، والفنانون الذين ساهموا 
بأعمالهم في التغني بالوطن خالل هذا 
التي  الغنائية  األعــمــال  وأغــلــب  التقرير. 
من  بإنتاج  كانت  الحصار  خــالل  قّدمت 
قــبــل الــفــنــانــيــن أنــفــســهــم خــدمــة للوطن 
دخلت  ولكن  له،  محّبتهم  عن  وتعبيراً 
الخط  على  اإلنتاجية  المؤسسات  بعض 
مــثــل تــلــفــزيــون قــطــر الــــذي أنــتــج بعض 
األغاني الوطنية مثل أغنية ”احنا نحبك 
وأغنية  سهيم،  ناصر  للفنان  تميم“  يا 
صالح  وألــحــان  كلمات  الــمــجــد“  ”منبع 
بـــن مــانــعــة، وهـــي مـــن إنـــتـــاج تــلــفــزيــون 
أغنية  أنتجت  التي  الريل  وشركة  قطر 
”دارنا في عز“ للفنان عيسى الكبيسي، 
لإلعالم  القطرية  المؤسسة  دخلت  كما 
الوطنية  الغنائية  األعــمــال  بعض  لتنتج 
علي  للفنان  علينا“  ”تــأمــر  أغنية  مثل 

أنتجت  وقد  البشري.  ونايف  الستار  عبد 
وزارة التعليم والتعليم العالي ”أوبريت“ 
شــارك  المجد“  ”صــّنــاع  بعنوان  ضخماً 
ناحية  ومــن  الفنانين.  مــن  العديد  فيه 
أخــــــرى شـــهـــدت الـــثـــنـــائـــيـــات واألغــــانــــي 
حيث  كبيرين  ونشاطاً  زخماً  الجماعية 
تقديم  فــي  الفنانين  مــن  العديد  شــارك 
أعـــمـــال غــنــائــيــة مــشــتــركــة مــثــل الــفــنــان 
فــهــد الــكــبــيــســي وفـــهـــد الــحــجــاجــي في 
عايض  كلمات  الــصــمــود“  ”فــجــر  أغنية 
بــن غــيــدة وألـــحـــان عــبــد اهللا الــمــنــاعــي، 
والفنانين عيسى الكبيسي وغانم شاهين 
وســعــود جــاســم أغــنــيــة جــديــدة بــعــنــوان 
«أبــــشــــروا بــالــعــز والـــخـــيـــر»، وهــــي من 
كلمات مجموعة منهم: حمد آل جميلة 
ومـــبـــارك آل خــلــيــفــة وزايـــــد بـــن كـــروز 
وغيرهم  شافي  آل  ناصر  بن  ومــبــارك 
وألحان مطر علي، وأغنية أغنية ”تأمر 
ونايف  الستار  عبد  علي  للفنان  علينا“ 
البشري. وأغنية ”الزعيم“ للفنان غانم 
من  وهــي  الرحيم  عبد  وأحمد  شاهين 
أحمد  وألحان  البشري  اهللا  عبد  كلمات 

الكندي. 
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المسرح القطري.. مرآة تعكس قضايا المجتمعالمسرح القطري.. مرآة تعكس قضايا المجتمع
موسم فني شهد العديد من الفعاليات واألنشطة

ــــور ــــه ــــم ــــج ــــان ال ــــب ــــط ــــق ــــت ــــس ـــــــرح الـــــــــــمـــــــــــوازي ي ـــــــس ـــــــم ــــــات وال ــــــي ــــــال ــــــج مـــــــســـــــرح ال
ـــــــــال ــــــق تــــــــفــــــــاعــــــــالً كــــــــبــــــــيــــــــراً مـــــــــــع األطـــــــــف ــــــق ــــــح ـــــــــة الـــــــــــدمـــــــــــى ت ـــــــــرق ف

ـــــار ـــــص ـــــح ال دول  ــــــــــب  ــــــــــاذي أك ـــــف  ـــــش ـــــك ت ـــــة  ـــــي ـــــن ف ـــــــــــــــــا  درام ـــــر  ـــــي ـــــص ي ـــــي  ـــــل ـــــل ش

كتب - مصطفى عبد المنعم:

 نشاط مسرحي ملحوظ شهدته 
الساحة الثقافية خالل عام الحصار 
لم نشهده من قبل، تزامن مع بدء 
نــشــاط مــركــز شــــؤون الــمــســرح في 
الموازي  والمسرح  الجاليات  مسرح 
لمسرح  القطرية  الــفــرقــة  وتــكــويــن 
الـــدمـــى واالحـــتـــفـــاء بـــيـــوم الــمــســرح 
الــعــالــمــي مــن خـــالل خــتــام الموسم 
الموسم،  جوائز  وتوزيع  المسرحي 
الــمــســرحــي  الـــمـــوســـم  ازدان  وقـــــد 
بحضور  الــمــنــصــرم بــهــاًء وتــشــريــفــاً 
المفدى  الــبــالد  أمــيــر  سمو  صــاحــب 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــانــي 
يصير“  ”شــلــلــي  مسرحية  لــعــرض 
أعلى  المسرحيون  اعتبره  مــا  وهــو 
التي  األوسمة  وأرفــع  التكريم  أنــواع 

ُمنِحت للمسرحين عبر تاريخهم.
 

أعمال متنوعة

 تـــنـــوعـــت األعــــمــــال الــمــســرحــيــة 
ــتــي تـــم تــقــديــمــهــا خـــالل الــمــوســم  ال
الــثــقــافــة  وزارة  وقـــّدمـــت  الــمــاضــي 
العام  للقطاعين  دعــمــاً  والــريــاضــة 
والخاص بغية تقديم نتاج مسرحي 
يُـــســـهـــم فــــي الـــنـــهـــوض بــالــمــســرح، 
ــــمــــوســــم الــــمــــســــرحــــي مــع  فــــبــــدأ ال
االحــتــفــال بــيــوم الــمــســرح الــعــالــمــي 
عرضاً  شهد  والـــذي  الماضي  الــعــام 
بــتــاريــخ  ــتــعــريــف  ال أراد  ــاً  مــســرحــي
الـــمـــســـرح ورصــــــد طـــريـــقـــة نــشــأتــه 
وتــطــّوره وذلــك من خــالل العرض 
الــمــشــهــدي ”قـــالـــت لـــي الــخــشــبــة“، 
ثــم تــم تــقــديــم مــســرحــيــة األطــفــال 
”صـــنـــدوق مــنــايــر“ بــالــتــعــاون بين 
ومؤسسة  المسرحية  الوطن  فرقة 
الدالل، وذلك على مدار الفترة من 
تم  كما   ،٢٠١٧ يونيه   ٢٩ وحتى   ٢٥
تقديم مسرحية ”خشيشة“ لشركة 
السافلية لإلنتاج الفني من ٨ وحتى 
ومــســرحــيــة   ،٢٠١٧ أغــســطــس   ١٣
الفني  لإلنتاج  لمشيرب  ”الحصار“ 
أكتوبر   ١٩ وحتى  سبتمبر   ٢٦ مــن 
الــعــز“  ”ديـــــرة  ومــســرحــيــة   ،٢٠١٧
ـــاج الـــمـــنـــار لـــإلنـــتـــاج الــفــنــي  مـــن إنـــت
نوفمبر   ٣٠ وحــتــى  أكتوبر   ٢٥ مــن 
يصير“  ”شللي  ومسرحية   ،٢٠١٧
 ١٠ وحــتــى   ٢٠١٧ ديسمبر   ٢٨ مــن 
ومسرحية ”مواطن   ،٢٠١٨ فبراير 

باإليجار“ خالل الفترة من ١ وحتى 
مسرح  شهد  كما   ،٢٠١٨ مــارس   ١٠
أم  مملكة  مسرحية  تقديم  الطفل 
األفاعي من إنتاج فرقة الغد لفنون 
مسرح  على  تقديمها  وتــم  الــدرامــا 
 ،٢٠١٧ يناير  في  ناصر  العزيز  عبد 
وقّدمت أيضاً شركة السعيد لإلنتاج 
بعنوان  لــألطــفــال  مــســرحــيــة  الــفــنــي 
”ســعــدون والــتــنــيــن“ وتـــم عرضها 

في يناير ٢٠١٧ أيضاً.

مسرح الجاليات والمسرح الموازي

المسرح  شـــؤون  مــركــز  وراهــــن   
بكسب  الكفيلة  الــســبــل  تــوفــيــر  عــلــى 
الــجــمــهــور وتــذلــيــل الــعــقــبــات أمـــام 
ذلـــــك، وعـــلـــى ذلــــك كــــان الــحــرص 
عـــلـــى إيـــــجـــــاد مــــســــرح الـــجـــالـــيـــات 
العمل  تــم  كما  الــمــوازي،  والــمــســرح 
على استضافة العديد من العروض 
الفنية التي من شأنها جعل المشاهد 

الـــمـــحـــلـــي مـــلـــمـــاً بـــمـــا يــــحــــدث مــن 
المسرحية  العملية  فــي  مــتــغــّيــرات 
حــــول الـــعـــالـــم، وفــــي ذلــــك اإلطــــار 
شهدت الساحة المسرحية القطرية 
استهدفت  التي  العروض  من  عــدداً 
فتم  مختلفة،  طبيعة  لــه  جــمــهــوراً 
”علي  األطــفــال  مسرحية  اســتــقــدام 
بابا واألربعين حرامي“ من جنوب 
إفريقيا وقّدمت ثالثة عروض على 
خشبة مسرح قطر الوطني بدءاً من 
١٩ يوليو الماضي، وفي إطار مسرح 
”قطر  عــرض  تقديم  تم  الجاليات 
بيتنا الثاني“ للجالية الهندية،  فيما 
شهد مسرح قطر تقديم المسرحية 
يوم  ومخالتن“  ”تــاالتــن  السودانية 
أيــام  ثالثة  مــدار  وعلى  أغسطس   ٢
كبيراً،  جماهيرياً  نجاحاً  وحققت 
وتـــقـــديـــم مــســرحــيــتــيــن عــمــانــيــتــيــن 
يوم  البخت“  و“حـــارة  ”الــنــوخــذة“ 
تقديم  تم  حيث  أغسطس،  و٢٣   ١٦

كـــل عــمــل لــمــدة ثــالثــة أيـــــام، وفــي 
الوقت ذاته حرص المسرح القطري 
على التواجد على الساحة الخارجية 
فــــــشــــــارك بــــمــــهــــرجــــان الــــكــــويــــت 
ــشــبــاب خـــــالل شــهــر  ــل الـــمـــســـرحـــي ل
”همس  بمسرحية  الماضي  أكتوبر 
الـــكـــراســـي“، كــمــا طــرقــت الــســاحــة 
المسرح  أبــواب  القطرية  المسرحية 
الــمــدارس  طــالب  لجذب  المدرسي 
ــتــعــاطــي مع  مـــن أجــــل الــتــفــاعــل وال
أبــــو الـــفـــنـــون، وفــــي إطـــــار الــمــســرح 
الــمــدرســي شــهــدت الــســاحــة تقديم 
مــســرحــيــة بــعــنــوان ”هــكــذا كــبــرنــا“ 
يوم ١٧ مايو ٢٠١٧ بمدرسة حليمة 

السعدية االبتدائية.

فرقة الدمى

استطاع مركز شؤون المسرح في 
غضون شهور قليلة أن يطلق فرقة 
تكوينها  تــم  الــدمــى  لمسرح  جــديــدة 

في  أقيمت  التي  الــورش  أعقاب  في 
مـــجـــاالت الـــدمـــى الــمــخــتــلــفــة حيث 
تـــم وضــــع الــلــبــنــة األولــــــى بــتــدريــب 
مجموعة من الكوادر الجديدة على 
الذي  األمر  وهو  أشهر،  ثالثة  مدار 
عــروض  ثــالثــة  تقديم  مــن  مّكنهم 
مــســرحــيــة، وهــــي: ”الــصــديــقــان“، 
ـــــس وســـــــوس وبـــكـــتـــيـــريـــا“،  ـــــي و“أن
و“موقف صادق“ فضالً عن تقديم 
خيال  لمسرح  تنتميان  مسرحيتين 
والحظ  هوبك،  هوب  وهما:  الظل 
الـــســـيـــئ، كـــمـــا تــــم تــجــهــيــز مــســرح 
ــيــطــوف مــــدن وضـــواحـــي  مــتــنــقــل ل
المسرحية  األعــمــال  وتقديم  قطر 
بتقنيات عالية، وعلى أن يكون هذا 
المسرح تحت تصّرف أي عمل فني 
برنامج  إعــداد  جانب  إلى  هذا  راق، 
يـــتـــضـــّمـــن ســلــســلــة مــــن الــــجــــوالت 
لــفــرقــة مــســرح الــدمــى بــالــمــدارس، 
وقـــد بــــدأت تــلــك الــســلــســلــة بــزيــارة 

إلحدى المدارس القطرية وشهدت 
قبل  مــن  كبيرين  وتــفــاعــالً  نــجــاحــاً 
للتخطيط  دفــعــهــم  مـــا  األطــــفــــال، 
لــتــنــظــيــم جـــــــوالت مــــوّســــعــــة تــبــدأ 
كافة  على  مــروراً  الشمال  بمدارس 
الموسم  خالل  وذلك  الدولة،  أنحاء 
ذاته  الوقت  وفــي  المقبل،  الــدراســي 
الطلبات  مــن  العديد  المركز  تلقى 
المدارس  من  بعدد  أعمال  لتقديم 
ومؤسسات  الرياضية،  واالتحادات 
الدولة المختلفة، وذلك بعد النجاح 
تقديمه  خــالل  حققه  الــذي  الكبير 
لعروض الدمى في معرض الكتاب 

ودرب الساعي والبراحة.

مهرجان ختام الموسم

طويلة  عــقــود  مــنــذ  مـــرة  وألول   
بيوم  الــمــســرحــيــة  الــحــركــة  تحتفي 
توزيع  خــالل  مــن  العالمي  الــمــســرح 
جـــوائـــز خــتــام الــمــوســم الــمــســرحــي 
حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى أفــــضــــل عــمــل 
مـــســـرحـــّي ُمـــتـــكـــامـــل بــقــيــمــة ٤٠٠ 
ــــال قــطــر مــســرحــيــة شللي  ألــــف ري
كما  القطرية.  الـــدار  لشركة  يصير 
يصير  شــلــلــي  مــســرحــيــة  حـــصـــدت 
للفنان  فنّية  إضـــاءة  أفــضــل  جــائــزة 
جــاســم األنــصــاري، وجــائــزة أفضل 
مطر  للموسيقار  وألحان  موسيقى 
للشاعر  أغــاٍن  كلمات  وأفضل  علي، 
عــبــد الــرحــيــم الــصــديــقــي، وأفــضــل 
المري  مشعل  للفّنان  واعـــد  ممّثل 
للفّنانة  ثــــاٍن  دور  مــمــّثــلــة  وأفــضــل 
هــديــة ســعــيــد، وأفــضــل مــمــّثــل دور 
أّول وأفــضــل نــص وأفــضــل إخـــراج 
ذهبت  كما  السليطي  غــانــم  للفنان 
جائزة أفضل إنتاج مسرحي لـ شللي 
يـــصـــيـــر، فــيــمــا حــصــلــت مــســرحــيــة 
ديرة العز على جائزة أفضل ديكور 
للمهندس محمد الخليفي، وجائزة 
أفضل ممّثل دور ثاٍن للفّنان فيصل 
رشيد عن دوره في مسرحّية ديرة 
تشجيعية  جوائز  تقديم  وتم  العز،. 
المسرحيين  المبدعين  مــن  لــعــدد 
أو  الــواعــدة  البصمات  أصــحــاب  مــن 
مشرق  مستقبل  ينتظرهم  مــمــن 
وواعــــــد وقــــد حــصــل عــلــى جــائــزة 
جاسم  للفنان  التشجيعية  اإلخـــراج 
ــتــمــثــيــل  ـــــــصـــــــاري، وجــــــائــــــزة ال األن
التشجيعية تم منحها للفنانين فهد 
اهللا  عبد  ربيعة،  وخــالــد  القريشي، 

العسم.
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التشكيليون يرسمون بريشتهم معاني العزة والوالءالتشكيليون يرسمون بريشتهم معاني العزة والوالء
هو الفن األكثر بروزاً في عام الحصار
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من الملتقى العربي للفنون التشكيلية في نسخته األخيرةمعرض وجدانيات للفنان حسن المال

كتب - أشرف مصطفى : 

هو  التشكيلي  المشهد  كــان  ربما 
على الساحة الثقافية،  األكثر بروزاً 
حـــيـــث اســـتـــفـــزت األحـــــــداث ريــشــة 
مئات  إلبداع  ودفعتهم  التشكيليين 
المعارض  عشرات  وإقامة  األعمال 
كما سيطرت الجداريات التي تعّبر 
عـــن اصـــطـــفـــاف الــشــعــب الــقــطــري 
الدوحة،  شــوارع  على  قيادته  خلف 
وتـــحـــّولـــت لـــوحـــة «تــمــيــم الــمــجــد» 
أيقونة  إلى  المعاضيد  أحمد  للفنان 
العديد  وقــامــت  الــقــطــري،  للشعب 
مـــن الـــجـــهـــات واألفــــــــراد بــالــدولــة 
في  الــجــداريــات  مــن  عــدد  بتدشين 
كافة أنــحــاء الــبــالد، كــان مــن بينها 
جــــداريــــة «تـــمـــيـــم الــــعــــز» لــلــفــنــانــة 
ذات  وفـــــي  الـــمـــعـــاضـــيـــد،  فـــاطـــمـــة 
الــســيــاق تــواصــل الــعــمــل فــي الحقل 
الــتــشــكــيــلــي بــكــل جــهــد مـــن خــالل 
افــتــتــاح مـــعـــارض دولـــيـــة لــفــنــانــيــن 
مشاركات  أو  الدوحة  في  عالميين 
من  عــدد  تقديم  تم  كما  خارجية، 
الــــورش الــتــدريــبــيــة ضــمــن بــرنــامــج 
صــيــف وفــــن، الــــذي قــّدمــه مــركــز 
الـــفـــنـــون الــبــصــريــة الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
الفعاليات  وهي  والرياضة،  الثقافة 
التي عّبرت كذلك عن الحصار عبر 
وأقيمت  إبداعية،  صيغة  من  أكثر 
ـــاريـــخ الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو  مــنــذ ت
يؤكد  مــا  وهــو  اآلن،  حتى  الماضي 
القطري  الــثــقــافــي  المشهد  إصـــرار 
عــلــى الــمــضــي قـــدمـــاً نــحــو األمــــام 
بمحاذاة كل المجاالت التي حققت 
نــهــضــة قــطــريــة شــامــلــة فـــي كــافــة 

األصعدة.

وزارة الثقافة

التشكيلية  الساحة  قدمت  ولقد 
عـــــدداً كــبــيــراً جــــداً مـــن الــفــعــالــيــات 
قــدمــتــهــا الـــعـــديـــد مــــن مــؤســســات 
الـــدولـــة الــمــعــنــيــة بــهــذا الــشــكــل من 
إدارة  أقامت  فقد  الفنون،  أشكال 
الثقافة  بـــــوزارة  والــفــنــون  الــثــقــافــة 
الماضي  يوليو  شهر  في  والرياضة 
معرض فن تشكيلي في قاعة بيت 
«حب  فــي  مــبــادرة  ضمن  الحكمة 
لينا  الفنانة  أطلقتها  التي  الــوطــن» 
الــعــالــي والــفــنــان راضـــي الــهــاجــري، 
وهـــــي مــــبــــادرة انــطــلــقــت بــغــرض 
الشعب  بين  الوطنية  اللحمة  تعزيز 
أن  على  للتأكيد  الرشيدة  والقيادة 
بيد،  يداً  قطر  في  والقيادة  الشعب 
ضم المعرض مجموعة كبيرة من 
كبير  لعدد  الوطنية  الفنية  اللوحات 

من الفنانين التشكيليين القطريين 
اللوحات  حملت  حيث  والمقيمين، 
أفــــــكــــــاراً وطـــنـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة، كــمــا 
انــطــلــق بــمــركــز الــفــنــون الــبــصــريــة، 
والــريــاضــة،  الثقافة  لــــوزارة  الــتــابــع 
مــعــرض ”شــيء مــن قــطــر“، الــذي 
المعارض  مــن  سلسلة  ضمن  جــاء 
إنتاج  لعرض  المركز  يقيمها  التي 
من  مجموعة  وتضّمن  منتسبيه، 
األعمال الواقعية التي عكست البيئة 
ورشة  محّصلة  مثل  بما  القطرية 
لمنتسبيه  أقامها  قــد  المركز  كــان 
فــي هـــذا الــمــجــال، هـــذا إلـــى جانب 
ــعــديــد مـــن الـــــورش الــتــي أقــامــهــا  ال
المركز في كافة مجاالت التشكيل 

على مدار عام.

التشكيليين جمعية 

كما شهد مقر الجمعية القطرية 
”حكاية  معرض  التشكيلية  للفنون 
وطــــن“ لــلــفــنــانــة حــنــان أبـــو مـــوزة، 
١٧ عــمــالً  مـــن خــــالل  مــســتــعــرضــاً 
فــنــيــاً قــصــة الـــتـــالحـــم وااللـــتـــفـــاف 
وقد  الــبــالد،  تشهدها  التي  الوطني 
جـــاءت األعـــمـــال فــي هــيــئــة سلسلة 
مــــن الـــمـــشـــاهـــد، تــمــثــل فــيــهــا كــل 
تلك  فتبرهن  بعينه،  مشهداً  لوحة 
ما  دائماً  األزمات  أن  على  اللوحات 
الفني،  لــإلبــداع  أرحــب  آفــاقــاً  تفتح 
الكواري  دسمال  علي  الفنان  وأقام 
«تسجيل  بعنوان  شخصياً  معرضاً 
٣» بــمــقــر الــجــمــعــيــة أيـــضـــاً. الـــذي 
التشكيلي  الفن  أن  خالله  من  أكــد 
يــعــد مــن الــوســائــل الــهــامــة إلنــعــاش 
الذاكرة وإحياء ما قد شوشت عليه 
مستحدثات العصر الحديث، كذلك 
نوفمبر  شهر  فــي  الجمعية  قامت 
في  الواقعي  الفن  مسابقة  بإقامة 

نخبة  بمشاركة  الخامسة،  نسختها 
مـــن الــفــنــانــيــن الــمــتــمــيــزيــن، حيث 
تــم اإلعــــالن بــعــدهــا عــن الــفــائــزيــن 
ــــــن حــــصــــدوا  ــــــذي ـــقـــة وال ـــمـــســـاب ـــال ب
جـــوائـــز قــيــمــة، وفــــي شــهــر يــنــايــر 
للفنون  القطرية  الجمعية  أقــامــت 
الــتــشــكــيــلــيــة فـــعـــالـــيـــات الــمــعــرض 
الــــســــنــــوي «الــــنــــخــــبــــة» بـــمـــشـــاركـــة 
الجمعية  مــنــتــســبــي  مـــن  فــنــانــاً   ٢٧
حــيــث مــثــلــوا األجــــيــــال الــمــتــعــاقــبــة 
منتقاة  مجموعة  المعرض  وضــم 
مـــن أعـــمـــال الـــــــرواد فـــي الــحــركــة 
التشكيلية القطرية، وأعمال الجيل 
الــتــالــي لــهــم، فــضــالً عـــن مــشــاركــة 
أبــــرز األســـمـــاء مــن جــيــل الــشــبــاب، 
كــــذلــــك فـــقـــد انـــطـــلـــقـــت فــــي شــهــر 
مــــارس بــمــقــر الــجــمــعــيــة فــعــالــيــات 
التشكيلي  لــلــفــن  الــعــربــي  الــمــلــتــقــى 
عدد  بمشاركة  الثانية،  نسخته  في 
من الفنانين التشكيليين القطريين 
والــعــرب، والـــذي اســتــمــر حــتــى ١٣ 
تشكيلياً  فناناً   ٣٧ بمشاركة  مارس. 
فضالً  مختلفة،  عربية  بلدان  من 
عــن نــقــاد وإعــالمــيــيــن. وفـــي شهر 
مـــايـــو افـــتـــتـــحـــت بـــمـــقـــر الــجــمــعــيــة 
ــيــة  الـــقـــطـــريـــة لـــلـــفـــنـــون الــتــشــكــيــل
(الفن  الــســنــوي  معرضها  فعاليات 
وضم   ،(٢٠١٨ القطري  التشكيلي 
وفنانة  فناناً   ٤٤ أعــمــال  المعرض 
قــدمــوا  للجمعية  الــمــنــتــســبــيــن  مـــن 
آخـــر إبــداعــاتــهــم الــمــبــتــكــرة والــتــي 
متنّوعة،  تشكيلية  مــدارس  تعكس 
وأعـــقـــب هــــذا الـــمـــعـــرض مــعــرض 
ــفــنــان شـــاهـــيـــن الـــغـــان  ــل شــخــصــي ل
عنوان ”درجات  تحت  أقيم  والذي 

من الواقعية“.

كتارا

بالمؤسسة  انطلقت  فقد  كــذلــك 
ــعــامــة لــلــحــي الــثــقــافــي فـــي شهر  ال
ديــــســــمــــبــــر فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــعــــرض 
مـــشـــتـــرك لـــلـــفـــنـــانـــتـــيـــن الــكــويــتــيــة 
ـــفـــال الـــيـــاقـــوت والـــقـــطـــريـــة لــيــنــا  أن
الــــعــــالــــي، تـــحـــت عــــنــــوان «مـــالمـــح 
المهرجان  هــامــش  وعــلــى  أنــثــى»، 
 ،٢٠١٧ التقليدية  للمحامل  السابع 
للحي  الـــعـــامـــة  الــمــؤســســة  كـــّرمـــت 
بالمراكز  الفائزين  أمــس  الثقافي 
الفن  مسابقتي  في  األولى  الخمسة 
اللتين  الضوئي  والتصوير  التشكيلي 
فــعــالــيــات،  ضــمــن  كــتــارا  نظمتهما 
التشكيلي  الــفــن  صـــاالت  وشــهــدت 
حيث  مكثفة  نشاط  حركة  بكتارا 
تشكيلية  مـــعـــارض   ٤ إطــــالق  ــتــّم  ي
أقامتها  يناير،  شهر  خالل  متنّوعة 
ــفــنــان  أكـــثـــر مــــن جـــهـــة، فــــقــــّدم ال
مجموعة  الــــكــــواري،  الــعــزيــز  عــبــد 
مــن أعــمــالــه اإلبــداعــيــة مــن خــالل 
كما  الخشب  على  النحت  مــعــرض 
معرض  بــكــتــارا   ٢٢ مبنى  احتضن 
الفن االنتقالي الحديث، الذي أقيم 
بــالــتــعــاون بــيــن الــمــؤســســة الــعــامــة 
لــلــحــي الــثــقــافــي - كـــتـــارا وســـفـــارة 
واستعرض  الــدوحــة،  في  البرتغال 
أعــــمــــاالً فــنــيــة مــتــنــّوعــة لــلــمــقــتــنــي 
فيما  الكردا،  فرانسيسكو  البرتغالي 
قــــّدم جــالــيــري الــمــرخــيــة مــعــرضــاً 
 ١٢/  ١٢٠ عــــنــــوان  تـــحـــت  تــشــكــيــلــيــاً 
بـــمـــشـــاركـــة نـــخـــبـــة مــــن الــفــنــانــيــن 
بمقّر  وذلــك  والــعــرب،  القطريين 
الــجــالــيــري فــي مــركــز كــتــارا للفن 
المعرض  هــذا  واحتضن   ،٥ مبنى 
أعمال ١٢ فناناً قطرياً وعربياً، كما 
شهر  فــي  للفن  كــتــارا  مــركــز  شــهــد 
الجزائري  الفنان  معرض  فبراير 

بدون  بعنوان «وجــوه  بونوه  حمزة 
عـــنـــوان» وقــــدم بـــونـــوه خـــالل هــذا 
الــمــعــرض مــجــمــوعــة مـــن أعــمــالــه 
الفنية التي استخدم خاللها أسلوبه 
عن  التعبير  في  المعهود  االرتجالي 
القضايا  بعض  إزاء  الشخصية  آرائه 
تشكيلية  لـــوحـــات  فـــي  وتــرجــمــتــهــا 
أشكال  ذات  حروفية  وشخصيات 
وتطلعات  آمـــال  عــن  تعبر  وهمية 
وافتتح  الناس،  من  الكثير  وأحــالم 
العامة  بالمؤسسة  مارس  شهر  في 
لــلــحــي الـــثـــقـــافـــي ثـــالثـــة مـــعـــارض 
”الفن  مــعــرض  هــي  متنوعة  فنية 
والــــخــــط“ لــلــفــنــان الـــتـــركـــي مـــراد 
للفنانة  ”ترابط“  ومعرض  كــورت 
ومعرض ”خطوات  أحمد،  شهيدة 
الطالب،  من  لمجموعة  إبداعية“ 
وكـــذلـــك تــبــنــي مــركــز كـــتـــارا للفن 
لــلــعــديــد مـــن مـــوضـــوعـــات الــــورش 

المختلفة.

جاليريات وصاالت خاصة

وانـــطـــلـــقـــت فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
فـــنـــانـــات   ٣” مــــعــــرض  فـــعـــالـــيـــات 
مـــن قــطــر“ وهـــو الــمــعــرض الـــذي 
نـــظـــمـــه جــــالــــيــــري الـــمـــرخـــيـــة فــي 
للحي  الـــعـــامـــة  بــالــمــؤســســة  مـــقـــره 
خالله  مــن  وتــم  الثقافي ”كــتــارا“، 
اســتــعــراض مــجــمــوعــة واســعــة من 
أحـــــدث أعـــمـــال الـــفـــنـــانـــات، حــيــث 
احـــتـــضـــن جـــــــدران مــبــنــى رقـــــم ٥ 
مــجــمــوعــة مــن الــمــعــروضــات التي 
قامت بإطالع جمهور الدوحة على 
التشكيلي  الــفــن  مــســتــحــدثــات  آخـــر 
من  مجموعة  خــالل  مــن  القطري 
األعــــمــــال الــفــنــيــة الــتــشــكــيــلــيــة لكل 
والفنانة  الــعــاثــم،  أمــل  الفنانة  مــن 
ابتسام  والفنانة  الــهــاجــري  موضي 

حتى  المعرض  استمر  وقد  الصفار 
جاليري  وأقــام   ،٢٠١٧ نوفمبر   ١٠
من  ”جــداريــات  معرض  المرخية 
يناير   ١٦ يــوم  الصغيرة“  اللوحات 
ــارا بــمــشــاركــة عــدد  الـــمـــاضـــي، بــكــت
والعرب،  القطريين  الفنانين  من 
فكرة  على  المعرض  هــذا  واعتمد 
األعــمــال الــتــركــيــبــيــة، حــيــث شــارك 
كـــل فـــنـــان بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
عرضها  وعــنــد  الصغيرة  الــلــوحــات 
ـــتـــحـــول تــلــك  فـــــي شـــكـــل مـــجـــمـــع ت
موضوع  ذات  جدارية  إلى  اللوحات 

أعم وأشمل.
وأقـــــام جــالــيــري الــمــرخــيــة في 
لنخبة من  مارس الماضي معرضاً 
مقر  احتضنه  الُمعاصرات  الفنانات 
وشهد  الدبليو،  بفندق   ٢٩ جاليري 
تشكيليات  مشاركة  المعرض  هــذا 
من بلدان عربية عدة حيث شاركت 
الصفار،  ابتسام  الفنانات  مــن:  كل 
فاطمة الشيباني، وضحى السليطي 
مــن قــطــر، والــفــنــانــة فــتــوح شــمــوه 
من  النصيري  وآمنة  الكويت،  من 
الــيــمــن، والــفــنــانــتــان جــنــو شــويــري، 
منى نحلة من لبنان، والفنانة دينا 
مطر من فلسطين، والفنانة هيلدا 
والفنانتان  األردن،  مــن  الــحــيــاري 
من  يسوف  ريم  الحاصباني،  إيمان 

سوريا.
جاليري  أنيما  إدارة  نظمت  كما 
معرض  يناير  شهر  خالل  باللؤلؤة 
للفنان  والـــواقـــع»  بــعــنــوان «الــعــمــلــة 
البحراني،  أحمد  العراقي  والنحات 
إبــداعــيــاً  وضــم الــمــعــرض ١٥ عــمــالً 
على شكل عمالت مسكوكة تحتوي 
كل منها على وجه مختلف ويعالج 
مــــن خـــاللـــهـــا الـــمـــشـــهـــد الــســيــاســي 
أنيما  وشــهــد  وتــداعــيــاتــه،  الــعــربــي 
الماضي  أبــريــل  شهر  فــي  جاليري 
للفنانة  «جاذبية»  معرض  افتتاح 
المعرض  تضمن  وقد  العاثم،  أمل 
لــوحــة   ١٤ بــيــنــهــا  فـــنـــيـــاً  عـــمـــًال   ١٦
ومــنــحــوتــتــان،  مختلفة  بــمــقــاســات 
حــيــث جـــاء هـــذا الــمــعــرض الشخي 
ــــل عـــــن إقــــامــــة  ــــاب طــــوي بــــعــــد غــــي
معارض شخصية للعاثم في قطر، 
حيث كان آخر معرض لها في هذا 
عــنــوان  تــحــت   ٢٠١٣ عــــام  الــســيــاق 

”جسر إلى القمر“.

اليوم الوطني

بــــيــــنــــمــــا شــــــهــــــدت احـــــتـــــفـــــاالت 
من  العديد  الوطني  باليوم  الــدولــة 
فقد  المتميزة  التشكيلية  الفعاليات 
حسن  علي  التشكيلي  الفنان  شارك 
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الــجــابــر فــي تــلــك االحــتــفــاالت من 
خـــالل مــجــمــوعــتــه الــفــنــيــة «خــيــول 
الــصــحــراء»، حــيــث تــم االتــفــاق مع 
أنيما جاليري على تنفيذ مجموعة 
جديدة من سلسلة خيول الصحراء 
وهو المشروع اإلبداعي الذي قدمه 
الــجــابــر وحــقــق أصـــداء واســعــة من 
بتنفيذ  الجابر  قــام  حيث  الــنــجــاح، 
مجموعة جديدة من هذه السلسلة 
وصــل  مختلفة  وأشـــكـــال  بــأحــجــام 
أبرزها  وكان  أعمال   ٨ إلى  عددها 
في  عرضهما  تــم  الــلــذان  الــعــمــالن 
مقر احتفاالت اليوم الوطني بدرب 
الساعي. كذلك فقد شاركت الفنانة 
أمـــل الــعــاثــم فـــي االحـــتـــفـــاالت من 
خالل مجسمين بعنوان «قطر األم 
١، ٢»، قدمتهما بالتعاون مع أنيما 
الجمعية  افتتحت  فيما  جــالــيــري. 
ــيــة  الـــقـــطـــريـــة لـــلـــفـــنـــون الــتــشــكــيــل
معرض «من قطر ٢٠١٧»، وذلك 
ــيــوم  ــال تـــزامـــنـــا مــــع االحــــتــــفــــاالت ب
الـــوطـــنـــي، حــيــث شــــارك ٧٧ فــنــانــاً 
مـــن الــقــطــريــيــن والــمــقــيــمــيــن في 
مجموعة من األعمال الفنية تعدت 
الراهن  الوضع  تعكس  عمل  المائة 
أعمالهم،  على  البلد  تعيشه  الـــذي 
ونــبــضــت ريــشــتــهــم وألـــوانـــهـــم حــّبــاً 
الــتــي  الــطــيــبــة  األرض  هــــذه  لــثــرى 
والحضارات  الثقافات  كل  تحتضن 

المختلفة.

مبادرات

ودشن الفنان التشكيلي عبد اهللا 
محمد األحمد عمله الفني الجديد، 
وهو عبارة عن لوحة فنية لحضرة 
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
بـــعـــنـــوان ”قـــطـــر الـــثـــبـــات“ أبــدعــهــا 
األحــــمــــد بــالــمــســامــيــر مــــن خــاللــه 
مرة  ألول  تستخدم  جديدة  لتقنية 
فــي عــالــم الــفــنــون. وطــــرح الــفــنــان 
خالل  مــن  الجديد  اإلبــداعــي  عمله 
العمل  مراحل  يوضح  مصور  فيديو 
تم  الــذي  الجديد  الفني  واألســلــوب 
إنجاز اللوحة من خالله، وقد القى 
مواقع  على  كبيرة  إشـــادة  الفيديو 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي خــاصــة على 
تويتر والواتس اب، بينما انطلق في 
 ٢٩ فــن  بصالة  مــارس  شهر  نهاية 
لجمعية  السنوي  المعرض  أعــمــال 
الفنانين العالميين بالدوحة والذي 
حــمــل عـــنـــوان ”مــشــاعــر“ وشـــارك 
من  وفنانة  فناناً   ٢٦ المعرض  في 
الــمــواطــنــيــن ومـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
حتى  المعرض  تواصل  وقد  العالم، 

الفنانون  وســجــل  أبــريــل.   ٩ تــاريــخ 
الـــقـــطـــريـــون حــــضــــوراً مـــمـــيـــزاً فــي 
مــعــرض الــمــشــاعــر حــيــث جــّســدوا 
استحسان  نالت  أعــمــاالً  بريشاتهم 
الحضور وجذبت إليها األنظار. كما 
النسخة  نوفمبر  شهر  فــي  أقيمت 
األصمخ  سمبوزيوم  مــن  الخامسة 
بــفــنــدق   ٢٠١٧ لــلــنــحــت  الـــــدولـــــي 
بمشاركة  الغربي  الخليج  موفنبيك 
٣٠ نّحاتاً من ١٧ دولة مختلفة حول 
االفتتاح  عقب  انطلقوا  وقــد  العالم 
في  إلقامتهم  مخصص  مكان  إلى 
مزرعة خاصة بشمال قطر، حيث 
مكثوا لمدة أسبوعين عملوا خاللها 
فنياً، ومن ثم  على إنجاز ٦٠ عمالً 
في  الفعالية  نهاية  في  عرضها  تم 
فنية  مــــدارس  ضــم  كبير  مــعــرض 
الــمــنــحــوتــات  مــن  وعـــــدداً  مختلفة 
واألعمال التشكيلية المستلهمة من 
خالل  من  وانطباعاتهم  أفكارهم 
بمنطقة  الــمــخــيــم  فـــي  تـــواجـــدهـــم 
حسن  الــفــنــان  قــدم  بينما  الــشــمــال. 
الفنية  إبداعاته  من  مجموعة  المال 
مــــن خـــــالل مـــعـــرضـــه الــشــخــصــي، 
الذي انطلق في شهر أكتوبر بنادي 
الجسرة الثقافي، بالتعاون مع بيت 
الفنانين، واستمر لمدة عشرة أيام. 
عمالً   ٢٥ المعرض  هذا  ضم  حيث 
مختلفة،  وأساليب  بمقاسات  فنياً 
واشــــتــــمــــل عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة فــنــيــة 
جــديــدة قــام بــإبــداعــهــا، إلــى جانب 
عــــدد مـــن األعـــمـــال الـــتـــي شــاركــت 
مــن قــبــل فــي عـــدد مــن الــمــعــارض 

والخارجية. المحلية 

متاحف قطر

كذلك فقد نظمت متاحف قطر 
خالل  الهامة  الفعاليات  من  العديد 

هــذا الــعــام فيما تــتــواصــل عــدد من 
الفترة  خالل  بدأت  التي  المعارض 
باقة  الزائرين  إلى  لتقدم  الماضية 
فــنــيــة وتـــراثـــيـــة مــتــنــوعــة مــحــفــزة 
التي  المعارض  ومــن  اإلبـــداع.  على 
قــدمــتــهــا مــتــاحــف قــطــر الــمــعــرض 
في  كابول»  فتيات  «تزلج  المصور 
شهر يوليو حيث قدمت من خالله 
المصورة جيسيكا فولفورد الحائزة 
سلسلتها  عالمية  جــوائــز  عــدة  على 
لفتيات  مذهلة»  تضم «صوراً  التي 
ـــواحـــاً،  ــيــات وهــــن يــركــبــن أل أفــغــان
معرضاً  قطر  متاحف  قدمت  كما 
الـــجـــوهـــر:  و  ــــــبــــــارود  بـــعـــنـــوان «ال
أســلــحــة إســـالمـــيـــة مـــن مــقــتــنــيــات 
الفترة  خــالل  الــمــنــصــوري»  فــاضــل 
الفن  متحف  في  أغسطس   ٢٧ من 
اإلســـالمـــي، وقــــدم هـــذا الــمــعــرض 
أســلــحــة إســـالمـــيـــة مـــن مــجــمــوعــة 
الخاصة،  المنصوري  فاضل  السيد 
ومــــن الـــمـــعـــارض الـــتـــي اســتــمــرت 
خـــــــالل فــــصــــل الــــصــــيــــف مـــعـــرض 
زخــارف  االمــبــراطــوريــات:  «نسيج 
وحرفيون بين تركيا إيران والهند» 
حيث استمر حتى ٢٧ يناير الماضي 
في متحف الفن اإلسالمي ليضيف 
إلى مجموعة مقتنيات  جديداً  بعداً 
خالل  مــن  اإلســالمــي  الفن  متحف 
إظـــهـــار الــعــالقــة الــتــي ربــطــت بين 
ـــثـــالث الــرئــيــســة الــتــي  الــــســــالالت ال
عصر  من  األولــى  المرحلة  واكبت 
الــفــن اإلســـالمـــي الــحــديــث، كــذلــك 
الفنية  اإلقامة  معرض  استمر  فقد 
حتى  متجددة»  إبداعية  «أساليب 
١٩ أغــســطــس الــمــاضــي فـــي كـــراج 
جــالــيــري مــطــافــئ مــقــر الــفــنــانــيــن 
وذلــــك تــتــويــجــاً ألعـــمـــال الــفــنــانــيــن 

الــذيــن شــاركــوا فــي أعــمــال الـــدورة 
األخيرة من برنامج اإلقامة الفنية 
أشهر   ٩ مــدار  على  استمرت  الــتــي 
أبدعها  مختارة  فنية  أعماالً  وضم 
إقامتهم  مدار  على  البرنامج  فنانو 
تـــوضـــح الـــمـــمـــارســـات واألســـالـــيـــب 
اإلبداعية  واأللوان  المختلفة  الفنية 
المنطقة،  فــي  المعاصر  الــفــن  فــي 
هـــــذا إلـــــى جـــانـــب االســــتــــمــــرار فــي 
آي  للفنان  الــشــتــات  بــقــايــا  مــعــرض 
مقر  مطافئ  في  أقيم  الذي  ويوي 
كنوز  «اللؤلؤ:  ومعرض  الفنانين، 
يُظهر  الــذي  واألنــهــار»  البحار  مــن 
تـــنـــّوع وجـــمـــال مــجــمــوعــة مــتــاحــف 
قـــطـــر. ومــــن األنــشــطــة الــتــدريــبــيــة 
لـــمـــتـــاحـــف قــــطــــر إقـــــامـــــة ورشـــــة 
تقنية «الباتيك»   خالل  من  اإلبداع 
للفئة  الماضي  يوليو  الحرير  على 
الـــعـــمـــريـــة مــــن ٨ ســــنــــوات فــأكــثــر 
وقــدمــتــه الــفــنــانــة راشــمــي أغـــروال 
الفنية  المجموعة  ورئيسة  مؤسسة 
لفناني الرسم على الحرير بالشرق 
قطر،  ومقرها   (MAPS) األوسط
كــمــا أقــــام الــمــتــحــف الــعــربــي للفن 
التربوي  «متحف  برنامج  الحديث 
فكر  شــعــار  تحت   «٢٠١٧ الصيفي 
بـــإبـــداع واســتــلــهــم أفــــكــــاراً جــديــدة 
لصنع أعمال فنية كما لم تفعل من 
مقر  بمطافئ  كذلك  وانطلق  قبل! 
األستوديو  أمسية  فعالية  الفنانين 
المفتوح التي تنظمها متاحف قطر 
لــلــجــمــهــور لــلــتــعــّرف عــلــى بــرنــامــج 
اإلقامة الفنّية والفنانين المنتسبين 
تسنى  حيث  الثالثة،  نسخته  في  له 
الــدخــول  الــفــن  ولمحبي  للجمهور 
واللقاء  مطافئ  أستوديوهات  إلــى 
منتسبي  مــن  وفــنــانــة  فــنــانــاً   ١٨ مــع 

الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــبـــرنـــامـــج 
والــمــقــيــمــيــن فـــي قــطــر والــتــحــّدث 
وتطلعاتهم  تــجــاربــهــم  عــن  معهم 
الفنانين  مقر  شهد  بينما  الفنية. 
مــطــافــئ فــي شــهــر مـــارس انــطــالق 
المعرض التشكيلي لمبدعي الفنون 
الــذي  ورق»  فــي  «ورق  الــبــصــريــة 
والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة  تــنــظــمــه 
الـــعـــالـــي مــمــثــلــة فـــي قــســم الــفــنــون 
والــمــســرح الــتــابــع لــقــطــاع الــشــؤون 
التربوي،  التوجيه  إدارة  التعليمية 
وقد  المتاحف،  هيئة  مع  بالشراكة 
متنوعة  إبـــداعـــات  الــمــعــرض  طـــرح 
لــفــنــانــي الــمــســتــقــبــل الـــواعـــديـــن من 
طــالب الــمــدارس بــدولــة قطر من 
وذلــك  التعليمية،  الــمــراحــل  جميع 
١٠٣ مــــدارس شــاركــت  مــن خـــالل 
خاصة  مدارس   ١٠ منها  العام  هذا 

ودولية.

خارجية فعاليات 

كــمــا كــــان لــلــحــركــة الــتــشــكــيــلــيــة 
القطرية حضور مميز على الساحة 
الــعــالــمــيــة، فــقــد شــهــد أســبــوع الفن 
والموضة العربي في لندن مشاركة 
في  شارك  حيث  متميزة،  قطرية 
هذا الحدث الفني الكبير من قطر 
كل من الفنانين أمل العاثم، وعلي 
المسيفري،  وأحمد  الجابر،  حسن 
من  الملتقى  إدارة  طلبت  أن  بعد 
الــفــنــانــة أمـــل الــعــاثــم الــقــيــام بــدور 
كما  الــعــربــيــة،  الــمــشــاركــات  مقيمة 
العاثم  أمــل  الفنانة  كذلك  شاركت 
(مــارك  السنوي  المهرجان  ضمن 
ــيــا  ـــيـــم فـــي كــروات بــــولــــو)، الـــــذي أُق
مشاركة  وشهد  كرتشوال،  بجزيرة 
ــــزة مــــــن خــــالل  قــــطــــريــــة مــــتــــمــــّي
ضمن  أُقــيــم  للعاثم  فــنــي  مــعــرض 

عروض  على  احتوت  التي  فعالياته 
وأنشطة  بصرية  وفنون  سينمائية 
متنّوعة.كذلك فقد شاركت الفنانة 
بينالي  فــي  كــال  حــصــة  الــتــشــكــيــلــيــة 
منتوفا األول، الذي أقيم في مدينة 
رعــايــة  تــحــت  إيــطــالــيــا،  فــي  منتوفا 
للتربية  الــمــتــحــدة  األمــــم  مــنــظــمــة 
ــثــقــافــة «الــيــونــيــســكــو»،  ــعــلــم وال وال
الــفــعــالــيــة «متحف  احــتــضــن  حــيــث 
بمشاركة  جــونــزاجــا»،  فرانشيسكو 
الــعــالــم.  دول  جــمــيــع  مـــن  فــنــانــيــن 
شريم  آل  جميلة  الفنانة  وشاركت 
للتصميم  أف  دي  أي  معرض  في 
الداخلي بسلطنة عمان، وذلك بعد 
قبل  مــن  لــلــمــشــاركــة  دعـــوة  تلقيها 
شهدت  وقـــد  للتنمية،  قــطــر  بــنــك 
الــمــشــاركــة الــقــطــريــة حــضــور ثــالث 
لوحات فنية أبدعتها جميلة ضمن 
الــحــيــاة».  الــفــنــي «روح  مــشــروعــهــا 
وشــــــــارك كــــذلــــك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــيــن مـــن قطر 
والكويت في رسم جدارية، لرموز 
دولــة قطر والــكــويــت. وقــد ضمت 
الـــجـــداريـــة مــعــالــم قــطــر والــكــويــت 
الــحــديــثــة، إضـــافـــة إلــــى رســومــات 
ُمختلفة بطرق متعددة من الفنون 
باإلضافة  البلدين  قيادتَي  شملت 
وأقام  الكويت.  وخريطة  علم  إلى 
الــــفــــنــــان حــــســــن الـــــمـــــال، مـــعـــرض 
الهندية  العاصمة  في  «وجدانيات» 
نيودلهي وهو المعرض الذي أقيم 
بــالــشــراكــة بــيــن الــمــؤســســة الــعــامــة 
لــلــحــي الــثــقــافــي كـــتـــارا مـــع ســفــارة 
الــهــنــد فــي الــدوحــة وســفــارة قطر 
فـــي نــيــودلــهــي والـــمـــركـــز الــوطــنــي 
المعرض  واستمر  غــانــدي،  أنــديــرا 
٢٤ عمالً  لــمــدة عــشــرة أيـــام وضــم 
ـــيـــات  تـــعـــبـــر جــمــيــعــهــا عــــن وجـــدان
القرآن  من  بآيات  تتعلق  روحانية 
وبعض  الوطنية  واألشــعــار  الكريم 
بما  المحلية،  الزخرفة  من  رمــوز 
أسلوب  عن  واضحة  صــورة  يعكس 
خاصة  بصورة  المال  حسن  الفنان 
اإلبـــداع  طبيعة  مــن  نــمــوذجــاً  ويــعــد 
ـــقـــطـــري فــــي مـــجـــال الــتــشــكــيــل.  ال
مــشــاركــة  ســمــبــوزيــوم  آرت  وشــهــد 
قــطــريــة واســـعـــة فـــي الــكــويــت من 
خـــــالل أربــــعــــة فــنــانــيــن قــطــريــيــن 
شــاركــوا فــي نسخة هــذا الــعــام من 
لينا  العطية،  ناصر  وهم:  الملتقى 
جواهر  األنــصــاري،  جميلة  العالي، 
الــمــنــاعــي، فــضــالً عــن مــشــاركــة ٢٣ 
ــاً خــلــيــجــيــاً يــنــتــمــون لــمــدارس  فــنــان

متنوعة. فنية 

المشاركات الخارجية تبرز صمود الشعب القطريالمشاركات الخارجية تبرز صمود الشعب القطري
لوحة «تميم المجد» تتحول أليقونة في شوارع الدوحة
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المؤلفات القطرية تثري الساحة الثقافيةالمؤلفات القطرية تثري الساحة الثقافية
قّدمت أطروحات تهم القارئ الخليجي والعربي

كتب - أشرف مصطفى: 

العديد  الثقافية  الساحة  شهدت   
تثري  التي  المهمة  المؤلفات  مــن 
عموماً،  والعربي  القطري  الــقــارئ 
والشعر  الــروايــات  بين  مــا  تــنــّوعــت 
من  وجــاء  والمقاالت،  والــدراســات 
قضية  تــنــاول  الــــذي  الــكــثــيــر  بينها 
الــحــصــار بــتــحــلــيــل كـــافـــة جــنــبــاتــه، 
تالحم  تعزيز  في  ساهم  ما  ومنها 
قيادته  خلف  واصــطــفــافــه  الشعب 
الـــرشـــيـــدة خــــالل أزمـــــة الــحــصــار، 
وقد قامت [ برصد عشرات 
اإلصدارات التي أثبتت تأثر المشهد 
الــثــقــافــي الــقــطــري بــالــحــصــار على 
نحو إيجابي، ومّثل عدد الكتب التي 
كبيرة  مفاجأة  الملف  هذا  تناولت 

بالنسبة للجميع. 

ومن بين ما صدر كانت الطبعة 
المجد..  «تميم  كــتــاب  مــن  الثانية 
ـــحـــصـــار»  مـــــقـــــاالت مـــــن داخــــــــل ال
لألستاذ أحمد علي، عن دار الوطن 
يمثل  ــتــوزيــع،  وال والــنــشــر  للطباعة 
الـــكـــتـــاب رؤيـــــة تــحــلــيــلــيــة تــوثــيــقــيــة 
للحصار الجائر على قطر، وجاءت 
الطبعة في ٣٤٥ صفحة من القطع 
إضافية  صفحة   ٣٠ بــزيــادة  الكبير 
الجديدة،  مقاالته  المؤلف  ضّمنها 
العربية  الطبعة  شهدت  فقد  كذلك 
التي  الــدراســات  سلسلة  مــن  الثانية 
اإلسالمية  والــعــمــارة  اآلثـــار  تتناول 

في قطر 

اهتماماً كبيراًوزارة الثقافة

 وقّدمت وزارة الثقافة والرياضة 
القطرية  اإلصــــــدارات  مــن  الــعــديــد 
أيضاً  ترجمتها  تّمت  والتي  القّيمة 
إلــــى عــــدة لــغــات مــثــل اإلنــجــلــيــزيــة 
والــتــركــيــة واأللــمــانــيــة ووّزعــــت في 
معارض دولية شاركت بها الوزارة، 
وكـــذلـــك مــركــز حــســن بـــن محمد 
للدراسات التاريخية، وقّدم الكاتب 
من  الفرنسية  نسخته  السيد  هاشم 
روايــــة ”فــســيــلــة“ وحــقــقــت نــجــاحــاً 
كــبــيــراً، وأصـــدر الــكــاتــب خــالــد عبد 
يــتــعــّرض  كــتــاب  أول  الـــزيـــارة  اهللا 
لـــمـــســـألـــة الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر الــــذي 
تــتــعــّرض لـــه دولـــــة قـــطـــر، وحــمــل 
اإلصــــــدار الــجــديــد عـــنـــوان «حــصــار 
اآلنــي،  الزمن  من  توّجعات  قطر» 
كما أصدر المركز العربي لألبحاث 
لكتاب  ترجمة  السياسات  ودراســـة 
”العنف.. تأمالت في وجوه الستة“، 
البحوث  إدارة  أصــدرت  فقد  كذلك 
الثقافة  بوزارة  الثقافية  والدراسات 
الموسيقار  عــن  كــتــابــاً  والــريــاضــة، 
ناصر  عبدالعزيز  الــراحــل  القطري 
تــحــت عــنــوان (عــبــدالــعــزيــز نــاصــر.. 
أعّده  والــذي  والوفاء)،  الحب  رحلة 
األكــــاديــــمــــي والــــــروائــــــي الــقــطــري 
يتناول  عبدالملك،  أحمد  الــدكــتــور 
الــكــتــاب حــيــاة الــمــوســيــقــار الــراحــل 
التراث  حفظ  في  اإليجابي  ودوره 

الغنائي القطري وتطويره. 

الحي الثقافي

 وشهدت المؤسسة العامة للحي 
الثقافي (كتارا) حفل تدشين أحدث 
إصـــداراتـــهـــا الــتــوثــيــقــيــة وهـــو كــتــاب 
”الــمــوســيــقــار عــبــد الــعــزيــز نــاصــر.. 
رؤيــــــة فـــنـــيـــة“ لـــلـــكـــاتـــب الــقــطــري 
إبــــراهــــيــــم عـــلـــي الــــمــــطــــوع، وهـــو 
مجال  في  نوعه  من  األول  الكتاب 
حيث  الموسيقي،  والتحليل  النقد 
يــتــنــاول الــمــؤلــف خــاللــه الــمــســيــرة 

ناصر،  العزيز  عبد  للراحل  الفنية 
فــضــالً عــن إصـــدار كــتــارا لــعــدد من 
كتارا  بجائز  للفائزين  المطبوعات 
ـــلـــروايـــة، حــيــث شـــهـــدت الــنــســخــة  ل
األخــيــرة مــن الــجــائــزة فــي نوفمبر 
مــعــرض ”الطيب  افــتــتــاح  الــمــاضــي 
الــعــربــي“  األدب  عــبــقــري  صـــالـــح.. 
بمبنى ١٨ قاعة رقم ١ وقد أعقب 
على  للتوقيع  حفل  المعرض  افتتاح 
إصدارات جائزة كتارا للرواية للعام 

.٢٠١٧

 دار حمد للنشر

بينما قامت دار جامعة حمد بن 
خليفة للنشر بإطالق كتاب ”أشجار 
ـــهـــواء“، خـــالل فــعــالــيــات معرض  ال
دورته  في  للكتاب  الدولي  الدوحة 
معهد  مع  بالتعاون  وذلــك  األخيرة 
ومكتبة  الخليج  لمنطقة  ”جــوتــه“ 
قــطــر الـــوطـــنـــيـــة، وأشــــجــــار الـــهـــواء 
هـــو كــتــاب لــلــمــؤلــف الــدكــتــور جبر 
كنور،  ماهيش  ـــام  والـــرسَّ النعيمي 
مشروع  ضمن  الفائز  الكتاب  وهــو 
إطار  في  قطر“  في  ُصنعت  ”ُكتُب 
الثقافي  للعام  الرسمية  الفعاليات 

قطر - ألمانيا ٢٠١٧.

ملتقى المؤلفين

كـــمـــا دّشــــــن الــمــلــتــقــى الــقــطــري 
والباحثة  الكاتبة  كــتــاب  للمؤلفين 
األكــــاديــــمــــيــــة خــــولــــة مـــرتـــضـــوي، 
ــــخــــروج لـــلـــداخـــل“،  والـــمـــعـــنـــون ”ال
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  بـــمـــقـــر  وذلـــــــــك 
نقاشاً  التدشين  وشهد  والــريــاضــة. 

ويأتي  الكتاب.  حــول  الحضور  بين 
تدشين هذا الكتاب ليكون اإلصدار 
الــثــانــي لــلــكــاتــبــة خــولــة مــرتــضــوي. 
اإلصــدار  هــذا  خــالل  خولة  وتحاول 
الــجــديــد أن تــتــحــّول فــيــه كــشــاهــدة 
ــهــتــان  عــلــى ُمــجــريــات الـــِزيـــف والــبُ
للوقائِع  وَمَحلِلَة  لألحداث  وقــارئَــة 
التي احتطبَت من أعصابِنا وأنُفِسنا 
الحصار.  بداية  منذ  والَكثير  الكثِير 
كـــمـــا صـــــدر لـــلـــبـــاحـــث واإلعــــالمــــي 
عــامــر كــامــل كــتــاب «تــمــيــم المجد 
للمبادرة  ملهماً» الذي يأتي تتويجاً 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا جــمــعــيــة أصـــدقـــاء 
الــصــحــة الــنــفــســيــة «ويــــــاك» والــتــي 
العامة  الفعاليات  عشرات  تضّمنت 
«تميم  كتاب  ويتكّون  والمدرسية. 
بنص  استهل  والذي  ملهماً»  المجد 
خـــطـــاب حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الـــبـــالد الــمــفــدى والـــــذي ألـــقـــاه يــوم 
يوليو  شهر  من  والعشرين  الحادي 
مــكــونــاً  اإلصـــــدار  جـــاء  وقـــد   ،٢٠١٧
عــّززت  فصالً  وعشرين  اثنين  من 
مع  النفسية  بــالــمــعــّززات  جميعها 
هذا  تضّمنه  ما  على  الضوء  تسليط 
الــخــطــاب الــَفــذ مــن مــعــاٍن سامية. 
كـــذلـــك فــقــد صــــدر كـــتـــاب بــعــنــوان 
للكاتب  وحــديــثــاً“  قديماً  ”الــغــوص 
والـــــغـــــّواص الـــقـــطـــري خـــالـــد حسن 
الحمادي. ويتناول الكتاب الذي يقع 
في ١٥٠ صفحة من الحجم الكبير 
المتعلقة  الــمــوضــوعــات  مــن  عــــدداً 
بــالــغــوص كــالــحــديــث عـــن الــغــوص 

الستخراج اللؤلؤ قديماً حيث يشرح 
القطريين  الغّواصين  حــال  الكاتب 
يتعلق  ما  وكــل  قديماً  والخليجيين 
هذا  فــي  وطريقته  الــغــوص  بمهنة 

الزمان.

معرض الدوحة للكتاب

 كــــذلــــك فـــقـــد ســــاهــــم مــعــرض 
ـــكـــتـــاب فــي  ـــل الــــــدوحــــــة الــــــدولــــــي ل
العديد  سطوع  في  األخيرة  نسخته 
مـــن اإلبــــداعــــات الــقــطــريــة لــكــّتــاب 
مــحــلــيــيــن، وذلــــك مــن خـــالل أكثر 
حيث  إلبداعاتهم،  داعمة  جهة  من 
وحدها  للنشر  روزا  دار  احتضنت 
من  توقيعها  تــم  جــديــداً  عــنــوانــاً   ٢٢
خــالل الــمــعــرض، كما شــاركــت دار 
في  للنشر  خليفة  بن  حمد  جامعة 
الـــمـــعـــرض حــيــث صــــدر عــــدد من 
وفي  قطريين،  لمؤلفين  الروايات 
ـــه احــتــضــن جــنــاح وزارة  الــوقــت ذات
الثقافة عدداً من اإلصدارات الهامة 
الرسمّية  للمظلة  ممثالً  العام  هــذا 
في هذا المجال. ومن الكّتاب الذين 
روزا  دار  عـــن  كــتــب  لــهــم  صــــدرت 
للنشر الكاتب عمر المير الذي قّدم 
أول رواية له بعنوان ”لقاء الغرباء“، 
كما تضّمن المعرض كتاب ”هويتي 
الحمادي  ياسين  مريم  لـ  قطري“ 
المواطنة  عــن  يــتــحــّدث  كــتــاب  وهــو 
”عندما  وروايـــة  القطرية،  والقيم 
كاتبة  ألصــغــر  األحـــــالم“  تستيقظ 
العبيدلي،  دانــة  وهي  المعرض  في 
العالي،  لينا  لـ  األجــل“  ”ذو  وكتاب 

وهــــــو قـــصـــص قـــصـــيـــرة مــــصــــّورة 
شّمة  الكاتبة  قّدمت  كما  لألطفال، 
أحدهما  عملين  الــكــواري  شاهين 
عــــبــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة 
لــلــنــاشــئــة بــعــنــوان ”يـــمـــأل الــتــســامــح 
قــلــبــي“، واآلخـــــر هـــو عــمــل روائـــي 
لــلــكــبــار بــعــنــوان ”الــظــل والـــضـــوء“، 
الدليمي  لمحمد  ”الغوالي“  وكتاب 
الذي يُعد بمثابة مشاهدات ميدانية 
جانب  إلــى  العطور،  تمثله  ما  حــول 
كــتــاب ”أســـــرار قــمــرة الـــدوحـــة“ لـ 
عــيــســى عــــبــــداهللا، و“هــــــذا الــكــتــاب 
لــــك“ لــلــدكــتــور عـــبـــداهللا الــعــمــادي 
ويـــــــدور مـــوضـــوعـــه حـــــول حــديــث 
الهوية  و“تشكيل  النفس،  مع  الذات 
بثينة  للكاتبة  قــطــر“  فــي  الوطنية 
وهــي  و“آذار“  الــجــنــاحــي،  مــحــمــد 
منال  الشابة  للكتابة  جديدة  روايــة 
اليافعي، وكتاب ”تداول المعلومات 
علي  للباحث  والتثبيت“  التبين  بين 
سالم البادي، ورواية ”صار حديثي 
الــحــمــادي،  محمد  لــلــكــاتــب  نــشــاز“ 
و“عــيــســى الـــغـــواص الــشــجــاع“ وهــو 
كــتــاب لــألطــفــال تــألــيــف الــدكــتــورة 
أســـمـــاء الـــفـــضـــالـــة، و“قـــطـــعـــة من 
المالكي،  شروق  للدكتورة  السالم“ 
الرحمن  عبد  مــريــم  لـــ  و“بــصــائــر“ 
الــمــطــوع وهـــو كــتــاب يــتــحــّدث عن 
بطريقة  والتنوير  واألفــكــار  الوعظ 
كما  الــكــريــم،  الـــقـــرآن  مــن  ملهمة 
ديوان الشاعرة  تضّمن الجناح أيضاً 
سعاد الكواري التي اختارت له عنوان 
”قــطــر غــيــر“ وهـــو يــتــضــّمــن عـــدداً 

مــن الــقــصــائــد الــتــي غــنــيــت مــؤخــراً 
شاركت  بينما  الحصار.  فترة  خالل 
للنشر  خليفة  بن  حمد  جامعة  دار 
فـــي الـــمـــعـــرض بــــإصــــدار عــــدد من 
ومن  قطريين،  لمؤلفين  الروايات 
دعمتهم  الــذيــن  الــمــؤلــفــيــن  ضــمــن 
ـــــــدار، الــمــؤلــفــة جــمــيــلــة ســلــطــان  ال
الدار  نشرت  حيث  الجاسم،  الماس 
معرض  في  الكتابية  تجاربها  أولى 
كتابي  خــالل  من  للكتاب،  الــدوحــة 
نملة“،  و“علَّمتني  ريـــال“  ”رحــلــة 
يــســّلــطــان الــضــوء عــلــى مــوضــوعــات 
الـــتـــعـــاطـــف والــــرحــــمــــة مــــن خـــالل 
ــيــة ال تــخــلــو مــن  مـــغـــامـــرات خــيــال
الكاتبة  الـــدار  دعمت  كما  الترفيه، 
إذ  الرميحي،  سعد  منيرة  القطرية 
بعنوان  جــديــداً  كتاباً  الــدار  أصــدرت 
”أنــــــا أشـــبـــه الـــقـــمـــر“ تـــنـــاقـــش فــيــه 
الذين  الشجعان  األطــفــال  مــوضــوع 
يــواجــهــون مـــرض الـــســـرطـــان. كما 
مع  بالتعاون  الــزيــارة  شيخة  تنشر 
دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، 
حــكــايــة تــنــقــلــت عــلــى مــــّر األجــيــال 
تشرح فيها أسطورة اختراع الشراع 
في قطر في كتاب بعنوان ”سلطان 

البحر“. 

مشاركات خارجية

وقــد شــاركــت دولــة قطر ممثلة 
والتراث  العامة  المكتبات  إدارة  في 
بوزارة الثقافة والرياضة في العديد 
في  الكتاب  مــعــارض  فعاليات  مــن 
الـــخـــارج، ومـــن الــمــعــارض الــدولــيــة 
معرض  الــدولــة  فيها  شــاركــت  التي 
الـــخـــرطـــوم الــــدولــــي لــلــكــتــاب فــي 
نسخته الثالثة عشرة الذي أقيم في 
أكتوبر الماضي، وفي الدورة الثانية 
الدولي  الكويت  لمعرض  واألربعين 
نوفمبر  شهر  أقيمت  والتي  للكتاب 
الــــمــــاضــــي، وفــــــي مــــعــــرض الــــــدار 
دورته  في  للكتاب  الدولي  البيضاء 
في  أقيم  الــذي  والعشرين،  الرابعة 
دولة  شاركت  كما  الماضي،  فبراير 
الثالثة  الــــدورة  فعاليات  فــي  قطر 
والعشرين لمعرض مسقط الدولي 
في  المشاركة  عــن  فــضــالً  للكتاب، 
في  للكتاب  الدولي  باريس  معرض 
وكذلك  والثالثين،  الثامنة  دورتــه 
فــي مــعــرض فــرانــكــفــورت الــدولــي 
لـــلـــكـــتـــاب فــــي جـــمـــهـــوريـــة ألــمــانــيــا 
االتــــحــــاديــــة فــــي نــســخــتــه الــتــاســعــة 
القطري  الجناح  وتميز  والستين، 
في المعرض الدولي األهم للكتاب 
عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي بــمــشــاركــة 

واسعة من المؤسسات القطرية.
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الشعر يسطر بحروفه قصص االصطفاف الوطنيالشعر يسطر بحروفه قصص االصطفاف الوطني
من خالل عشرات القصائد النبطية والفصيحة

فعاليات متواصلة

الرسمية  للمؤسسات  وكان 
الـــتـــي تــعــنــى بــالــشــعــر حــضــور 
خالل عام الحصار وذلك من 
خالل تنظيم أمسيات شعرية 
فـــي حـــب الـــوطـــن ولــلــتــنــديــد 
بالحصار، ونظم مركز قطر 
للشعر «ديوان العرب»، التابع 
لـــــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
اإلبداعية مثل أمسية «للشعر 
كــــلــــمــــة» الــــتــــي صـــــــدح فــيــهــا 
الــــشــــعــــراء بـــقـــصـــائـــدهـــم فــي 
مشاعر  وألــهــبــوا  الــوطــن  حــب 
حضر  الــذي  الغفير  الجمهور 
األمسية في قطر مول. فضالً 
التي  الشعر“  فعالية ”نقا  عن 
احتفاله  فــي  الــمــركــز  نظمها 
وكانت  للشعر  العالمي  باليوم 
الــقــصــائــد جــمــيــعــهــا فـــي حب 
ـــــوطـــــن، وشـــــهـــــدت مــديــنــة  ال
الــــــرويــــــس أمــــســــيــــة شـــعـــريـــة 
المجد“  عنوان ”تميم  حملت 
نـــــدد الــــشــــعــــراء الـــمـــشـــاركـــون 
فــيــهــا بــالــحــصــار الــمــفــروض 
ـــــة قــطــر وشــعــبــهــا،  عــلــى دول
مـــثـــمـــنـــيـــن مـــــواقـــــف حـــضـــرة 
تميم  الــشــيــخ  الــســمــو  صــاحــب 
البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
المفدى الحكيمة في التفاعل 
ونظم  الخليجية.  األزمــة  مع 
أيضاً  اإلسالمي  الفن  متحف 
أمسية شعرية لخمسة شعراء 
بــــعــــنــــوان قـــصـــائـــد فـــــي حــب 

الـــوطـــن  لــفــلــبــلــبــبــبــومــع بــدايــة 
األزمــــــة كــتــب شـــاعـــر الــوطــن 
ـــهـــاجـــري  فــــالــــح الــــعــــجــــالن ال
بخير“  ”حنا  بعنوان  قصيدة 
تحرك  أغنية  أصبحت  والتي 
الـــــمـــــشـــــاعـــــر واألحــــــاســــــيــــــس 
الــوطــنــيــة، لــمــخــتــلــف شــرائــح 
الـــوطـــن، حــتــى صــــارت تــردد 
وإرسالها  الجميع  ألسنة  على 
فــيــمــا بــيــنــهــم عــبــر مــنــصــات 
الــتــواصــل الــرقــمــيــة، مــا جعل 
ـــهـــا  كــــثــــيــــريــــن يـــســـتـــخـــدمـــون

لجواالتهم. كنغمات 
األغنية والتي قام بتلحينها 
الـــفـــنـــان عــــبــــداهللا الــمــنــاعــي، 
وتوزيع مهند سيف، حصدت 
مــلــيــون مــشــاهــدة عــلــى موقع 
أغنية  يجعلها  ما  ”يوتيوب“، 

متفردة بكل المقاييس.

الحصار شعراء 

الشعرية  القصائد  اتسمت 
الــــــتــــــي أبــــــدعــــــهــــــا الـــــشـــــعـــــراء 
الـــــقـــــطـــــريـــــون خــــــــالل أزمــــــة 
الــحــصــار بــالــجــدة والــرصــانــة، 
الــــتــــزامــــاً بـــالـــقـــيـــم الــقــطــريــة 
األصـــيـــلـــة، وإعـــــالء مـــن شــأن 
”ديـــــوان الـــعـــرب“. لــذلــك لم 
أن يـــبـــادر أحــد  يــكــن غــريــبــاً 
الـــمـــبـــدعـــيـــن، وهــــــو الـــشـــاعـــر 
حــصــيــن بــن غــانــم الــخــيــاريــن 
الـــــمـــــعـــــروف بـــــــ“بــــــن عـــلـــم“ 
بإعداد وتنفيذ ديوان ”شعراء 
الذي  الديوان  وهو  الحصار“، 
 ٣٧ لـ  قصائد  دفتيه  بين  ضم 

وشاعرة  شاعراً 

مؤازرة شعراء

ولـــــم يـــكـــن لـــشـــعـــراء قــطــر 
المشرف  الموقف  هــذا  فقط 
مـــن الـــوقـــوف أمــــام الـــعـــدوان 
على  الجائر  والحصار  الظالم 
عدد  تفاعل  وإنما  قطر  دولــة 
كبير من الشعراء في مختلف 
ونظموا  العربي  الوطن  بلدان 
قصائد تدافع عن قطر وتقف 
في مواجهة مع دول الحصار 
تــوريــة  أو  مـــواربـــة  دون  مـــن 
ومـــــن أهـــــم هـــــذه الــقــصــائــد 
ـــشـــعـــراء مـــا قـــالـــه الــشــاعــر  وال
أحـــــمـــــد مــــطــــر عــــــن حـــصـــار 
قــطــر والــــذي جـــاء فــي مطلع 
قصيدته: إلى أرِضنا يوما جاء 
قومي  إليه  البقر..فقام  راعي 
يُحيُّونه في بََطر، بحفل بَهـِّي 
وا  ُكفُّ بََشر..قال  مثلَُه  رأى  ما 

َغر. عّني ألعاب الصِّ
العماني  الشاعر  قــدم  فيما 
حـــمـــود بـــن خــلــيــفــة الــربــيــعــي 
قــصــيــدة مــهــداة لــدولــة قطر 
ما  نتائج  شاهد  أن  بعد  كتبها 

حــــدث مـــن نــشــر لــألخــبــار 
الـــــكـــــاذبـــــة والـــمـــفـــبـــركـــة 

عـــقـــب اخــــتــــراق وكـــالـــة 
ورصد  القطرية  األنباء 

ســلــبــيــات مـــا حـــدث من 
شعوب  بين  الــفــرقــة  نشر 

الـــمـــنـــطـــقـــة. فـــيـــمـــا أعـــــرب 
ـــي، أحــمــد  ـــعـــمـــان الـــشـــاعـــر ال

قطر  مــع  تضامنه  عــن  دقـــل، 

إعالمية  لحملة  تتعرض  التي 
شــــرســــة مـــــن قــــبــــل وســــائــــل 
والسعودية  اإلماراتية  اإلعــالم 
بترك  الــمــوالــيــة لــهــا، مــطــالــبــاً 
على  ومشدداً  حالها  في  قطر 
حد  على  المضيوم،  كعبة  أنها 

قوله.
شفت الخبر الي بعنوانه قطر.. يا 

ليت لو خلو قطر في حالها
ذي كعبة المضيوم وأهل 

الواجبة..وتميم فارسها وهو خيالها
وقـــــــدم الــــشــــاعــــر الـــســـاخـــر 
الشريف،  اهللا  عبد  المصري، 
على  فيها  رد  مغناة،  قصيدة 
أغــنــيــة إمـــاراتـــيـــة اســتــهــدفــت 
دولــــة قــطــر، بــعــنــوان ”قــولــوا 
ـــشـــارك فــيــهــا عــدد  لــقــطــر“، يُ
مـــن الــمــغــّنــيــن اإلمـــاراتـــيـــيـــن. 
الموريتاني  الشاعر  ألقى  فيما 
الــحــافــظ  مــحــمــد  المعروف/   
ولد احمدو قصيدة رائعة في 
تميم  الشيخ  قطر  أمير  مــدح 
فيها  انتقد  ثاني،  آل  حمد  بن 
بعض  تفرضه  الــذي  الحصار 
ـــة  ــــــدول الــعــربــيــة عــلــى دول ال

قطر.

شعراء أعادهم الحصار

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
كــــانــــت تـــتـــوهـــم فــيــه 
ــــحــــصــــار،  ال دول 
في  ستنجح  أنها 
خــنــق الــســاحــة 
الـــقـــطـــريـــة، 

بهذا  إذ  اإلبداعية،  بينها  ومن 
الــحــصــار يــكــون بــاعــثــاً لــعــودة 
شــــعــــراء كــــانــــوا قــــد انــقــطــعــوا 
عــن نــظــم الــشــعــر ومـــن أبــرز 
على  محمد  الــشــاعــر  هــــؤالء، 
في  تجددت  الذي  المرزوقي 
الوثابة،  الوطنية  الروح  داخله 
فــعــاد إلـــى الــظــهــور اإلعــالمــي 
بـــقـــصـــائـــد شـــعـــريـــة، تــرفــض 
الــحــصــار، وتــعــلــي مـــن قيمة 
له  انقطاع  بعد  وذلك  الوطن، 

عن الساحة دام لعقد كامل.

ً أطفال قطر يتغنون بها شعرا

الشدائد  إن  قال  من  صدق 
واألزمـــــــــــات تـــظـــهـــر مـــعـــادن 
أن  فيه  شــك  ال  ومما  البشر، 
جموع القطريين من الرجال 
والــنــســاء والــشــبــاب واألطــفــال 
أظهروا حبهم لوطنهم قطر، 
وال يزالون يدعمون قيادتهم 
الحكيمة بكل ما أوتوا من علم 
الحصار  مــواجــهــة  فــي  وفــكــر 
المضيوم  كعبة  وألن  الجائر، 
شاركوا  أطفالها  فــإن  والدة، 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن حــبــهــم لها 
شعرية  وبأبيات  بالفصحى، 

أجادوا إلقاءها، ونظمها.
مــــن هــــؤالء 
األطـــــــــــفـــــــــــال 
الـــمـــبـــدعـــيـــن 

عــبــد الــرحــمــن 
إســـــــمـــــــاعـــــــيـــــــل 

الــتــمــيــمــي ذو الــســت ســنــوات، 
ـــــــذي يـــحـــب إلــــقــــاء الــشــعــر  وال
الـــفـــصـــيـــح، ويــتــغــنــى بــالــشــعــر 
الــنــبــطــي، ولـــديـــه قــــدرة على 
تــألــيــف الــشــعــر وإلـــقـــائـــه، في 
مــوهــبــة ورثـــهـــا عـــن والـــدتـــه 
ــــشــــاعــــرة زيــنــب  الـــكـــاتـــبـــة وال
الــمــحــمــود، الــتــي حـــازت لقب 

«فصيحة قطر» عن جدارة.
ديوان شعراء الحصار

الثقافة  وزارة  دشــنــت  كما 
من  األول  الــجــزء  والــريــاضــة 
الــذي  الحصار،  شــعــراء  ديـــوان 
أعّده الشاعر حصين بن غانم 
والذي  علم»،  «بن  الخيارين 
أعمال  عــلــم»  فيه «بــن  يــوثــق 
قصائدهم  أنجزوا  شاعراً   ٣٧
الــوطــنــيــة مــنــذ بــــدء الــحــصــار 
الجائر المفروض على الدولة 
حبهم  عـــن  خــاللــهــا  وعـــبـــروا 
وتــقــديــرهــم لــلــوطــن، ويــؤكــد 
الخيارين في مقدمة الديوان 
الـــــذي  الــــوطــــنــــي  الـــشـــعـــر  أن 
إيــاه  مضمناً  الــشــاعــر  ينظمه 
الوطنية  والــمــشــاعــر  الــمــعــانــي 
مــن إعــجــاب وحـــب واحــتــرام 
وإجالل للوطن، باإلضافة إلى 

إظـــهـــار مــــدى تــعــلــق الــشــاعــر 
وبــأنــه  تفاصيله  بــكــل  بــوطــنــه 
الجميع  ويـــــردده  بـــــارزاً  بـــات 
للشعر  لما  منوهاً  وحباً،  والًء 
بصفته  أهــمــيــة  مــن  الــوطــنــي 
يعمل على حث المتلقين على 
أن يدافعوا عن أوطانهم وبعث 
األمــــــل فــــي نـــفـــوس الــشــعــوب 
بــقــوتــهــا وبـــيـــان أهــمــيــة قيم 
الــحــريــة والــعــدالــة والــكــرامــة 
وهــو  واإلرادة،  واالســـتـــقـــالل 
للقصيدة  األمــثــل  االســتــخــدام 
بكل أشكالها مغناة أو عرضة 
أو شــيــلــة، ويــضــيــف: هـــذا ما 
تقديم  إلـــى  كــشــاعــر  يــدفــعــنــي 
قــصــائــد وطــنــيــة تــبــقــى مــدى 
العصر  أن  إلــى  الفتاً  التاريخ، 
الـــســـابـــق شــهــد قـــيـــام حـــروب 
بقصيدة حماسية من شاعر، 
الفتاً  بقصائد،  انتهت  كذلك 
الـــكـــالم  هــــو  الـــشـــعـــر  أن  إلـــــى 
الـــــذي يــخــتــلــف ويــتــمــيــز عن 
بــاقــي األلــــوان األدبــيــة بــأن له 
للمعاني  وحامالً  وقافية  وزناً 
الوقت  في  والجميلة  العميقة 
وسيلة  ـــه  إن مــضــيــفــاً:  نــفــســه، 
إبداعية ليست جديدة للتعبير 
عـــن األحـــاســـيـــس والـــمـــواقـــف 
بالشاعر  والمؤثرة  المحيطة 

والتي يؤثر فيها بدوره.

كتب-مصطفى عبدالمنعم : 

ســـجـــل الـــشـــعـــر بــشــقــيــه الــفــصــيــح والــنــبــطــي 
سيسطره  خـــالـــداً  ولــلــشــعــراء فــي قــطــر مــوقــفــاً 
صفحاته  صــدر  على  نــور  من  بحروف  التاريخ 
الشعبي  وااللــتــفــاف  االصــطــفــاف  قصة  لــيــروي 
خــلــف الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة، فــنــظــمــوا عــشــرات 
بالعديد  المطربون  وتغنى  الوطنية،  القصائد 
منها وأقــيــمــت الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات الــتــي ال 
يــمــكــن حــصــرهــا ســــواء بــمــبــادرات فــرديــة من 
شعراء أو من مؤسسات الدولة المعنية بالشعر، 
وساهم الشعر في تمكين الشعب القطري من 
وإشاعة  الخاصة  المشاعر  دائــرة  من  الــخــروج 
روح الوطنية لدى الجميع وعدم االكتفاء بإلقاء 
إلى  الــخــروج  بــل  المحاصرة  الـــدول  على  الــلــوم 
الحياة  استمرار  أجــل  من  والعمل  الواقع  دائــرة 
طبيعية، وذلك من خالل إطالق عدة مبادرات 

ومظاهر للتعبير عن الوالء للوطن. 
تدشين فعاليات ديوان العرب
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رياضتنــــا .. نجاحات على كافة المســــتويات 
أبطالنا تسلحوا بالعزيمة واإلصرار وكسروا جدار الحصار

الــــفــــرديــــة  ـــــي  ف ــــح  ــــاس ك ـــــوق  ـــــف وت  .. ـــة  ـــي ـــاع ـــم ـــج ال ــــــعــــــاب  األل ـــــي  ف لـــمـــنـــتـــخـــبـــاتـــنـــا  الفـــــــت  ــــق  ــــأل ت

ــــان   ــــري ــــــرة ال ـــد وطــــــائ ـــي ـــل ــــــــع ل ــــــجــــــاز رائ ــــة وإن ــــراع ــــب ــــــقــــــودان الـــــقـــــاطـــــرة ب ـــــــــــارون ي ــــم وه ــــرش ب
ــــارد والـــســـنـــوكـــر ــــي ــــل ــــب ــــرة ال ـــــب الـــمـــلـــتـــويـــة لـــعـــرقـــلـــة مــــســــي ـــــي اإلمــــــــــــــارات مـــــارســـــت األســـــال

تألق لالحتياجات الخاصة

تعزيز اإلنجازات اإلدارية

في رياضة ذوي االحتياجات الخاصة أحرز بطلنا 
لمسابقة  الذهبية  الميدالية  القادر  عبد  الرحمن  عبد 
دفع الجلة (فئة   F٣٤ ) في بطولة العالم أللعاب القوى 
لذوي  االحتياجات الخاصة، التي أقيمت في العاصمة 
أكثر  من  بمشاركة   ٢٠١٧ يوليو  في  لندن  البريطانية 
١١٠٠ رياضي يمثلون ٩٥ دولة، ونجح عبد الرحمن 
عبد القادر في الفوز بالمركز األول والظفر بالميدالية 
متر،   ١١٫٣٨ لمسافة  رمية  سجل  أن  بعد  الذهبية، 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  لرياضة  جديد  إنجاز   في 
شمل  بل  الحد  هذا  عند  األمر  يقتصر  ولم  القطرية. 
نجاحات الكتيبة العنابية مشاركتها الرائعة في دورة 
األلعاب اإلقليمية التاسعة لألولمبياد الخاص لمنطقة 
استضافتها  الــتــي  أفــريــقــيــا  وشــمــال  األوســــط  الــشــرق 
أبوظبي قبل شهرين  وحقق أعضاء العنابي نجاحات 
كبيرة خالل هذه المشاركة ونجحوا في تحقيق إنجاز 

رياضي جديد بفوزهم بـ١٢ ميدالية ملّونة.

على صعيد المناصب احتفظ خليل المهندي رئيس 
أوًال  االتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــطــاولــة، بمنصبه نــائــبــاً 
الحالية  خــالل  الـــدورة  للعبة،  الــدولــي  االتــحــاد  لرئيس 
وحتى عام ٢٠٢١ بعد نجاحه في االنتخابات التي جرت 
في مدينة  دسلدورف األلمانية، صيف ٢٠١٧. كما كسب 
حمد بن عبد الرحمن العطية رئيس االتحاد القطري 
اآلسيوية  الثقة  رهان  الحديث،  والخماسي  للفروسية 

وفـــاز بــجــدارة بــرئــاســة االتــحــاد اآلســيــوي للفروسية، 
اإلندونيسية  بالعاصمة  االنتخابات  فــي  اكتساحه  بعد 
جاكرتا منافسه اإلماراتي غانم الهاجري، حيث حصل 
فقط  أصــــوات  خمسة  مــقــابــل  صــوتــاً   ٢٠ عــلــى  العطية 
لصالح اإلماراتي. واختار االتحاد الدولي للسباحة خليل 
إبراهيم الجابر رئيس االتحاد القطري للسباحة عضواً 

باالتحاد خالل الفترة من   ٢٠١٧ - ٢٠٢١. 

متابعة – صابر الغراوي 

قطر  عاشتها  التي  الحصار  فترة  كشفت 
عــلــى مـــدار عـــام كــامــل مــنــذ يــونــيــو الماضي 
وحــتــى يــونــيــو الــجــاري عــن قـــدرة الــريــاضــة 
اإلنــجــازات  تحقيق  على  وأبطالها  القطرية 
ـــــتـــــصـــــارات مـــهـــمـــا كــــانــــت الـــتـــحـــديـــات  واالن

والعقبات.
وخــــالل هـــذه الــفــتــرة واصـــلـــت الــريــاضــة 
لــم يكن  الــقــطــريــة قــفــزاتــهــا - وكــــأن شــيــئــاً 
أن  نــؤكــد  عــنــدمــا  مبالغين  نــكــون  وال  بــل   –
وأقــوى  أكبر  نجاحات  شهدت  الفترة  هــذه 
في  تتحقق  كانت  التي  النجاحات  تلك  من 

الظروف العادية.
والحقيقة أننا عندما حاولنا إعداد تقرير 
ــنــجــاحــات كــــان األمـــر  خــــاص حــــول هــــذه ال
النجاحات  كثرة  بسبب  الصعوبة  فــي  غاية 
الــتــي تــحــقــقــت عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات ألن 
األمــــر شــمــل كــافــة الــلــعــبــات ســــواء الــفــرديــة 
أو الــجــمــاعــيــة وعــلــى الــمــســتــويــات الــداخــلــيــة 
والخليجية واإلقليمية واآلسيوية والعالمية.

وبغض النظر عن طبيعة هذه النجاحات 
على  الــحــفــاظ  فــإن  المختلفة،  وتفاصيلها 
القطرية  للرياضة  بالنسبة  الــنــجــاح  طــريــق 
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف يــؤكــد بــمــا ال يــدع 
من  أقوى  القطرية  اإلرادة  أن  للشك  مجاالً 
أن يتم كسرها أو إضعافها مهما كانت قوة 
األدعــم  رجـــال  وأن  الــخــارجــيــة،  التحالفات 

أقوى من أي مكائد أو مؤامرات.

ومــمــا ال شــك فــيــه أن نــجــاحــات األدعـــم 
وإبـــداعـــاتـــه لـــم تــــأت مـــن فـــــراغ بـــل جـــاءت  
الرشيدة  قيادتنا  من  ومــؤازرة  دعم  نتيجة 
البالد  أمير  السمو  صاحب  بحضرة  ممثلة 
المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل 
وبالتالي  والرياضيين،  الرياضة  راعي  ثاني 
جاءت إنجازات وتألق وإبداع رياضيي قطر 
فـــي مــخــتــلــف الــمــالعــب والــمــيــاديــن قــاريــاً 
أحــداً  ألن  الــحــصــار،  لــدول  مربكة  وعالمياً 
من  تملك  قــطــر  أن  يــتــوقــع  يــكــن  لــم  منهم 
في  للوقوف  يؤهلها  ما  واإلصـــرار  العزيمة 
وجه أي مؤامرة وذلك بسبب صالبة شعبها 

وكل من يقيم على أرضها.
الرياضة  حققته  ساحق  نجاح  كل  وأمــام 
الــقــطــريــة كـــان هــنــاك فــشــل ذريــــع للبعض 
الذين حاولوا بشتى الطرق النيل من عزيمة 
ومكائد  خبيثة  مؤامرات  خالل  من  شبابنا، 
األخـــرى  تــلــو  الـــواحـــدة  تحطمت  شــيــطــانــيــة، 

تحت أقدام أبطالنا الرائعين. 
حاولنا  عندما  واجهناها  التي  والصعوبات 
القطرية  الرياضة  إنجازات  أبرز  استعراض 
اكتشفنا  ألننا  كبيرة  كانت  العام  هــذا  خــالل 
بالفعل  نــمــوذجــيــاً  عــامــاً  كــان  الــعــام  هــذا  أن 
أو  منها  الجماعية  ســواء  األلعاب  جميع  في 

الفردية.
التحضيرات  خطى  تسارع  عملية  وتعتبر 
الجادة داخل أروقة لجنة المشاريع واإلرث 
اســتــادات  لتجهيز  المعنية  الــجــهــات  وكــافــة 
أهـــم   ،٢٠٢٢ قـــطـــر  مــــونــــديــــال  ومـــــرافـــــق 

ولو  يشك  لم  أحداً  ألن  الفترة  هذا  إنجازات 
على  سلبياً  تأثيراً  هناك  أن  واحــدة  للحظة 

تحضيرات قطر لهذا الحدث الكبير.
وخــــالل األشـــهـــر الــمــاضــيــة شــهــد الــعــالــم 
أجمع بداية من رئيس االتحاد الدولي لكرة 
القدم ووصوالً إلى كافة االتحادات األهلية، 
بــالــنــجــوم الــعــالــمــيــيــن الـــذيـــن زاروا  مـــــروراً 
الدوحة، أن قطر تسير بخطى عمالقة نحو 

استثنائي. مونديال  تنظيم 
وشهدت هذه الفترة  االنتهاء من تجديد 
األساس  حجر  ووضع  الدولي  خليفة  استاد 
الســتــاد رأس أبــوعــبــود الــمــبــتــكــر والــمــلــعــب 
لبقية  لــالنــضــمــام  ــثــمــامــة  ال اســـتـــاد  اآلخـــــر 

المونديال. مالعب 
عــادي  غير  إبــداعــاً  الــعــام   هــذا  شهد  كما 
حلق  والـــذي  بــرشــم  معتز  الــقــطــري  للبطل 
العالمية  العالي  الوثب  منافسات  في  عالياً 
حاصداً  الــعــرش  على  وتــربــع  الــقــوى  أللــعــاب 
كما   ،٢٠١٧ لــنــدن   - الــعــالــم  بــطــولــة  ذهــبــيــة 
تــصــدر قــمــة الـــــدوري الــمــاســي ونـــال لقبها 
بالعالمة الكاملة، وتوج عطاءه وتميزه لعام 
وألقاب  المجد  ثالثية  على  بالحصول   ٢٠١٧

وعربياً. وآسيوياً  أفضل العب عالمياً 
وامتدت قائمة النجاحات لتشمل اإلنجاز 
الــتــاريــخــي أللــعــاب الــقــوى 

الـــقـــطـــريـــة، عــنــدمــا 
ـــبـــطـــل عــبــد أحــــــــــــــــرز  ال
اإللـــــــــــــــــــــه 

هــــــــــــــــارون 

الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي بــطــولــة الــعــالــم، 
في  العطية  حمد  القطري  الفارس  وذهبية 
التي  الصاالت  داخل  اآلسيوية  األلعاب  دورة 
الحواجز  قفز  فــي  آبـــاد  ”عــشــق  استضافتها 

(فردي).
ـــوج الــربــاع الــقــطــري فـــارس إبــراهــيــم،  وتُ
األثقال  رفع  في  العالم  على  بطًال  سنة،   ١٩
ــيــســيــا،  لــلــنــاشــئــيــن الـــتـــي أجـــــرت فـــي إنــدون
المبارك  الدانة  القطرية  الرامية  وأحــرزت 
ألعاب  دورة  فــي  م)   ٢٥) الــمــســدس  ذهبية 

التضامن اإلسالمي ٢٠١٧.
ذهبية  الوهاب  عبد  محمد  بطلنا  وانتزع 
فــــردي الــشــبــاب، فــي بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
أقيمت  التي  البطولة  خــالل  الطاولة،  لكرة 

في عمان أغسطس ٢٠١٧. 
إبداع في األلعاب الجماعية 

وفي األلعاب الجماعية حقق فريق الريان 
للكرة الطائرة إنجازاً تاريخياً عابراً للحدود 
بــتــتــويــجــه بــلــقــب بــطــولــة األنــــديــــة الــعــربــيــة 
الــســادســة والــثــالثــيــن لــلــكــرة الــطــائــرة بعد 
فوزه المثير في 
الـــنـــهـــائـــي 
عــــــلــــــى 
يق  فر

رد،  دون  أشـــواط  بثالثة  التونسي  الــتــرجــي 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة خـــالل شــهــر فــبــرايــر 

الماضي.
وعـــلـــى صــعــيــد الــمــنــتــخــبــات تــــوج عــنــابــي 
أقيمت  الــتــي  آســيــا  بــطــولــة  بلقب  الــيــد  كـــرة 
من  يناير  شهر  خــالل  الجنوبية  كــوريــا  فــي 
العام الجاري، وذلك بعد فوزه في المباراة 
بنتيجة  البحريني  المنتخب  على  النهائية 
لنهائيات  العنابي  تأهل  عن  فضالً   ،٣٣/  ٣١

كأس العالم.
ــيــارد سجل  ــل ــب وفـــي ألـــعـــاب الــســنــوكــر وال
على  رائعة  من  أكثر  نجاحات  قطر  أبطال 
األمر  والعربية،  الخليجية  المنتخبات  كافة 
بطريقة  للتعامل  اإلمــارات  دولة  دفع  الذي 
مدار  وعلى  الماضية  األشهر  خــالل  غريبة 
عـــــام تـــقـــريـــبـــاً مــــن خـــــالل إصـــــرارهـــــا عــلــى 
التي  الخليجية  الــبــطــوالت  كــافــة  استضافة 

يتم تنظيمها في لعبتي البليارد والسنوكر.
وكــــان الــغــرض مــن اإلصـــــرار عــلــى هــذه 
وهــــو حـــرمـــان قطر  االســتــضــافــة واضـــحـــاً 
خافياً  يكن  ولــم  البطوالت  بهذه  الفوز  من 
على أحد أن أساليب دول الحصار الملتوية 
الجاد  سعيها  ظل  في  للجميع  واضحة  باتت 
إلبعاد قطر عن البطوالت ومنصات التتويج 
الوطني  منتخبنا  ألبــنــاء  حــكــراً  تكون  والــتــي 
أن  تخيلوا  وبــالــتــالــي  وجــودهــم،  ظــل  فــي 
عـــــدم مـــشـــاركـــة العـــبـــي الــعــنــابــي 
للفوز  اإلمارات  طريق  تجعل 

باأللقاب سهالً.
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لدوحة – [ : خاضت قطر العديد 
الحصار  بدء  منذ  الرياضية  المعارك  من 
الــظــالــم عــلــيــهــا، وانــتــصــرت فــي كــل هــذه 
إلى  والستنادها  حجتها،  لقوة  المعارك، 

القانون قبل أي شيء .
ومن أهم المعارك التي خاضتها قطر 
أكثرها  ومـــن  الــريــاضــي،  الــمــســتــوي  عــلــى 
شــراســة وقـــوة، مــعــركــة إقــامــة مــبــاريــات 
محايدة  مالعب  على  آسيا  أبطال  دوري 

للمرة األولى في تاريخ الكرة القطرية.
ورغم تكتل السعودية واإلمارات ومعها 
البحرين التي ال تشارك في دوري أبطال 
إال  انطالقاته،  منذ  فيه  تشارك  ولم  آسيا 
االستناد  وقــوة  القطرية،  الحجج  قوة  أن 
جعلتها  الــدولــيــة،  والــقــوانــيــن  الــلــوائــح  إلــى 
تــنــتــصــر عــلــى هــــذا الـــثـــالـــوث وتــهــزمــهــم 

القاضية.  بالضربة 
أراد  الــذي  الثالوث  على  قطر  انتصرت 
من  فرقها  حرمان  وأراد  رياضياً،  عزلها 

اللعب على مالعبها وأمام جماهيرها. 
انــتــصــرت قــطــر اداريـــــا وفــنــيــا بــعــد ان 
تأهل اثنين من فرقها هما الدحيل والسد 
اندية  فشلت  بينما   ، النهائي  ربع  دور  الى 
المشوار  مواصلة  في  واالمارات  السعودية 
ودور  االول  الــدور  من  البطولة  وودعــت 
بتصرفتها  اخالقيا  سقطت  أن  بعد   ١٦ الـ 

الموثقة لدى االتحاد االسيوي .

المعركة القوية التي انتصرت فيها قطر 
بدأت قبل موعد قرعة دوري ابطال اسيا 
حيث   ، الماضي  ديسمبر  في  جــرت  التي 
وترتيبات  واجتماعات  تحركات  سبقها 
مــريــبــة مــن جــانــب الــســعــوديــة واالمــــارات 
من اجل تمرير خطتهما باقامة مباريات 
فــرقــهــم مـــع فــرقــنــا بــمــالعــب مــحــايــدة ، 
وعدم اللعب في الدوحة ، وعدم استقبال 
ـــاريـــات فـــرقـــنـــا بــالــســعــوديــة  واقــــامــــة مـــب

واالمارات
بـــــــدأت الـــخـــطـــة بــــاقــــتــــراح الـــــى لــجــنــة 
الــمــســابــقــات بــاالتــحــاد االســـيـــوي القــامــة 
مباريات البطولة بمالعب محايدة ، لكن 
كانت  االسيوي  باالتحاد  المسابقات  لجنة 
ال  الذي  الخبيث  المقترح  لهذا  بالمرصاد 
يريد النيل من قطر ومن فرقها ، والنيل 
مــن اقـــوي بــطــولــة لــالنــديــة عــلــى مستوي 

القارة االسيوية 
واصـــــدرت لــجــنــة الــمــســابــقــات تــوصــيــة 
باستمرار  فيها  طالبت  التنفيذي  للمكتب 
ـــــاب ، وطــالــبــت في  نــظــام الـــذهـــاب واالي
التي  األعضاء  الوطنية  االتحادات  لها  بيان 
بالتواصل  الــســفــر،  حظر  بــقــرارات  تتأثر 
مـــع حــكــومــاتــهــا مـــن أجـــل الــســمــاح لــفــرق 
من  استثناء  على  بالحصول  الــقــدم  كــرة 
 ، المسابقات  قــرار  وكــان  الــقــرارات،  هذه 
الحصار  دول  هزيمة  في  االولي  الخطوة 

خالل  مــن  االقــوي  الضربة  وجــاءت   ،
االتحاد  في  التنفيذي  المكتب  قرار 

اآلسيوي   بالمحافظة على النظام 
الــــحــــالــــي لــــخــــوض الـــمـــبـــاريـــات 

ــــذهــــاب واإليــــــاب  بــطــريــقــة ال
، وبــحــيــث يــســتــمــر الــنــظــام 
الـــحـــالـــي بــحــســب تــعــلــيــمــات 
 ٢٠١٨ آســيــا  أبـــطـــال  دوري 
تجمع  التي  المباريات  خالل 

ــــة الـــســـعـــوديـــة  ــــدي بـــيـــن أن
واإلمارات وقطر.

وســـــانـــــد الــمــكــتــب 
لجنة  قرار  التنفيذي 

الـــمـــســـابـــقـــات إرســـــال 
وفــــــد رفــــيــــع الـــمـــســـتـــوى 

إلـــــى الـــــــدول الـــمـــعـــنـــيـــة، مــن 
مع  األمــر  بحث  محاولة  أجــل 

والحكومات  الوطنية  االتحادات 
للمباريات  حلول  إليجاد  المعنية، 

الذهاب  بنظام  العادة  في  تقام  التي 
واإلياب.

كــمــا ســـانـــد جــيــانــي انــفــانــتــيــنــيــو رئــيــس 
ــــقــــدم، الــــذي  ـــكـــرة ال ــــي ل ــــدول ــــحــــاد ال االت
على  المحافظة  االجــتــمــاع،  أيــضــاً  حضر 
الــذهــاب  بنظام  الــمــبــاريــات  خــوض  مــبــدأ 
أن  يجب  القدم  كرة  أن  مضيفاً  واإلياب، 

تبقى مفصولة عن السياسة.

الـــــنـــــجـــــاح الـــــــــــذي حـــقـــقـــه 
إلى  بالوصول  والسد  الدحيل 
اآلســيــوي،  الــنــهــائــي  ربــع  دور 
شــــــــــــارك فـــــيـــــه الـــــالعـــــبـــــون 
واإلداريـــة،  الفنية  واألجــهــزة 
لكن  اإلعــالم،  وسائل  وأيــضــاً 
الذي  والالعب  األول  الالعب 
تأهل  فــي  بـــارز  دور  لــه  كــان 
خروج  مرحلة  إلى  الفريقين 
الــــمــــغــــلــــوب، هـــــو الـــجـــمـــهـــور 
القطري الذي ساهم في هذا 
ومساندته  بحماسه  اإلنــجــاز 
ــــضــــاً  ـــدحـــيـــل والــــــســــــد، وأي ـــل ل
لـــلـــريـــان والــــغــــرافــــة الــلــذيــن 
لـــم يــحــالــفــهــمــا الــتــوفــيــق في 

المشوار.  مواصلة 
القطرية  الجماهير  لعبت 
خــالل   ، وكــبــيــراً  مــهــمــاً  دوراً 
دور  فــــــي  الــــــفــــــرق  مــــــشــــــوار 
 ١٦ الـ  دور  وفي  المجموعات 
بحماس  الالعبين  وساندت   ،
مــالعــب  ومـــــألت   ، وبــــإصــــرا 

والدحيل.  والغرافة  السد 

وأثــبــتــت هــــذه الــجــمــاهــيــر 
كبيراً،  وطنياً  أنها تملك وعياً 
بــــحــــرصــــهــــا عــــلــــى الـــــوقـــــوف 
مـــــع فــــرقــــهــــا فـــــي الــــمــــشــــوار 
مــنــذ بــدايــتــه، رغـــم الــحــصــار 

ورغــــم األزمــــة الــتــي لـــم تنل 
مــن عــزيــمــتــهــم، بــل زادتــهــم 
إصــــراراً وحــمــاســاً، وزادتــهــم 
حــبــهــم لــبــلــدهــم، وشــاهــدنــا 
كــــيــــف كـــــانـــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر 

وعفوية،  تلقائية  وبطريقة 
تــنــشــد الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي مــع 
ـــاراة رغــــم عــدم  ـــمـــب ـــة ال ـــداي ب
الوطني  للنشيد  عزف  وجــود 
ـــاريـــات مــثــل  ـــمـــب فــــي هـــــذه ال

الوطنية  المنتخبات  مباريات 
الـــجـــمـــاهـــيـــر  كــــــانــــــت  بــــــل   ،
وبأسلوب  الواعية،  القطرية 
زيـــــادة  فــــي  ومـــبـــتـــكـــر،  راق 
حـــمـــاس الــالعــبــيــن بــالــنــشــيــد 

الــوطــنــي فــي بــدايــة الــمــبــاراة، 
وكانت تردده أيضاً في نهاية 
النتيجة.  كانت  مهما  المباراة 
مهمة  مرحلة  انتهت  اآلن 
آســـيـــا،  ــــطــــال  أب دوري  مــــن 

وستبدأ مرحلة أهم، مرحلة 
خروج المغلوب وعدم وجود 
وهي  للتعويض،  فــرصــة  أي 
مــــرحــــلــــة تـــســـتـــدعـــي وقـــفـــة 
جـــمـــاهـــيـــريـــة أكـــبـــر مــــن كــل 
مــشــجــعــي األنـــديـــة الــقــطــريــة 
ولــيــس فــقــط مــشــجــعــي الــســد 

والدحيل. 
رابطة  هناك  كانت  ومثلما 
قطرية ألندية الدحيل والسد 
مع  نريد  والــريــان،  والغرافة 
الــنــهــائــي  ربــــع  دور  انــــطــــالق 
الـــقـــادم،نـــريـــد  أغــســطــس   ٢٧
ــــطــــة أكــــبــــر مــــن األنــــديــــة  راب
دوري  أنــديــة  ســواء  القطرية 
أنــــديــــة  أو   ،QNB نـــــجـــــوم 
الـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة، مـــن أجــل 
والدحيل  السد  خلف  الوقوف 
أمــــام بـــيـــروزي واالســتــقــالل 
ثم  النهائي،  ربع  في  اإليراني 
المرحلة  هذه  تخطيهما  بعد 
ــــــى مـــرحـــلـــة  ووصــــولــــهــــمــــا إل

النهائي. نصف 

معركة دوري األبطال ألحقت هزيمة مذلة بدول الحصار

رد جمــــــــاهيري قـــــوي على الحصـــــــــار

االتحاد اآلسيوي المدعوم بالفيفا انتصر للوائح وأرغمهم على احترامها

حول مباريات فرقنا لمالحم وطنية وأسهم في تحقيق انتصاراتها
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 انــفــانــتــيــنــيــو رئــيــس 
ــــقــــدم، الــــذي  كـــرة ال
على  المحافظة  ع، 
الــذهــاب  بنظام  ات 
أن  يجب  القدم  كرة 

سياسة.

 كشفنا نواياهم الخبيثة وتخطيطهم لتمرير 
أجندتهم السياسية على أهم البطوالت القارية

سقطوا  لكنهم  للوائح  وفقاً  صاغرين  لعبوا 
بأخالقنا نحن  وانتصرنا  الرياضية  الروح  في 
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متابعة – رجائي فتحي : 

تـــتـــواصـــل الــتــجــهــيــزات واالســــتــــعــــدادات 
بصورة متميزة في جميع مالعب مونديال 
٢٠٢٢ التي يتم تشييدها الحتضان البطولة 
الغالي  بلدنا  في  العالم  مستوى  على  األكبر 
الـــشـــرق  مــنــطــقــة  فــــي  مـــــرة  ألول  قـــطـــر 

األوسط. 
وكـــــــان لـــحـــصـــولـــنـــا عـــلـــى حـــــق تــنــظــيــم 
هــذا  فـــي  األبــــــرز  الــــــدور   ٢٠٢٢ مـــونـــديـــال 
الحصار الظالم حيث أن تنظيم المونديال 
فــي قــطــر أثـــار األحــقــاد والــغــيــرة مــن قــوة 
قطر الرياضية ووصولها للعالمية بجدارة 
عرقلة  على  الجائر  الحصار  دول  وسعت 
المواد  وصــول  وإيقاف  المونديال  مشاريع 
تجهيز  مــســتــلــزمــات  مــن  وغــيــرهــا  الــخــام 
المالعب إلى الدوحة حتى تتوقف مشاريع 

المونديال أو تتأثر بذلك. 

ورغم ذلك لم تتعطل مشاريع المونديال 
ولــم تــتــأثــر الــخــطــط الــتــي تــم وضــعــهــا من 
سوف  التي  المالعب  إنــجــاز  أجــل  مــن  قبل 
الحصار  هذا  كان  بل  المونديال  تستضيف 
وبأسعار  بديلة  خطط  عــن  للبحث  دافــعــاً 
الــخــام  لــلــمــواد  بالنسبة  مــتــمــيــزة  تنافسية 
إنشاء  في  استخدامها  يتم  التي  والمعدات 
أقل  تنافسية  وبأسعار  المونديال  مالعب 

مما كان مخطط لها من قبل. 
إلنجاز  جــداً  مميز  بشكل  األمــور  وتسير 
المونديال  بمالعب  الخاصة  األعمال  كافة 
من  كــاف  وقــت  وقبل  جاهزة  تكون  حتى 
أن  لها  مخطط  وكــمــا  الــمــونــديــال  انــطــالق 
تكون جميع مالعب المونديال جاهزة في 

العام ٢٠٢١. 
أول  إنجاز  تم  بكثير  الموعد  هذا  وقبل 
مالعب المونديال وبأعلى تقنية فنية وهو 
حالياً  يستضيف  الذي  الدولي  خليفة  استاد 

نهائي  لقاء  آخرها  وكان  المباريات  كبرى 
كـــأس ســمــو األمــيــر الــمــفــدى بــيــن الــدحــيــل 
والـــريـــان وبــتــقــنــيــة الــتــكــيــيــف الــتــي تجعل 
أي  في  المباريات  إقامة  يستطيع  الجميع 
الصيف  فصل  في  خاصة  العام  من  وقــت 
نـــظـــراً لـــوجـــود تــقــنــيــة الــتــكــيــيــف الــمــتــمــيــزة 

والتي أشاد الجميع بها. 
تقوم  شيء  بأي  قطر  دولــة  تعد  ومثلما 
ــــفــــاء بـــالـــوعـــود وهــي  بــتــنــفــيــذه فــــــوراً واإلي
مونديال  تنظيم  بملف  التقدم  مع  وعــدت 
٢٠٢٢ بإدخال تقنية التكييف في المالعب 
والجميع شاهد ملعب استاد خليفة بتقنية 
الــتــكــيــيــف ويــجــعــلــك تــتــابــع الــمــبــاريــات في 
درجات حرارة تموذجية للعب كرة القدم 
األمر  وهذا  لالعبين  بالنسبة  األمر  ونفس 
كـــان حـــافـــزاً التـــحـــاد الـــكـــرة التـــخـــاذ قـــرار 
إقامة مباريات دوري النجوم في الموسم 
المقبل  أغسطس  شهر  مطلع  فــي  المقبل 

على تقنية التكييف المميزة.  معتمداً 
وفـــي الــطــريــق ســـوف يــتــم االنــتــهــاء من 
بأي  التأثر  دون  الــمــونــديــال  مــالعــب  كــافــة 

شيء من هذا الحصار الظالم 

استاد البيت 

الستاد  الفريد  التصميم  مــالمــح  بــدأت 
الــبــيــت والـــــذي ســيــقــام فـــي مــديــنــة الــخــور 
بالظهور بشكل واضح وذلك مع بدء أعمال 
الخارجية  وواجهته  االستاد  سقف  ترکیب 
الشعر  بيت  شكلها  في  تشبه  التي  المميزة 
الــعــربــي الــتــقــلــيــدي الــــذي يــعــكــس الــتــاريــخ 
الـــقـــطـــري، والـــــذي كــانــت تــســكــنــه الــقــبــائــل 

البدوية في قطر قديماً. 
البيت  اســتــاد  واجــهــات  تصنيع  تــم  وقـــد 
الـــخـــارجـــيـــة مــــن بـــولـــيـــمـــر يـــعـــرف بــاســم 
بــولــي تــيــتــرا فــلــورو إيــثــلــيــن، وهــو نــوع من 
أنــــواع الــبــالســتــيــك الــمــمــزوج بــمــواد أخــرى 
الستخدامه في مجاالت صناعية مختلفة 

مــاراكــانــا  ملعب  منها  ريــاضــيــة  ومــشــاريــع 
بطولة  نهائيات  استضاف  الذي  بالبرازيل، 
كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠١٤، وملعب 
ألــيــانــز أريـــنـــا فـــي ألــمــانــيــا، مــوطــن فــريــق 
الواجهات  تصنيع  تــم  كما  ميونيخ.  بــايــرن 
السدو  فن  لتحاكي  البيت  الستاد  الداخلية 
العربية  الخيمة  داخــل  المستخدم  الشهير 
التقليدية. وستعرف هذه المادة المتطورة 
المستخدمة في تصنيع الواجهات الداخلية 

باسم ”البيت الين“. الستاد البيت عالمياً 
وفـــي تــعــلــيــقــه عــلــى هـــذا اإلنـــجـــاز، قــال 
الــدكــتــور نــاصــر الــهــاجــري، مــديــر مشروع 
واجهة  بتركيب  الــبــدء  ”إن  الــبــيــت:  اســتــاد 
في  هامة  محطة  يمثل  الخارجية  االستاد 
استكمال  وبمجرد  المشروع  إنجاز  طريق 
هــــذه الـــخـــطـــوة، ســنــبــدأ بــتــركــيــب الــســقــف 
الــقــابــل لـــإلغـــالق لــيــكــون ســمــة مــعــمــاريــة 

أخرى تميز هذا االستاد األيقوني“.

ــــوكــــرة - الــمــرشــح  شـــهـــد الـــعـــمـــل فــــي اســــتــــاد ال
الستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم قطر 
٢٠٢٢ حتى الدور ربع النهائي - في اآلونة األخيرة 
الجزء  تركيب  من  االنتهاء  تم  إذ  ملحوظاً،  تقدماً 
األخــيــر مــن هيكل ســقــف االســـتـــاد والــمــكــون من 
متراً،   ٩٢ إلى  طولها  يصل  ضخمة  فوالذية  قطعة 
وتزن ٣٧٨ طناً، وترتفع حوالي ٥٠ متراً عن أرضية 
في  األساسية  القطعة  هذه  أهمية  وتأتي  االستاد. 
دعـــم أجــــزاء ســقــف االســـتـــاد، بــاإلضــافــة إلـــى أنها 
صممت بطريقة تسهل أعمال صيانة أجزاء السقف 

األخرى القابلة للطي.  
القطعة  أجــــزاء  تجميع  عملية  اســتــغــرقــت  وقـــد 
تم  إذ  يــومــاً،  عشرين  من  أكثر  بالسقف  ولحامها 
بــنــاء الــســقــف الــمــؤلــف مــن ســت قــطــع فــي قــوالــب 
المخصص  مكانه  في  وتركيبه  رفعه  قبل  مؤقتة 
وتجميعه  السقف  لــحــام  أعــمــال  اكتملت  وقــد  لــه. 

وتركيبه خالل نحو أربعين يوماً.

ولــعــل أهـــم مــا يــمــيــز ســقــف اســتــاد الـــوكـــرة هو 
إمكانية طيه في غضون ٣٠ دقيقة تقريباً، وذلك 
التيتانيوم  بمادة  مغطاة  قوية  أســالك  باستخدام 

المعروفة بمتانتها. 
حدة  من  التقليل  في  الخاصية  هــذه  وستسمح 
الذي  األمر  بأكمله،  االستاد  وتظليل  الشمس  أشعة 
سيسهم في رفع كفاءة نظام التبريد داخل االستاد. 
مشروع  مدير  الـــزراع،  ثاني  المهندس  ووصــف 
اســتــاد الـــوكـــرة فــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا، تــركــيــب سقف 
االســتــاد بــأنــه خــطــوة هــامــة فــي اســتــكــمــال عملية 
المميز  الوكرة  استاد  مالمح  ”بــدأت  قائالً:  البناء، 
بالظهور مع تحقيق هذا اإلنجاز الهام في تركيب 
بتركيب  الــبــدء  قــريــبــاً  سيتم  كــمــا  االســـتـــاد.  ســقــف 
نادي  ألــوان   – واألزرق  األبيض  باللونين  المقاعد 
الوكرة  سكان  انتماء  مــن  ستعزز  والــتــي   – الــوكــرة 
نفوسهم  فــي  سيبعث  كــمــا  الــعــريــقــة،  لمدينتهم 

الحيوية والحماس“.

مشاريع مالعب المونديال تسير في أحسن حال  

ظهور مالمح استاد الوكرة المونديالي

الخطط البديلة تجاوزت كل عقبات الحصار وأكدت على القدرات القطرية المتميزة

اإلنـــــجـــــاز  فـــــي  واإلرث  لـــلـــمـــشـــاريـــع  الـــعـــلـــيـــا  الـــلـــجـــنـــة  خــــطــــط  عــــلــــى  يـــــؤثـــــر  لـــــم  الــــحــــصــــار 
ــــة فــــــي الـــطـــريـــق ــــي ــــق ــــب ـــف وال ـــي ـــي ـــك ـــت ـــة ال ـــي ـــن ـــق ـــت ــــر بــــــصــــــورة رائــــــعــــــة ب ـــة ظــــه ـــف ـــي ـــل اســــــتــــــاد خ
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تــهــتــز  لــــم   :  ]  – الــــدوحــــة 
للحظة  ولــو  قــطــر  فــي  الــعــالــم  ثــقــة 
استضافة  على  قدرتها  في  واحــدة 
هــذه  زادت  بــل   ،  ٢٠٢٢ مــونــديــال 
الــثــقــة حــتــى بــعــد الــحــصــار، وأثــبــت 
الــعــالــم كــلــه ثــقــتــه فـــي قــطــر وفــي 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى تــــحــــدي الـــحـــصـــار 
نحو  قدماً  والسير  والجائر،  الظالم 

المونديال. استضافة 
فــلــم تـــمـــِض  ســــوى أيـــــام قــلــيــلــة 
رد  حتى  الظالم،  الحصار  بدء  على 
االتحاد  رئيس  انفانتينو  السويسري 
أصابت  الفيفا)،بكلمات   ) الــدولــي 
الـــحـــصـــار فــــي الـــصـــمـــيـــم، وأكـــــدت 
كله  العالم  أن  األولــى  اللحظة  منذ 

قطر.   مع  سيقف 
فـــــقـــــد أكــــــــــد انـــــفـــــانـــــتـــــيـــــنـــــو فـــي 
تــصــريــحــات رســمــيــة بــعــد الــحــصــار 
تأثير  وجــود  عدم  على  أيــام،  بعدة 
بـ  وصــفــهــا  الــتــي  الخليجية  لــألزمــة 

العالم  كــأس  على  «الــدبــلــومــاســيــة» 
فــي قــطــر، الــمــقــّررة إقــامــتــهــا في 

اآلن. من  سنوات   ٤ بعد  الدوحة 
تصريحات  في  إنفانتينو،  وقــال 
نــــقــــلــــتــــهــــا صــــحــــيــــفــــة «لـــــومـــــاتـــــان 
في  يثق  إنه  السويسرية،  ديمانش» 
األزمة  رغم   ،٢٠٢٢ قطر  مونديال 
ــيــة فـــي الــخــلــيــج،  الــســيــاســيــة الــحــال
إلـــى أن األمــــور ســـوف تــعــود  الفــتــاً 

طبيعتها. إلى 
تــأكــيــد  وفــــي  ســبــتــمــبــر   ١٧ وفــــي 
قطر  بــجــانــب  الــفــيــفــا  وقــــوف  عــلــى 
رغـــم الــحــصــار الــظــالــم والــجــائــر، 
تنظيم  على  قطر  فــي  ثقته  وعلى 
حمد  الشيخ  سعادة  قام  المونديال، 
بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس 
للفيفا  رسمية  بزيارة  الكرة  اتحاد 
إنفانتينو   جياني  مع  خاللها  التقى 
زيوريخ  بمدينة  االتحاد  مقر  في   –

السويسرية.

وتــــم خــــالل الـــلـــقـــاء الــبــحــث فــي 
التي  المشتركة  األمــور  من  العديد 
على  القدم  كرة  مصلحة  في  تصب 
أكد  االجتماع  وعقب  الصعد،  كافة 
التي  العالقة  عمق  على  إنفانيتنوز 
تــربــط الــفــيــفــا بــاالتــحــاد الــقــطــري، 
وأن قطر ستقوم بتنظيم  خصوصاً 

.٢٠٢٢ القدم  لكرة  العالم  كأس 
وفـــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــــدم خــلــط 
الــســيــاســة بــالــريــاضــة حـــرص بــســام 
المالديف  اتحاد  رئيس  جليل  عديل 
لــكــرة الــقــدم عــلــى  زيـــارة الــدوحــة 
ــــقــــاء مــــع الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن  ــــت واالل
خــلــيــفــة بــن أحــمــد آل ثــانــي رئــيــس 
االتــحــاد، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون، 
المالديفي،  االتــحــاد  رئــيــس  وقـــال  
السياسة  بين  خلط  لدينا  يوجد  ال 
للفصل  دائماً  نسعى  بل  والرياضة، 
خير  االتفاقية  أن  وأعتقد  بينهما 
دلـــيـــل عــلــى ذلـــــك، حــيــث تــربــطــنــا 

قديمة  وصــداقــات  متينة  عــالقــات 
القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  مع 
وهــــــي اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون ريـــاضـــي 
فــــحــــســــب، ولــــيــــســــت بــــمــــنــــأى عــن 
الشفافية  بمنتهى  نعمل  بل  الدولة، 

الجميع. علم  وتحت 
المالديفي   االتحاد  رئيس  وقام   
ـــــارة لـــجـــنـــاح الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا  ـــــزي ب
 “ واإلرث ”الــبــافــيــلــيــون  لــلــمــشــاريــع 
جولة  كانت   “  : قــال   ، البدع  ببرج 
رائــعــة لــلــغــايــة، حــيــث اطــلــعــنــا على 
آخـــــر اســــتــــعــــدادات قـــطـــر الــهــائــلــة 
والــتــقــدم الــمــذهــل نــحــو اســتــضــافــة 
 ،٢٠٢٢ الـــــعـــــالـــــم  لـــــكـــــأس  قــــطــــر 
وشـــاهـــدنـــا الـــنـــمـــاذج الـــتـــي تــحــاكــي 
ســتــادات ومــنــشــآت ومــالعــب كــأس 
منتخبي  مــبــاراة  وشــهــدت  الــعــالــم. 
أوزبــــكــــســــتــــان وقــــيــــرغــــزســــتــــان – 
ضــمــن مـــبـــاريـــات الــــــدورة الـــوديـــة 
الــثــالثــيــة بــالــدوحــة، تــأكــيــداً جــديــداً 

وأيضاً  الحصار،  خالل  قطر  لدعم 
السياسة  فــصــل  مــبــدأ  عــلــى  الــتــأكــيــد 
عـــــن الــــريــــاضــــة مـــــن خــــــالل رفــــع 
انــطــالق  قــبــل   – المنتخبين  العــبــي 
عليها  مــكــتــوب  الفــتــة   – الـــمـــبـــاراة 
 KEEP POLITICS AWAY”
وهي   ،“  FROM FOOTBALL
ـــــادى مـــن خــاللــهــا  الـــالفـــتـــة الـــتـــي ن
العــبــو الــمــنــتــخــبــيــن إلـــى االحــتــفــاظ 

. القدم  كرة  من  بعيداً  بالسياسة 
وتــــأتــــي تـــلـــك الــــمــــبــــادرة لــتــكــون 
صعيد  عــلــى  قــويــة  رســـالـــة  بــمــثــابــة 
األزمــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــتــــي ألـــقـــت 
بـــظـــاللـــهـــا عـــلـــى الــــــــــدورة الــــوديــــة 
الــثــالثــيــة والـــتـــي يــنــظــمــهــا االتـــحـــاد 
الــقــطــري لــكــرة الــقــدم فــي الــفــتــرة 
 ٦ ٣٠ يــونــيــو الــمــاضــي وحــتــى  مـــن 

.٢٠١٧ يوليو 
تدخل   السياسة    ( ( فيفا   ويحظر   
 في   أمور   الكرة   والتعامل   مع   كرة  

 القدم  –  وأي   لعبة   أخرى -  بوصفها  
 ،  مجرد   رياضة   ال   أكثر   وال   أقل  
فهي   ليست   سياسة  – وال   ينبغي  لها 
 أن   تكون   وال   يجوز   التعامل   معها  
 باعتبارها   صورة   مصغرة   للدولة ، 
أو  عـــن   انتماء   وطني     ً وال  تعبيرا

  كبرياء   قومي .
وال   يصح   اخـــتـــزال   الـــدولـــة   في  
 أقــــدام   ورؤوس   أحد   عشر   العباً 
 في   ملعب   للكرة ،  وفـــي   مباراة  
مــا  وهــــو   مدتها   تسعين   دقيقة ، 
لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  عليه  يــؤكــد 
تــدخــل  أي  إلـــغـــاء  بـــوجـــوب  الـــقـــدم 
ســيــاســي ومـــصـــالـــح شــخــصــيــة مــن 
لــــوائــــح االتـــــحـــــادات األعــــضــــاء فــي 
تــتــبــنــى  وأن  اآلســـــيـــــوي  االتـــــحـــــاد 
اللوائح  الوطنية  االتــحــادات  جميع 
تأسيس  وكــذلــك  للفيفا  الــقــيــاســيــة 
بشفافية  يتمتع  ديموقراطي  نظام 

واستقاللية. كاملة 

تأييد وثقة عالمية في قدرة قطر على تنظيم المونديال

إنجاز وشهادة عالمية الستاد الثمامة

الفيفا تصدى للمؤامرة بقوة وأكد عالقته القوية بمشروعنا العمالق

ـــــذي صممه  ـــاد الـــثـــمـــامـــة، ال حــصــل اســـت
الــمــهــنــدس الــمــعــمــاري الــقــطــري إبــراهــيــم 
العربي  للمكتب  التنفيذي  الرئيس  الجيدة، 
لــلــشــؤون الــهــنــدســيــة، عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
الرياضية  فئة ”المرافق  عن  استاد  تصميم 
واالســـتـــادات تحت اإلنـــشـــاء“، وذلـــك خالل 
عشرة  السابعة  النسخة  جوائز  توزيع  حفل 

لــمــســابــقــة  إم  آي  بـــي  آي  إم  جـــائـــزة  مـــن 
مشروعات الهندسة المعمارية المستقبلية، 
بمدينة  االحتفاالت  قصر  في  أقيم  والــذي 
العالمي  المعرض  مع  تزامناً  الفرنسية  كان 
والــمــشــاريــع،  لــلــعــقــارات  أم  آي  بـــي  آي  أم 
وبذلك يصبح استاد الثمامة أول استاد كرة 
الجائزة  هــذه  على  يحصل  قطر  فــي  قــدم 

من   ٢٠,٠٠٠ مــن  أكثر  بحضور  المرموقة 
مجال  فــي  المتخصصة  الشخصيات  أبـــرز 

الهندسة المعمارية.
للفوز  الــثــمــامــة  اســتــاد  تصميم  واخــتــيــر 
بالجائزة نظراً لتطور التقنيات المستخدمة 
فــيــه، وتــمــاشــيــهــا مـــع الــمــخــطــط الــمــدنــي، 
بها،  المحيطة  البيئة  لمتطلبات  وتلبيتها 

االجتماعية  التنمية  بـــأهـــداف  وارتــبــاطــهــا 
ـــــك، يــدمــج  لـــدولـــة قـــطـــر. عـــــالوة عــلــى ذل
الثقافة  أصالة  بين  الثمامة  استاد  تصميم 
العربية وتقاليدها، ال سيما القطرية، وبين 
تطور التقنيات، فضالً عن اإلرث االجتماعي 
انتهاء  بعد  االستاد  سيتركه  الذي  والتنموي 
بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢.

يــذكــر بـــأن اســـتـــاد الــثــمــامــة، الــــذي تبلغ 
طــاقــتــه االســتــيــعــابــيــة ٤٠ ألـــف مــقــعــد، هو 
اللجنة  تقوم  التي  الثمانية  االســتــادات  أحــد 
استعداداً  بإنشائها  واإلرث  للمشاريع  العليا 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  الستضافة 
االســتــاد  سيستضيف  حــيــث   ،٢٠٢٢ قــطــر 

مباريات البطولة حتى الدور ربع النهائي.

 م
20

18
و 
وني
3 ي

 - 
هـ

 1
43

9 
ان
ض
رم

 1
8 
حد
اال



عـــام   :  ]  – الــــدوحــــة 
دول  فـــيـــه  تـــفـــرغـــت  بـــأكـــمـــلـــه 
تأليف  فـــي  الــفــاشــلــة  الــحــصــار 
واالتهامات  األكاذيب  وفبركة 
لقطر، من أجل تشويه صورته 
أمـــــام الـــعـــالـــم، بــســبــب الــحــقــد 
أصابهم  الــذي  الحسد  وبسبب 
تنظيم  بـــشـــرف  فـــوزهـــا  مــنــذ 

كأس العالم ٢٠٢٢ .
خالله  صــرفــوا  بأكمله  عــام 
الــــمــــلــــيــــارات عــــلــــى مـــعـــتـــادي 
اإلجرام  من أجل تصوير قطر 
حقيقتها  غــيــر  عــلــى  بـــصـــورة 
ــــة  ــــهــــا دول أمـــــــام الــــعــــالــــم، وأن
تنظم  أن  يــجــب  ال  إرهـــابـــيـــة 

كأس العالم. 
عـــــــــام كــــــامــــــل ضـــــــــاع فـــيـــه 
جهدهم وأموالهم وأرصدتهم 
هــبــاء مـــنـــثـــوراً، بــعــد أن تــلــقــوا 
ـــو الـــصـــفـــعـــة مــن  ـــل الـــصـــفـــعـــة ت
ثقتها  زادت  التي  العالم  دول 
تنظيم  على  وبقدرتها  بقطر 

المونديال.  
فيه  كانت  الــذي  الوقت  وفي 
مــا  كــــل  تــفــعــل  الـــحـــصـــار  دول 
في  التشكيك  أجل  من  بوسعها 
قــطــر واإلســـــــاءة إلــيــهــا كــدولــة 
رائــــــدة فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت 
بــمــا فــيــهــا الـــمـــجـــال الــريــاضــي 
والـــكـــروي، كـــان اتــحــاد الــكــرة 

بــرئــاســة ســـعـــادة الــشــيــخ حمد 
ثاني،  آل  أحمد  بن  خليفة  بن 
يجوب العالم لتوطيد العالقات، 
ــتــعــاون  ــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــات ال ول
والــتــفــاهــم، ومــن أجــل المزيد 
مــن الــعــالقــات مــع االتـــحـــادات 

القارية واالتحادات األهلية. 
لـــــم يـــنـــظـــر اتـــــحـــــاد الــــكــــرة 
لــلــخــلــف ونـــظـــر لـــألمـــام، ورد 
أكــاذيــب  على  عملية  بطريقة 
واقتراءات دول الحصار، وراح 
دول  كــل  مــن  الــوفــود  يستقبل 
االتفاقيات  معها  ويوقع  العالم 
الــثــنــائــيــة، وأيــــضــــاً ذهــــب إلــى 
االتحادات الشقيقة والصديقة، 
ووجـــــــــد كــــــل تــــرحــــيــــب وكــــل 

رؤســاء  من  فقط  ليس  حفاوة 
االتحادات بل من بعض رؤساء 
الـــــــدول الــــذيــــن حــــرصــــوا عــلــى 
والوفد  االتحاد  رئيس  استقبال 
فخامة  أبـــرزهـــم  لــه  الــمــرافــق 
هــــوراســــيــــو كـــارتـــيـــيـــس رئــيــس 
جمهورية الباراغواي، وفخامة 
لينين مورينو رئيس جمهورية 

اإلكوادور.
الــــــزيــــــارة األولـــــــــى لــرئــيــس 
االتحاد كانت في ١٣ أغسطس 
تلبية  ـــاراغـــواي  ـــب ال إلــــى   ٢٠١٧
لدعوة من نظيره الباراغوياني 
ــــيــــرت هــــاريــــســــون، حــيــث  روب
تــم تــتــويــج هـــذه الـــزيـــارة بلقاء 
ســعــادتــه والـــوفـــد الــمــرافــق له 

كارتييس  هوراسيو  فخامة  مع 
رئيس جمهورية الباراغواي.

المنزل  فــي  اللقاء  تــم  حيث 
الــرئــاســي والــمــعــرف بــاســم – 
بحضور   – روغـــا  مــبــوروفــيــشــا 
كـــل مـــن الــســيــد عــبــد الــرحــمــن 
الــــســــويــــدي قــنــصــل قـــطـــر فــي 
الباراغواي والسيد أنخيل رامون 
بــارشــيــنــي ســفــيــر الـــبـــاراغـــواي 
فــي قــطــر والــســيــد الــيــخــانــدرو 
دول  اتــحــاد  رئــيــس  دومينغيز 
الكونمبول   – الجنوبية  أمريكا 
هاريسون  روبــيــرت  والسيد   –

رئيس اتحاد الباراغواي.
وقـــد قـــدم الــشــيــخ حــمــد بن 
خــلــيــفــة آل ثـــانـــي إلـــــى رئــيــس 

المنتخب  قميص  الـــبـــاراغـــواي 
الرئيس  اســـم  يحمل  الــقــطــري 
ورقم ٢٢ وذلك رمزية لحصول 
قطر على شرف تنظيم بطولة 
كأس العالم ٢٠٢٢ للمرة األولى 
فـــي تـــاريـــخ الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 

والشرق األوسط.
توقيع  الـــزيـــارة  خـــالل  وتـــم 
خبرات  وتبادل  تعاون  اتفاقية 
بــــيــــن االتـــــحـــــاديـــــن الـــقـــطـــري 
والباراغواياني التي من المؤكد 
أنـــهـــا ســتــعــود بــالــمــنــفــعــة على 
الــطــرفــيــن لــمــا يــمــتــلــكــانــه من 
قـــــدرات ســتــفــيــد مــســيــرة كــرة 
الــقــدم بــشــكــل عـــام والــكــرتــيــن 
الــــمــــحــــلــــيــــتــــيــــن عـــــلـــــى وجـــــه 

الخصوص.

اتفاقيات تعاون مع معظم اتحادات 
العالم

وتحديداً  الشهر  نفس  وفــي 
رئــيــس  اســتــقــبــل  أغــســطــس   ٢٦
االتــــحــــاد نــظــيــره الــمــوريــتــانــي 
يحيى،  ولـــد  أحــمــد  بــالــدوحــة 
حــيــث  تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
بين االتحادين، والتي تضمنت 
فيما  الثنائية  العالقات  تطوير 
مجاالت  على  لتشتمل  بينهما، 
من  الكثير  لــهــا  ســيــكــون  أكــثــر 
األصعدة  على  المثمرة  النتائج 
كــافــة، والــتــي بــدورهــا ستعزز 
من فرص النجاح لكرة القدم 

في كل من قطر وموريتانيا.

وتوالت بعد ذلك االتفاقيات 
مع  االتحاد  رئيس  وقعها  التي 
اتــحــادات  معظم  فــي  نــظــرائــه 
ـــعـــالـــم  وفـــــي جــمــيــع قـــــارات  ال
بعد  االتحاد  وقع  حيث  العالم، 
آخر  عـــدداً  موريتانيا،  اتفاقية 
من االتفاقيات مع أوزباكستان 
والـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ـــعـــراق وســريــالنــكــا  وعـــمـــان وال
ــنــدا وصــربــيــا  والــتــشــيــك وايــســل
ـــيـــونـــان وإيـــــــران ومــنــغــولــيــا  وال
واألردن  وإنـــجـــلـــتـــرا  والـــمـــجـــر 
ــنــان واالكـــــــوادور  ــب ـــا ول وســـوري

وتركيا واألرجنتين. 
إلـــى جــانــب كـــل ذلـــك كــانــت 
هـــنـــاك اتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــاون مع 
اتــــحــــادات قـــاريـــة أبـــرزهـــا مع 
أوقــــيــــانــــوس واتــــحــــاد أمــريــكــا 
الــجــنــوبــيــة، بــجــانــب الــلــقــاءات 
الــثــنــائــيــة الــتــي عــقــدهــا رئــيــس 
االتــــــحــــــاد مـــــع أحـــــمـــــد أحـــمـــد 
ــــيــــس االتــــــحــــــاد اإلفــــريــــقــــي  رئ
خـــالل زيـــارتـــه لــلــدوحــة، ومــع 
ــيــكــســانــدر ســفــيــريــن رئــيــس  أل
القدم،  لكره  األوروبي  االتحاد 
خـــالل زيــــارة الــشــيــخ حــمــد بن 
خليفة بن أحمد آل ثاني للمقر 
الــرئــيــســي لــالتــحــاد األوروبـــــي 
نيون  مدينة  فــي  الــقــدم  لــكــرة 

في سويسرا.

رئيسا الباراغواي واإلكوادور استقبال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد
اتفاقات وعالقات كروية عابرة للقارات

متابعة- فريد عبدالباقي:

قــالــت نـــوال الـــدوســـري مــديــرة منتخبنا 
الحصار  إن  الطاولة،  كرة  لسيدات  الوطني 
على  قدرتنا  أثبت  بالدنا،  على  فرض  الذي 
الــصــمــود، مــؤكــدة إن الــحــصــار جــعــل قطر 

أقوى بفضل تالحم القيادة والشعب.
وأكـــــــدت أن نـــجـــاحـــات دولــــــة قـــطـــر ال 
الرياضي  وليس  المجاالت  كل  في  تتوقف 
من  الجميع  ثقة  تنال  دائــمــاً  أنها  بــل  فقط 
ــيــة فـــي مــخــتــلــف االتـــحـــادات  األســـــرة الــدول
البطوالت  لمختلف  الدائم  التنظيم  والدليل 
واألحـــــــداث الــريــاضــيــة الــتــي تــنــتــظــرنــا في 
العالم  بطولة  تنظيم  مثل  المقبلة  المرحلة 
لكرة  العالم  وكــأس   ،٢٠١٩ الــقــوى  أللــعــاب 
لــأللــعــاب  الـــعـــالـــم  وبـــطـــولـــة   ،٢٠٢٢ الـــقـــدم 
على  دليل  أكبر  وهــذا   ،٢٠٢٣ لعام  المائية 
وإمكاناتها  قطر  قــدرات  في  الدولية  الثقة 
ونــجــاحــهــا فــي الــتــغــلــب عــلــى هـــذا الــحــصــار 

الجائر.

بث اإلشاعات المزيفة

وأكدت إلى أن  دول الحصار استخدمت 
األنباء  لوكالة  اإللكتروني  االختراق  وسيلة 

القطرية، وبث اإلشاعات المزيفة لالستناد 
عليها أمام المجتمع الدولي من أجل كسب 

تأييد للحصار.
الهجمات  هــذه  مخاطر  أن   وأوضــحــت 
ــيــوم مــن مــخــاطــر غير  ومـــا قــد نــواجــهــه ال
خالل  مــن  تــأتــي  مجتمعنا،  تــهــدد  تقليدية 
بــالــدرجــة  يــســتــهــدفــون  الــذيــن  المتطرفين 
األولـــــى الــمــجــتــمــعــات خــاصــة فــئــة الــشــبــاب 

بترويج األفكار السلبية.

وأكــدت نــوال الــدوســري، أن الحصار لم 

يؤثر على مشاركات منتخباتنا الوطنية في 

أن  مشيرة  والعالمية..  العربية  البطوالت 

العرب  كــأس  بطولة  فــي  شـــارك  المنتخب 

للمنتخبات لتنس الطاولة، والتي جرت في 

قابوس  السلطان  بمجمع   ،٢٠١٧ أغسطس 

الــريــاضــي بـــ «بـــوشـــر»، فــي أول مــشــاركــة 

الحصار،  بعد  الخارجية  السيدات  منتخب 

العباً   ١٨٠ مــشــاركــة  البطولة  شــهــدت  وقــد 

قطر  عــربــيــاً:  منتخباً   ١٥ يمثلون  والعــبــة 

ــــعــــراق وجـــــزر الــقــمــر  ومـــصـــر ولـــبـــنـــان وال

والسودان  وجيبوتي  وموريتانيا  والصومال 

وفلسطين  والــمــغــرب  والـــجـــزائـــر  وتـــونـــس 

البلد  عمان  سلطنة  إلى  وباإلضافة  واليمن 

المنظم.. حيث حصد منتخبنا ٤ ميداليات، 

المكي  وشهد  علي  مريم  الــزوجــي  فحقق 

علي  مها  والزوجي  البراعم،  زوجي  فضية 

الشابات،  زوجــي  فضية  عبدالرضا  وخلود 

كما حصلت خلود عبدالرضا على برونزية 

فردي الشابات، والزوجي آيه مجدي ومها 

فالمرزي على برونزية زوجي السيدات.

نوال الدوسري : قطر أكبر من الحصار.. والنجاحات في كل المجاالت

نوال الدوسري  

منتخبنا لسيدات تنس الطاولة يتحدى دول الحصار
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متابعة – صفاء العبد :

للمشاركة  الــعــنــابــي  دعـــوة  تــأتــي    
في بطولة كوبا أمريكا، في نسختها 
للعام المقبل، لتشكل ضربة موجعة 
يستهدفون  الذين  أولئك  لكل 
الـــــريـــــاضـــــة وكــــــــرة الــــقــــدم 
فـــي دولـــــة قطر  تـــحـــديـــداً 
تعكس  هــــذه  فـــالـــدعـــوة   ..
حـــــجـــــم ومــــــكــــــانــــــة قـــطـــر 
ورياضتها، بمختلف ألعابها، 
مثلما  الــدولــي  المستوى  على 
الذريع  الفشل  لتؤكد  جــاءت  إنها 
لـــدول الــحــصــار ولــكــل مــن أراد أو 
الدسائس  عبر  رياضتنا  خنق  يريد 
بينها  ومــن  الدنيئة  والــمــحــاوالت 
خاص  بشكل  استهدفت  الــتــي  تلك 
في   ٢٠٢٢ لمونديال  قطر  احتضان 
ســابــقــة هــي األولــــى مــن نــوعــهــا على 

صعيد الشرق األوسط كله .. 
فـــي أن    ولـــيـــس مـــن شـــك أيـــضـــاً 
دعـــــوة األدعــــــم لــلــمــشــاركــة فـــي هــذه 
الــبــطــولــة الــقــاريــة الــكــبــيــرة، الــتــي تُعد 
القدم،  كــرة  تاريخ  في  األقــدم  البطولة 
فــي تــاريــخ  تشكل انــعــطــافــة كــبــيــرة جـــداً 
الــــكــــرة الـــقـــطـــريـــة وربــــمــــا تــمــثــل بـــدايـــة 
على  تضعنا  أن  يمكن  جــديــدة  صفحة 
مسيرتنا  في  نتمناه  الذي  التحول  طريق 

الكروية .. 
  فــالــمــشــاركــة فــي بــطــولــة بــمــثــل هــذا 

عمالقة  منتخبات  جــانــب  وإلـــى  الحجم 
واألورغــــواي  واألرجنتين  الــبــرازيــل  مثل 
شأنها  من  وغيرها  وتشيلي  والباراغواي 
بــالــغ  أن تــمــنــح الـــكـــرة الــعــنــابــيــة زخـــمـــاً 
األهمية على مستوى التطور الذي ننشده 
وأننا نتطلع إلى مشاركة فاعلة  خصوصاً 
الذي  التاريخي  المونديال  في  وإيجابية 
حديث  أصبح  أن  بعد  كله  العالم  يترقبه 
كــل األوســـــاط الــريــاضــيــة فــي كــل مكان 
بحكم حجم االستعدادات غير المسبوقة 
تحدث  ما  وهو  التنظيمي  المستوى  على 
به العديد من المعنيين بالشأن الرياضي 
نفسه  الفيفا  رئيس  وبضمنهم  والكروي 
جــيــانــي انــفــانــتــيــنــو الــــذي عــبــر فـــي أكــثــر 
وقناعته  الكبيرة  ثقته  عن  مناسبة  من 
الراسخة في أن مونديال ٢٠٢٢ في قطر 

سيكون استثنائياً في كل تفاصيله .. 
  وإلى جانب أهمية مثل هذه الدعوة 
الحجم  هــذا  بمثل  بطولة  في  للمشاركة 
في  تأتي  كونها  السياسي  المستوى  على 
مــثــل هـــذه الــمــرحــلــة الــصــعــبــة بــحــكــم ما 
فرض على قطر من حصار جائر ولئيم 
فإننا نرى أيضاً أن مثل هذه المشاركة هي 
بغض  والعــبــوه  العنابي  يحتاجه  ما  فعالً 
يخرجوا  أن  يمكن  نتائج  أي  عــن  النظر 
االستفادة  هو  هنا  األكبر  الهدف  ألن  بها 
القصوى من مثل هذا االحتكاك المباشر 
مع مثل هذه المنتخبات الكبيرة واللعب 
أمـــام أســمــاء عالمية المــعــة األمـــر الــذي 
لتعزيز  حقيقية  فــرصــة  العــبــيــنــا  يمنح 

الــثــقــة بــالــنــفــس والــتــعــود عــلــى مــثــل هــذه 
العالمية  الــكــرة  عمالقة  مــع  الــمــواجــهــات 
قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة الكبار 

في مونديال ٢٠٢٢ .. 
  والـــحـــديـــث هــنــا عـــن حــجــم الــفــوائــد 
الفنية والمعنوية المرتقبة من مثل هذه 
المشاركة يعود إلى تجارب مماثلة سبق 
قد  كــانــت  منتخبات  عــدة  خاضتها  وأن 
في  لتشارك  الــدعــوة  هــذه  بمثل  حظيت 
نسخ سابقة من عمر البطولة ليكون ذلك 
الذي  الكبير  التطور  لذلك  مهد  من  هو 
طــالــهــا فــي مــراحــل الحــقــة .. وفـــي هــذا 
التي  اليابان  تجربة  عن  نتحدث  الجانب 
سبق وإن شاركت في هذه البطولة عام 
الحقيقية  البداية  هو  ذلك  ليكون   ١٩٩٩
لمنتخبها الذي شارك الحقاً في مونديال 
عام ٢٠٠٢ في كوريا الجنوبية واليابان .. 
منتخب  مشاركة  عن  أيضاً  نتحدث  كما 
الواليات المتحدة وحجم الفوائد الكبيرة 
األمــر  البطولة  هــذه  مــن  بها  خــرج  الــتــي 
ضيفاً  األمــريــكــي  المنتخب  جــعــل  الـــذي 
الحقة  نسخ  عدة  في  البطولة  على  دائماً 
مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال أيـــضـــاً مـــع أكـــثـــر من 
أمــريــكــا  ــلــدان  ب منتخبات  مــن  منتخب 
الــوســطــى مــثــل الــمــكــســيــك وهـــنـــدوراس 
ضالتها  وجـــدت  وجميعها  وكوستاريكا 
خاللها  مــن  لتنطلق  الــبــطــولــة  هـــذه  فــي 
في  جـــداً  المهمة  الــقــفــزات  تلك  وتحقق 

تاريخها الكروي .. 
أمريكا  اتــحــاد  أن  هــو  هنا  والــمــؤكــد    

ـــقـــدم كــــان قـــد قــدم  الــالتــيــنــيــة لـــكـــرة ال
خـــدمـــة كــبــيــرة لــتــلــك الــمــنــتــخــبــات من 
لها  وفــرهــا  التي  الثمينة  الــفــرص  خــالل 
الكبيرة  الــتــطــور  حــجــم  مــن  لــالســتــفــادة 
الذي تتميز به كرة أمريكا الالتينية وهو 
الذي  العنابي  إلى  بالنسبة  أيضاً  نأمله  ما 
سبع  قبل  الدعوة  بنفس  حظي  وأن  سبق 
سنوات وتحديداً عام ٢٠١١ إال أن االتحاد 
تلك  تلبية  عــن  يــومــهــا  اعــتــذر  الــقــطــري 
الدعوة بسبب االرتباطات القارية للعنابي 

في فترة إقامة تلك البطولة .. 
  وقـــد يــكــون مــهــمــاً هــنــا اإلشــــارة إلــى 
مــــدى أهــمــيــة مــثــل هــــذه الـــدعـــوة على 
تربط  الــتــي  الــوطــيــدة  الــعــالقــات  مستوى 
مثل  لتمنحها  العالم  بلدان  بأغلب  قطر 
اختيرت  بحيث  الرفيعة  المكانة  هــذه 
في  الراغبة  الــدول  من  العديد  بين  من 
هي  لتكون  البطولة  هــذه  بمثل  التواجد 
من يحظى بذلك وفقاً لدورها البناء في 
الصعد  مختلف  وعلى  الــدولــي  المجتمع 
بما في ذلك الرياضة التي صارت جزءاً 
المتطور  الحياتي  الــواقــع  مــن  يتجزأ  ال 
الـــــذي تــعــيــشــه قــطــر وهــــو الـــواقـــع الـــذي 
إعجاب  واستقطب  الجميع  حديث  صار 
التي  األســبــاب  أهــم  أحــد  وكـــان  الجميع  
هذه  كل  على  الحاقدين  أولئك  أغاظت 
دولــة  تحققها  الــتــي  الكبيرة  النجاحات 
جداً  كبيرة  لكنها  مساحتها  في  صغيرة 
تطلعاتها  حــجــم  وفـــي  طــمــوحــاتــهــا  فـــي 

لمستقبلها الوضاء ..

العنابي يتحدى الحصار ويقتحم كوبا أمريكا
دعوته للمشاركة في البطولة العريقة ضربة موجعة للحاقدين على نجاحاتنا الكبيرة

محمد  الــدكــتــور  أكــد   :  ] الدوحة- 
جــهــام الـــكـــواري رئــيــس االتـــحـــاد الــقــطــري 
لـــلـــدراجـــات أن مــــرور عـــام عــلــى الــحــصــار 
وتمسكه  ووعيه  القطري  الشعب  قــوة  أكــد 
بقيادته وثوابته الوطنية ...وأكد أنه بالنسبة 
لــلــريــاضــيــيــن فــقــد انــعــكــس عــلــى اإلصـــــرار 
والعمل الجاد من جانب الالعبين من أجل 
المحافل  فــي  خــاصــة  الــنــجــاح  على  التأكيد 
في  وليس  العالمية  والمنافسات  الخارجية 
الدراجات فقط وإنما في غالبية الرياضات 
وال  أقــويــاء  إننا  مدوية  قوية  أعلنتها  والتي 

يمكن أن تهزنا أي إجراءات.
وأضــــاف : إذا كـــان مــن خــاســر فــي هــذا 

الحصار فهي الرياضة الخليجية التي تأثرت 
بغياب االحتكاكات القوية التي كانت توفرها 
البطوالت التي تجمع الرياضيين ونحن هنا 
لــم نــتــأثــر حــيــث أوجــدنــا الــبــديــل مــن خــالل 
منافسات آسيوية وخارجية ولكن بكل تأكيد 
هناك خاسرون على الجانب اآلخر والذين 
كانوا يجدون في التنافس الخليجي احتكاكاً 

قوياً وإعداداً لبطوالت قارية ودولية.
وأكـــــد الــــكــــواري أنــــه مــنــذ الـــيـــوم األول 
أميرهم  حــول  القطريون  الــتــف  للحصار، 
ــنــوا لــلــعــالــم أنــهــم لـــم ولــن  ووطــنــهــم، وأعــل
يتنازلوا عن سيادتهم باإلضافة إلى موقف 
القطريين الشجاع والقوي والرافض لجميع 

محاوالت دول الحصار لزعزعة االستقرار 
دول  محاوالت  جميع  خابت  فقد  الداخلي، 
قطر  ضــد  مخططاتها  تنفيذ  فــي  الحصار 
منتصرين  خرجنا  أنــنــا  وأعــتــقــد  وشعبها.. 

من هذا الحصار.
الوطن  للقطريين  تمثل  قطر  :إن  وتابع 
والملجأ والحياة، فال خير في من ال يخلص 
إلى  الفتاً  الظروف،  كانت  أيا  وأهله  لوطنه 
بوطن  عليه  اهللا  أنعم  القطري  الشعب  أن 
معطاء وأمير عادل، لذلك فإن األزمة التي 
تماسك  مــدى  بينت  حالياً  الــدولــة  بها  تمر 
وحبهم  إخالصهم  ومدى  وأميرها  الشعب 
بالغالي  للتضحية  واســتــعــدادهــم  لــلــوطــن، 

والــنــفــيــس فــي سبيل رفــعــة قــطــر وضــمــان 
سالمتها واستقرارها.

إن  الـــكـــواري   جــهــام  محمد  د.  وأضــــاف 
الــشــعــب الــقــطــري رســــم لــوحــة مـــن الــحــب 
والتكاتف والوحدة سوف تشهد بها األجيال 
القطري،  الــتــاريــخ  فــي  وستخلد  الــقــادمــة، 
مؤكداً أن ما مر به القطريون  من  حصار 
جــوي وبــري وبــحــري على قطر كــان ليس 
كافة  أزال  الــشــعــب  أن  إال  الــهــيــن،  بــالــشــيء 
الـــصـــعـــاب وتــغــلــب عــلــيــهــا بـــالـــقـــوة وتــحــمــل 
السياسية  لــلــقــيــادة  أتــــاح  مــمــا  الــمــســؤولــيــة، 
دون  الحصار،  مع  للتعامل  عديدة  خيارات 

أي ضغوط أو أعباء داخلية.

الحصار أكد أننا أقوياء وخرجنا منتصرين
د.محمد جهام الكواري :

متابعة – صفاء ال

دعـــوة تــأتــي   
في بطولة كوبا
للعام المقبل، لت
أولئك لكل 
الـــــريـــــاض
تـــحـــدي
فـــالــ  ..
حـــــجـــــم
ورياضته
المس على 
جــاءت إنها 
لـــدول الــحــصــار
ريا خنق  يريد 
والــمــحــاوالت
استه الــتــي  تلك 
ل قطر  احتضان 
ســابــقــة هــي األول
صعيد الشرق األو
  ولـــيـــس مـــن
دعـــــوة األدعــــــم لــل
الــبــطــولــة الــقــاريــة
في األقــدم البطولة 
تشكل انــعــطــافــة كــبــي
الــــكــــرة الـــقـــطـــريـــة و
يمك جــديــدة  صفحة 
الذي التحول  طريق 

الكروية .. 
 فــالــمــشــاركــة فــي

ـــم ـــال ـــع ــــون ال ــــي ـــــي ع ــــة قـــطـــر ف ــــان ــــك ـــكـــس حـــجـــم وم ـــع ــــة ي ــــكــــي ـــــي الـــبـــطـــولـــة األمــــري تــــواجــــدنــــا ف
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متابعة- السيد بيومي  

 أعــــطــــى االتـــــحـــــاد الــــدولــــي 
شهادة  ”الفيفا“  الــقــدم  لــكــرة 
بمثابة  وكــانــت  لقطر  جــديــدة 
الحصار  لــدول  موجعة  ضربة 
ومــازالــت  كــانــت  والــتــي  الجائر 
تـــثـــيـــر الـــــشـــــائـــــعـــــات  وتـــنـــســـج 
الــســيــنــاريــوهــات مــنــذ اإلعـــالن 
عــــن االســــتــــضــــافــــة الـــقـــطـــريـــة 
توالي  ورغم   ..٢٠٢٢ لمونديال 
الساحقة  الــقــطــريــة  الــضــربــات 
الــظــالــم  الـــحـــصـــار  دول  عـــلـــى 
ـــدأ وحــتــى  والــجــائــر مــنــذ أن ب
التي  الــنــجــاحــات  ورغـــم  اآلن، 
حــقــقــتــهــا الـــريـــاضـــة الــقــطــريــة 
بشكل  القدم  وكرة  عام  بشكل 
خــــاص والـــتـــي تـــؤكـــد الــمــكــانــة 
ـــقـــطـــر، وتـــرفـــض  ـــيـــرة ل ـــكـــب ال
بشكل قاطع االتهامات الواهية 
تفرغوا  أن  الحصار،بعد  لدول 
أذرعــنــا  نفتح  ونــحــن  لــلــصــراخ 
أن  إال   .. ورجـــالـــه  لــلــمــونــديــال 
بشكل  أظهرت  الفيفا   شهادة 
واضـــــح وجـــلـــي الــمــكــانــة الــتــي 
تــحــتــلــهــا قــطــر عــلــى الــمــســتــوى 

اإلقليمي والقاري والعالمي.
تمثلت   الـــدولـــيـــة   الـــشـــهـــادة 
قطر  لدولة  الفيفا  اختيار  في 

تدريبية  دورات   ٤ الستضافة 
إعـــداد  دورة  أبــرزهــا  للحكام 
 ٢٠١٨ روســيــا  مــونــديــال  حكام 
وبـــــوجـــــود  إشـــــــــــراف  تــــحــــت  ـ 
لجنة  رئــيــس  كولينا  اإليــطــالــي 
ماسيمو  والسويسري  الحكام، 
ــتــنــفــيــذي  بـــوســـاكـــا الـــمـــديـــر ال
مــع   بــالــفــيــفــا  الـــحـــكـــام  إلدارة 
تحمل الفيفا وبالكامل تكاليف 
هـــــذه الــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة، 
عــلــى  مـــالـــيـــة  أعــــبــــاء  أي  دون 
دولـــــة قــطــر أو اتـــحـــاد الــكــرة 
الــــــــــذي  قـــــــدم فــــقــــط الــــدعــــم 
الفيفا  تحمل  حيث  اللوجستي، 
المشاركين  جميع  سفر  تذاكر 

مالعب  واستئجار  وإقاماتهم، 
التدريب وقاعات المحاضرات 
ووســـائـــل الــنــقــل والــمــواصــالت 
والمترجمين والمواد التعليمية 

والمالبس.
الـــــــــــــــدورة األولـــــــــــــى كــــانــــت 
بحضور  الفنيين  للمحاضرين 
أنحاء  جميع  من  شخص   ١٠٠
الــعــالــم  وأقــيــمــت فـــي الــفــتــرة 
مــن ٣٠ يــنــايــر إلـــى ٢ فــبــرايــر، 
بحكام  خاصة  الثانية  والدورة 
الــســاحــة وحـــكـــام الــفــيــديــو في 
الذين  للحكام  النهائية  القائمة 
مـــبـــاريـــات  إدارة  ســـيـــتـــولـــون 
 ،٢٠١٨ روســـــيـــــا  مـــــونـــــديـــــال 

حكماً   ٣٧ بمشاركة  وأقــيــمــت 
خـــــالل الـــفـــتـــرة مــــن ٥ إلـــــى ٩ 
فبراير، والدورة الثالثة خاصة 
بــالــحــكــمــات الــمــرشــحــات (٨٠ 
حكمة) إلدارة مونديال فرنسا 
وأقــيــمــت   ،٢٠١٩ لـــلـــســـيـــدات 
الدورة من ١٢ إلى ١٦ فبراير، 
ـــــــدورة الـــرابـــعـــة واألخـــيـــرة  وال
بمشاركة  الحكام  لمحاضري 
واســتــضــافــتــهــا  مــحــاضــر   ١٠٠
 ١٩ الــدوحــة خــالل الفترة مــن 

إلى ٢٢ فبراير.
وقــــــال هــــانــــي  بـــــالن عــضــو 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي اتــحــاد 
ـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ـــرئ الــــكــــرة وال

قطر   نــجــوم  دوري  لــمــؤســســة 
بترشيح  جــاء  قطر  اختيار  إن 
الــتــعــاون  هـــذا  وإن  الفيفا  مــن 
العالقة  سلسلة  فــي  حلقة  هــو 
الــعــمــيــقــة والــمــمــيــزة مـــا بين 
والقطري  الــدولــي  االتــحــاديــن 
الستضافة  إيجابية  وتــرجــمــة 
العالم  لــكــأس  المرتقبة  قطر 
نفسها  عـــن  بـــاألصـــالـــة   ٢٠٢٢
ــنــيــابــة عـــن كـــافـــة شــعــوب  وبــال

المنطقة.
الموضوع  هــذا  عن  وتحدث 
أيـــضـــاً نــاجــي الــجــويــنــي رئــيــس 
المرة  إنها  وقال  الحكام  لجنة 
التي  الفيفا  تــاريــخ  فــي  األولـــى 

يتم فيها إقامة مثل هذا العدد 
من الدورات الخاصة بالحكام 
فـــي دولـــــة واحــــــدة وفــــي عــام 
واحــــد فــلــم يــســبــق لـــدولـــة في 
ــعــالــم أن نــظــمــت هــــذا الــكــم  ال
مـــن الــــــدورات لــلــحــكــام، وهــو 
بكل  تاريخياً  إنــجــازاً  يمثل  مــا 
الــمــقــايــيــس لــقــطــر واالتــــحــــاد 
القطري  وللتحكيم  الــقــطــري 

أيضاً.
ليست  أنـــهـــا  أن  عــلــى  وأكــــد 
تستضيف  الــتــي  األولــــى  الــمــرة 
خــاصــة  دورات  قـــطـــر  فـــيـــهـــا 
بـــحـــكـــام الـــفـــيـــفـــا، وقــــــــال إن 
المجال  هذا  في  بدأت  العالقة 
منذ ٤ سنوات حيث استضافت 
لحكام  تدريبية  دورات  قطر 
 .٢٠١٤ الــــبــــرازيــــل  مــــونــــديــــال 
وأضـــاف: هــذا اإلنــجــاز أضــاف 
كبيرة  عــالــمــيــة  ســمــعــة  لــقــطــر 
دورات  أن  عــلــمــنــا  إذا  خــاصــة 
عــادة  تعقد  الــمــونــديــال  حــكــام 
فـــي الـــدولـــة الــمــنــظــمــة، وهـــذا 
كبيرة  عالمية  ثقة  يمثل  األمر 

بقطر وبإمكانياتها.
واســتــطــرد الــجــويــنــي قــائــالً: 
اخـــتـــيـــار الـــفـــيـــفـــا لــقــطــر لــيــس 
صــدفــة أو بــطــلــب مـــن قــطــر، 
ولـــكـــن لــإلمــكــانــيــات الــكــبــيــرة 

التي تتمتع بها الكرة القطرية، 
مع  يتعامل  االتحاد  أن  خاصة 
ـــدورات  ال مستوى  على  الفيفا 
 ٤ مــن  أكــثــر  مــنــذ  التحكيمية 
ســــنــــوات، حــيــث أقــيــمــت عــدة 
دورات بالدوحة كانت جميعها 

ناجحة ١٠٠٪.
ذلك  كل  إلــى  إضافة  وتــابــع: 
فـــــإن اتــــحــــاد الــــكــــرة بــرئــاســة 
خليفة  بن  حمد  الشيخ  سعادة 
بـــن أحـــمـــد آل ثـــانـــي وفــــر كل 
اإلمـــكـــانـــيـــات والـــوســـائـــل أمـــام 
الـــدورات،  هــذه  إلقــامــة  الفيفا 
إلـــى جــانــب تــوفــر كـــل وســائــل 
الــنــجــاح مــن مــالعــب وفــنــادق 
كانت  هنا  ومــن  ومـــواصـــالت، 
الــــثــــقــــة الــــكــــبــــيــــرة فـــــي قــطــر 
وقت  فــي  دورات   ٤ لتحتضن 

واحد.
أن  الـــــجـــــويـــــنـــــي  وأعــــــــلــــــــن 
من  الــكــم  هــذا  مثل  استضافة 
ـــــــــدورات الــتــحــكــيــمــيــة الــتــي  ال
ــفــيــفــا تـــحـــتـــاج إلـــى  يــنــظــمــهــا ال
ـــهـــا، لــكــن  ســــنــــوات لــــإلعــــداد ل
يتمتع  مــا  وبفضل  اهللا  بفضل 
ـــة قطر  بــه اتــحــاد الــكــرة ودول
بشكل عام من إمكانيات فإننا 
نــقــول إن قــطــر مــســتــعــدة من 

اآلن إلقامة هذه الدورات.

شهادة الفيفا ..ضربة قوية لدول الحصار 
االتحاد الدولي يختار قطر المحاصرة لتجهيز حكام مونديال روسيا

ـــــم بــــاألحــــضــــان ـــــال ـــــع ـــل ال ـــب ـــق ـــت ـــس ـــــن ن ـــــح ـــــعـــــات ون ـــــشـــــائ ــــــــــــالق ال ـــــصـــــراخ وإط ـــــل ـــــوا ل ـــــرغ ـــــف ت

الدوحة استضافت ورشة 
تاريخية للفيفا

استضافت قطر ورشتين لحكام مونديال روسيا ٢٠١٨ وكأس 
العالم للسيدات في فرنسا ٢٠١٩. وكانت الدورة األولى في أبريل 
٢٠١٦، وتعتبر هذه الورشة تاريخية بالنظر إلى أنها المرة األولى 
في تاريخ الفيفا التي يُشارك ُحكام وحكمات في أنشطة مشتركة، 
تشمل جلسات نظرية وعملية.  ناقش مسؤولو المباريات ملفات 
فيديو متعلقة بحاالت مختلفة تجري خالل المباريات للوصول 

إلى نوع من االتساق والتوحد في التعامل معها.

ورشة لحكام تصفيات 
ومونديال ٢٠١٨

األول  المعسكر  أيضاً  قطر  استضافت   ٢٠١٥ نوفمبر  في 
للحكام المرشحين إلدارة تصفيات ومباريات كأس العالم 
وأفريقيا  آسيا  مــن  حكماً   ٢٧ وبمشاركة   ،٢٠١٨ بروسيا 
وأوقيانوس، بالتنسيق مع االتحاد الدولي لكرة القدم وبين 
وضمت  والــدولــي.  القطري  االتحادين  في  الحكام  إدارتــي 
القائمة اثنين من الحكام القطريين، هما فهد جابر وعبد 

الرحمن الجاسم.

متابعة – عبد الناصر البار

ــــوســــف الــــكــــاظــــم رئـــيـــس  أكـــــــد ي
االتحاد العربي والقطري للمالكمة 
جريدة  مع  حديثه  في  والمصارعة 
مــرور  بمناسبة  الرياضية   ]
ســنــة كــامــلــة عـــن الــحــصــار الــجــائــر 
ـــم الــــــذي فـــرضـــه األشـــقـــاء  ـــظـــال وال
األعــــــداء فـــي مــثــل هــــذا الـــيـــوم من 
الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة ضــــاربــــيــــن كــل 
الــقــوانــيــن واألعـــــراف وقــيــم الــديــن 
وإال  الـــحـــائـــط  عـــــرض  اإلســــالمــــي 
كـــيـــف يـــتـــم فـــــرض الـــحـــصـــار عــلــى 
كانوا  مــن  طــرف  مــن  عربية  دولــة 
يسمون أنفسهم باألشقاء وفي غرة 
كان  حصاراً  الكريم  رمضان  شهر 
.. وقـــال يوسف  وجــــواً  وبــحــراً  ـــراً  ب
على ذلك إنه وعلى  الكاظم  معلقاً 

على  كاملة  سنة  مــرور  من  الرغم 
الــقــطــريــيــن  أن  إال  الـــحـــصـــار  هــــذا 
األرض  هــذه  على  المقيمين  وكــل 
انتهى  لهم  بالنسبة  الحصار  الطيبة 
بــعــد أســبــوعــيــن فــقــط مــن إعــالنــه، 
وقال في البداية كان هناك حصار 
شــعــر بـــه الــجــمــيــع أو كــــان بــمــثــابــة 
يعيشه  الجميع  جعل  مفاجئ  قــرار 
ويتحدث عنه ولكن بمجرد مرور 
أسبوعين فقط تجاوز الجميع ذلك 
الحصار وأصبح أمراً عادياً واألمور 

تسير بشكل جيد.

قيادة رشيدة وحكيمة

وأضــــاف يــوســف الــكــاظــم أعتقد 
من يشعر بالحصار أو باألحرى من 
اعتقادي  في  اآلن  محاصرون  هم 
لــيــســت قــطــر وإنـــمـــا دول الــحــصــار 
نفسها،  حــاصــرت  مــن  هــي  نفسها 

ألن الحصار لم يحقق لهم إهدافهم 

وبــالــتــالــي هـــم مـــن خـــســـروا ولــيــس 

العربي  االتحاد  رئيس  وتابع  قطر، 

والــمــصــارعــة  للمالكمة  والــقــطــري 

الرشيدة  قيادتنا  أثبتت  لقد  كالمه 

والــحــكــيــمــة قــوتــهــا وحــنــكــتــهــا في 

إدارة هذه األزمة باقتدار وبشهادة 

فريقاً  نملك  نعم  وقال  كله،  العالم 

متميزاً إلدارة األزمات وهو ماجعل 

المسؤولين عن البلد يجدون حلوالً 

التي  المشاكل  لكل  وسريعة  بديلة 

نتأثر  أن  دون  البداية  في  واجهتنا 

بــذلــك  فــي جميع الــقــطــاعــات وتــم 

مستقبلية  استراتيجية  خطة  وضع 

تــتــمــاشــى مـــع مــتــطــلــبــات الــظــروف 
والحمد هللا على كل شيء .

مدرسة تصدي األزمات

قطر  بــأن  الكاظم  يــوســف  وقـــال 
”مدرسة  إســم  عليها  يطلق  أصبح 
األزمة  هذه  وإن  األزمــات“  تصدي 
ــــــدرس فــــي كــيــفــيــة قــــــدرة دولــــة  ت
وهذا  األزمــة  هذه  احتواء  في  قطر 
الحصار الظالم وتطوير نفسها أكثر 
بدون أي تأثر اقتصادي أو رياضي.

حرمونا من العمرة والحج
وأشــــار يــوســف الــكــاظــم إن ظلم 
لمنع  حــتــى  وصــــل  الـــحـــصـــار  دول 
العمرة  مناسك  آداء  من  القطريين 
والحج وهذا الظلم والجور لم نعشه 
حتى أيام الجاهلية واهللا ينتقم من 
كـــان الــســبــب فــي ذلـــك، أمـــا بسؤاله 
عما إذا كــان الــحــصــار قــد أثــر على 

الــريــاضــة الــقــطــريــة بــمــا أنـــه رئيس 

االتحاد العربي والقطري للمالكمة 

قال لم نتأثر بذلك ولو أنهم منعونا 

من حضور الجمعية العمومية غير 

الــعــاديــة الــتــي كـــان مــن الــمــفــروض 

عــقــدهــا فـــي شــهــر يــنــايــر الــمــاضــي 

بدولة اإلمــارات، ولكن على الرغم 

ذلـــك لــم نــتــأثــر ألنــهــم ولــألســف لم 

يفرقوا بين السياسية والرياضة.

نقل مقر االتحاد  

حديثه  الكاظم  يوسف  وواصــل 

طالبت  الــحــصــار  دول  إن  بــالــقــول 

نقل  أجل  من  المستحيل  فعلت  بل 

مــقــر االتـــحـــاد الــعــربــي لــلــمــالكــمــة 

ـــــة أخـــرى  ــــى دول مـــن الــــدوحــــة إل

فشلوا  ولــكــنــهــم  الــرئــاســة  وكــذلــك 

ذلك. في 

هــــم المحــــــاصرون وليــــــس قطـــر
يوسف الكاظم رئيس االتحاد العربي والقطري للمالكمة  :

ــــدة ــــي ــــرش وال ـــة  ـــم ـــي ـــحـــك ال قــــيــــادتــــنــــا  ـــل  ـــض ـــف ب بــــامــــتــــيــــاز  األزمــــــــــــات  إلدارة  فـــــريـــــق  لــــديــــنــــا 

الحصار انتهى 
بالنسبة للقطريين 
في أول أسبوعين 

واستفدنا منه 
ً كـثـيـرا
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متابعة- فريد عبدالباقي:

قال علي بن غانم الكواري رئيس 
الــطــائــرة:  للكرة  الــقــطــري  االتــحــاد 
نجدد الوالء والطاعة لسيدي حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
وكلنا  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 
هذا  لعبور  الــرشــيــدة  قيادتنا  خلف 
بلدنا  على  والظالم  الجائر  الحصار 
أن  للجميع  وأؤكـــــد  قــطــر،  الــغــالــي 
الحصار،  مــن  أكبر  قطر  نجاحات 
أرّكز  هنا  وأنــا  المجاالت،  كل  وفي 
تحقق  ومــا  الــريــاضــي  المجال  على 
والحمد هللا، قيادتنا الرشيدة  فيه، 
نعيش  وكلنا  لبلدنا  شــيء  كــل  توفر 
قال  وكما  والفخر،  العز  قطر  في 
سيدي صاحب السمو أبشروا بالعز.. 
نــحــن دائـــمـــاً نــبــشــر بــالــعــز والــخــيــر 
مــع قــيــادتــنــا الــرشــيــدة الــتــي تسعى 
باستمرار ألن تضع شعبها في القمة 
الكريمة  الحياة  درجات  أعلى  وفي 
التي يفخر بها كل قطري وأيضاً كل 
ُمقيم يعيش على هذا البلد المعطاء 
غاية  تــحــٍد  ينتظره  الـــذي  للجميع، 
في األهمية خالل أغسطس المقبل 
بــجــاكــرتــا ضــمــن مــنــافــســات دورة 

األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة.
وأكد بوغانم: أثبتت قطر للعالم 
أنـــهـــا دولـــــة قـــويـــة بــكــل الــمــقــايــيــس 
وذلك  الحصار،  دول  على  وعصية 
التكاتف  أهمها  من  كثيرة  لعوامل 
ـــــــــوالء لــلــشــعــب خـــلـــف الـــقـــيـــادة  وال
بكل  الــبــالد  أدارت  الــتــي  الحكيمة 
الظروف  ظل  في  واقتدار  شجاعة 
الــصــعــبــة الــتــي مـــرت بــهــا، والــعــمــل 

بذله  الــذي  للوطن  المخلص  الجاد 
الـــمـــواطـــن والــمــقــيــم لــهــذه األرض 
الحكومة  مــن  قوية  بـــإدارة  الطيبة 
حـــيـــث ســـخـــرت كــــل اإلمـــكـــانـــيـــات 
الــذاتــي  االكــتــفــاء  لتحقيق  الــمــتــاحــة 

واالعتماد على النفس.

إلغاء بطوالت الخليج

وأعرب الكواري عن آسفه لقرار 
الطائرة  للكرة  التنظيمية  اللجنة 

الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  بــــدول 
الخليجية  الــبــطــوالت  جميع  بإلغاء 
كانت  والتي  بالمنتخبات،  الخاصة 
محدد قيامها سابقاً، وذلك بسبب 

األزمة الراهنة في المنطقة.
وقـــال الـــكـــواري، إن دولـــة قطر 
تستضيف  أن  الــمــقــرر  مـــن  كــانــت 
خالل  للناشئين  الخليجية  البطولة 
تــم  ولـــكـــن   ٢٠١٧ ســبــتــمــبــر  شـــهـــر 

ـــقـــرار بــجــانــب  ـــغـــاء وفــــق هــــذا ال اإلل
عـــدد مــن الــبــطــوالت مــنــهــا بطولة 
الرجال التي كان محدد قيامها في 
من  الــهــدف  أن  مشيراً  الــبــحــريــن.. 
إقــامــة هــذه الــبــطــوالت وهــو توثيق 
بعضهم  مــع  الــشــعــوب  بين  الــعــالقــة 
مع  االحتكاك  زيــادة  وأيضاً  البعض 
رفع  أجل  من  الخليجية  منتخبات 

مستوى الالعبين.

وأشــــــاد رئـــيـــس اتـــحـــاد الــطــائــرة 
فريق  حقق  الــذي  الكبير  باإلنجاز 
ـــطـــائـــرة عــنــدمــا  ــــريــــان لـــلـــكـــرة ال ال
للكرة  العربية  للبطولة  بطالً  تــوج 
في  فعالياتها  جــرت  التي  الطائرة 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، وذلــــك على 
نهائي  في  التونسي  الترجي  حساب 
البطولة بنتيجة ثالثة أشواط مقابل 
في  عــربــي  لقب  أول  وهـــذا  صــفــر، 
تاريخ نادي الريان، فيما جاء فريق 

العربي رابعاً.

برونزية الشاطئية

تــوالــت  االنـــتـــصـــارات  إن  وتـــابـــع : 
عــلــى مــنــتــخــبــات الـــطـــائـــرة، وذلـــك 
بعد حصول منتخبنا على الميدالية 
كتارا  كــأس  بطولة  فــي  الــبــرونــزيــة 
الشاطئية  الطائرة  للكرة  العالمية 
الــثــنــائــي  فـــــوز  بـــعـــد  وذلــــــك   ٢٠١٨
تيجان  أحمد  من  المكون  القطري 
وشــــريــــف يــــونــــس، عـــلـــى الــثــنــائــي 
األمـــريـــكـــي نـــيـــك لــوســيــنــا وفــلــيــب 
لبطولة  األول  (المصنف  دالهاوزر، 
كتارا العالمية ووصيف نسخة جولة 
قطر العالمية عام ٢٠١٥)، في لقاء 

المركزين الثالث والرابع.

إنجازات الطائرة تجاوزت تحديات الحصار
أكد على فشل كافة محاوالت التشويه.. علي الكواري:

متابعة – صفاء العبد :

 فــي تــحــد آخـــر لــمــا يفرض 
عــلــيــهــا مـــن حــصــار لــئــيــم أراد 
خــنــقــهــا وعـــزلـــهـــا عــــن الــعــالــم 
وحـــرمـــانـــهـــا مــــن كــــل أشـــكـــال 
الميادين  مختلف  وفي  التطور 
بعد  هــا هــي قــطــر تثبت يــومــاً 
آخــــر فــشــل وســـقـــوط كـــل تلك 
خالل  من  الدنيئة  المحاوالت 
التنموية  بــبــرامــجــهــا  تمسكها 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى مـــواكـــبـــة كــل 
مقدمة  فــي  تبقى  لكي  جــديــد 
الركب وتصيب الحاقدين على 
مــســيــرتــهــا الــصــاعــدة بــالــمــزيــد 

من الفشل واإلحباط .. 
الرياضي  المستوى  فعلى    
العمالقة  نهضتها  قطر  تواصل 
بــثــبــات لتؤكد  الــخــطــى  وتــحــث 
ـــمـــرة تــلــو األخــــــرى تــمــيــزهــا  ال
ــــك الـــذيـــن  ــــئ الـــــــذي أغـــــــاظ أول
ليعتقدوا  بصيرتهم  أعمتهم 
أنهم قادرون على إيقاف هذه 
المسيرة النموذجية التي جعلت 
مـــن قــطــر عــاصــمــة لــلــريــاضــة 
 .. كله  العالم  في  والرياضيين 
من  طويلة  سلسلة  جانب  فإلى 
توجت  التي  الكبيرة  النجاحات 
من  العالم  ثقة  على  بحصولها 
خالل منحها حق تنظيم كأس 
العالم لعام ٢٠٢٢ ومن ثم ثبات 
ورسوخ تلك الثقة التي عززتها 
الــمــواكــبــة الــنــمــوذجــيــة إلرســـاء 
عمل  مــن  ينتظرها  مــا  أســـس 
االســتــعــداد  مستوى  على  كبير 
على  الجميع  يتفق  لــمــونــديــال 
أنه سيكون تاريخياً بكل ما في 
نقول  معنى،  من  الكلمة  هــذه 
إلـــى جــانــب كـــل ذلـــك تــحــرص 

ما  كل  مواكبة  على  أيضاً  قطر 
العالمي  المستوى  على  يحدث 

من تفاصيل في كل الميادين.
التفاصيل  بــيــن  مــن  ولــعــل    
على  تطور  من  يحدث  ما  تلك 
كرة  فــي  التحكيمي  المستوى 
ــمــيــة وذلــــــك مــن  ــعــال الــــقــــدم ال
 VAR  ” الفيديو  تقنية  خــالل 

خطواتها  فــي  مـــازالـــت  الــتــي   ”
األولى على صعيد التجربة في 

أماكن محدودة .. 
مواكبة  على  منه  وحرصا    
عملية  فــي  المهم  التطور  هــذا 
الــتــحــكــيــم بــكــرة الــقــدم ارتـــأى 
اتــــحــــاد الــــكــــرة الــــقــــطــــري أن 
يـــكـــون فـــي مــقــدمــة الــســاعــيــن 

إلى تطبيق التجربة من خالل 
بـــطـــوالتـــنـــا الــمــحــلــيــة وهـــــو مــا 
خالل  من  ســواء  فعالً  إليه  لجأ 
منافسات دوري دون ٢٣ عاماً 
البطوالت  أغــلــى  خــالل  مــن  أو 
عــلــى كـــأس قــطــر وكـــأس سمو 
األمير في خاتمة هذا الموسم. 
  وفي تطبيقه يكون االتحاد 

القطري قد سبق حتى االتحاد 
الـــدولـــي ” الــفــيــفــا ” فـــي ذلــك 
سيطبق  األخير  أن  اعتبار  على 
كأس  بطولة  في  التجربة  هذه 
العالم التي تنطلق منتصف هذا 

الشهر في روسيا .. 
قطر  فـــإن  الحقيقة  وفـــي    
كانت من بين بلدان قليلة جداً 

التجربة  تطبيق  على  أقــدمــت 
حرصاً  العالمي  المستوى  على 
مــنــهــا عــلــى مــواكــبــة كــل جديد 
أي  مــع  مــتــواصــلــة  تبقى  ولــكــي 

تطور يبحث عنه الجميع. 
آراء  أي  عن  النظر  وبغض    
إلى  اللجوء  بشأن  انطباعات  أو 
مباريات  تحكيم  فــي  الفيديو 
إن  الــقــول  يمكننا  الــقــدم  كـــرة 
مـــجـــرد تــطــبــيــق الــتــجــربــة في 
مــالعــبــنــا هـــو بــمــثــابــة شــجــاعــة 
مــــــن قــــبــــل اتــــــحــــــاد الـــــكـــــرة، 
فــي  األول  الــــــقــــــرار  صــــاحــــب 
ال  هــذا  فالتطبيق  الــشــأن،  هــذا 
وال  أبــداً  سهالً  يكون  أن  يمكن 
بــعــض  عــــن  يــتــمــخــض  أن  بــــد 
حدثت  التي  كتلك  المالحظات 
 .. قطر  كــأس  بطولة  فــي  فعالً 
إلى  فنشير  ذلــك  غير  فــي  أمــا 
أن الـــتـــجـــارب، فـــي كـــل مــكــان 
تــحــتــمــل  مـــــوضـــــوع،  أي  وفـــــي 
اإليجاب  تحتمل  مثلما  السلب 
في مراحلها األولى  وخصوصاً 
عــن  ـــتـــحـــدث  ن إنــــمــــا  وهــــنــــا   ..
خطواتها  فــي  زالــت  مــا  تجربة 
األولــــــى ومــــازالــــت مــطــروحــة 
ومثلما   .. التشريح  طاولة  على 
شــهــدت مـــن مــالحــظــات على 
شهدت  عندنا  التطبيق  مستوى 
أيـــضـــاً مــالحــظــات مــمــاثــلــة أو 
إيجابية  أو  سلبية  أكــثــر  ربــمــا 
فيها  ُطبقت  أخرى  أماكن  في 
ستشهد  أنها  والــمــؤكــد   .. أيــضــاً 
مــالحــظــات أكــبــر وربــمــا أهــم 
بكثير عند تطبيقها ألول مرة 
في  العالم  كــأس  مستوى  على 

المونديال المرتقب ..
  وبــــقــــدر مــــا يــتــعــلــق األمــــر 
تطبيق  أن  نــرى  الــجــانــب  بــهــذا 

الــتــجــربــة بــحــد ذاتـــه يُــعــد أمـــراً 
هــذا  وأن  خـــصـــوصـــاً  إيـــجـــابـــيـــاً 
من  سلسلة  بعد  يأتي  التطبيق 
الــحــلــقــات الـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا 
تهيأة  أجــل  مــن  الــحــكــام  لجنة 
على  التطبيق  مستلزمات  كــل 
الـــحـــكـــام والـــتـــقـــنـــيـــات الــفــنــيــة 
فالتطبيق   .. أيــضــاً  الــمــطــلــوبــة 
الــمــبــكــر يــعــنــي أنـــنـــا فـــي قطر 
ــــمــــامــــاً مـــــا يـــحـــدث  نـــــواكـــــب ت
مـــــن تــــطــــور عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 
سباقين  كنا  فمثلما   .. العالمي 
فــــي االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــحــكــام 
في  المرمى  خلف  المساعدين 
سنكون  الناجحة  التجربة  تلك 
كـــذلـــك بــالــتــأكــيــد فـــي تــجــربــة 
ننتظر  أن  دون  الفيديو  تقنية 
لنأتي  الــكــثــيــرون،  يفعل  كما   ،
بــعــد ذلـــك ونــجــد أنــفــســنــا وقــد 
تــأخــرنــا فــي هــذا الــجــانــب وهو 
مـــع دولـــة  مـــا ال يــتــفــق طــبــعــاً 
كأس  نهائيات  لتنظيم  تستعد 
الــعــالــم وبــاتــت أنــمــوذجــاً رائــعــاً 
في حرصها على تحقيق أعلى 
كل  في  والنمو  التطور  درجات 

المجاالت .. 
التجربة  تطبيق  إن  نقول     
حرصنا  فقط  يعكس  ال  لدينا 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر كـــــل مـــقـــومـــات 
في  التحكيمية  للمهمة  النجاح 
من  أيضاً  هو  وإنما  القدم  كرة 
بــيــن عـــوامـــل الــتــحــدي الــكــبــيــر 
واإلصرار على مواكبة كل جديد 
على المستوى العالمي دون أن 
والمحاصرين  للحصار  نسمح 
أو  تطلعاتنا  من  يحدوا  أن  في 
أو  الــنــاهــضــة  مسيرتنا  يــوقــفــوا 
التي  نجاحاتنا  سلسلة  يعرقلوا 

تغيظهم فعالً ..

 ( VAR ) قطر تسبق كأس العالم في تطبيق تجربة الـ
في تحد آخر للحصار يعكس حرصنا وإصرارنا على مواكبة كل جديد  

ــي ــم ــال ــع ال ـــوى  ـــمـــســـت ال ـــى  عـــل لــقــطــر  مــهــمــة  ـــة  ـــق ســـاب يــســجــل  الـــــواقـــــع  أرض  ـــى  عـــل ـــة  ـــجـــرب ـــت ال ــق  ــي ــب ــط ت
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السنوية  الــذكــرى  بمناسبة 
األولـــــى لــلــحــصــار الــمــفــروض 
على دولة قطر، يتقدم البنك 
التجاري بالشكر والتقدير إلى 
الشيخ  السمو  صــاحــب  حــضــرة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم 
الـــبـــالد الــمــفــدى عــلــى قــيــادتــه 
الــحــكــيــمــة لـــدولـــة قــطــر الــتــي 
مستداماً  وازدهـــاًرا  نمًوا  تشهد 
ــــــة راســــــخــــــة، وهـــــذا  ومــــــرون
الحبيب  بلدنا  يَــِزد  لم  الحصار 

إال قوة ومنعة عن ذي قبل.
ونؤمن بأن هذا الحصار

حقق البنك التجاري العديد 
من  اإلنجازات العظيمة لدولة 
قــــطــــر، فـــمـــنـــذ بــــــدأ الـــحـــصـــار 
فـــــي شـــهـــر مــــايــــو الـــمـــاضـــي، 
البنوك  التجاري  البنك  تصّدر 
في  النمو  حيث  مــن  القطرية 
نسبته  نـــمـــواً  لــيــســجــل  ــــــاح  األرب
أرباحه  ارتفعت  بعدما   ،٪٣٤٣
الــربــع  فـــي  مــلــيــون   ٩١٫٢ مـــن 
 ٤٠٤٫٨ إلـــى   ٢٠١٧ مــن  األول 
األول  الــربــع  فــي  ريـــال  مليون 

من العام الحالي.
كما تم تتويج البنك التجاري 
هامة  مصرفية  جوائز  بثالث 
األوســط  الــشــرق  مستوى  على 

وعلى المستوى المحلي. 
وتأتي هذه الجوائز تجسيداً 
ــــــزام الــــبــــنــــك الــــتــــجــــاري  ــــــت الل
بــتــقــديــم مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
ومواصلته  الــدفــع،  حــلــول  مــن 
المنصة  فـــي  االســتــثــمــار  عــلــى 
اإللكترونية والرقمية الخاصة 
بــالــخــدمــات الــمــصــرفــيــة عبر 
اإلنــــتــــرنــــت والـــــجـــــوال لــيــوفــر 
لــلــعــمــالء خـــدمـــات مــصــرفــيــة 
عالمي  مــســتــوى  ذات  ومــالــيــة 
تمتاز بالسهولة واألمان وتكون 

متوفرة للعمالء من أي مكان 
أيام  طيلة  الساعة  مــدار  وعلى 

 www.cbq.qa .األسبوع
الجائزة األولى "أفضل بنك 
لألفراد  المصرفية  للخدمات 
وذلك   "٢٠١٨ لعام  قطر  في 
تم  الــتــوالــي،  على  الثاني  للعام 
استالم الجائزة في حفل أقيم 
مؤسسة  مــن  الــجــوائــز  لتسليم 
"آشـــيـــان بــانــكــر لــالمــتــيــاز في 
الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة لـــألفـــراد 
كواالالمبور،  في   "٢٠١٨ لعام 
تحكيم  لجنة  بــإشــراف  وذلــك 
ـــراء  ـــخـــب تــــضــــّم نـــخـــبـــة مـــــن ال
ـــيـــيـــن  ـــيـــن الـــدول ـــمـــصـــرفـــي وال
الــــــبــــــارزيــــــن والــــــعــــــديــــــد مــن 
الــمــســتــشــاريــن واألكــاديــمــيــيــن. 
تطوير  فــي  البنك  يستمر  كما 

المصرفية  الــخــدمــات  تطبيق 
لــــــــألفــــــــراد عـــــبـــــر اإلنـــــتـــــرنـــــت 
والــجــوال، وقــام بطرح تطبيق 
جـــديـــد فــــي قـــطـــر مــــن حــيــث 
بصمة  بتقنية  الــدخــول  تفعيل 
التطبيق  يُــفــّعــل  كــمــا  الــصــوت، 
للعمالء  الــوجــه  بصمة  تقنية 
الذي يستخدمون هاتف جوال 
"ايـــفـــون إكــــس"، مـــوفـــراً لهم 
سهولة  وأكـــثـــر  أســــرع  خــدمــة 
أطــلــق   ٢٠١٧ وفـــــي  وأمــــــــان، 
البنك التجاري خدمة «الهدايا 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة» الــمــتــاحــة من 
المصرفية  الــخــدمــات  خـــالل 
الجوال  وتطبيق  اإلنترنت  عبر 
الــــخــــاص بــالــبــنــك الـــتـــجـــاري. 
وتــــؤكــــد الــــجــــائــــزة األســــلــــوب 
في  الــتــجــاري  للبنك  المتفرد 

توفير أحدث قنوات الخدمات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت 
الــتــكــنــولــوجــيــا  ذات  ــــجــــوال  وال
لتوفير  الــمــبــتــكــرة  الــمــتــطــورة 
وتقديم  عمالء  خدمة  أفضل 
متميزة  مــصــرفــيــة  مــنــتــجــات 
ودائــمــا  عــالــمــي،  مستوى  ذات 
يعتمد البنك منذ البدايات على 
والتطوير  المستمر  التحديث 
فـــي مــجــال الـــتـــحـــّول الــرقــمــي 
ليستمر في ريادته في مجال 
المصرفي  واالبــتــكــار  التطوير 
فـــــــي قـــــــطـــــــروالـــــــذي ســــاهــــم 
للخدمات  وتحديثه  تــطــويــره 
لألفراد  والرقمّية  المصرفية 
تــوســيــع  فــــي   ٢٠١٧ عـــــام  فــــي 
الفــت،  بشكل  قــاعــدة الــعــمــالء 
خدماته  فاعلية  بفضل  وذلــك 

ومنتجاته في تلبية احتياجات 
العمالء المصرفية.

فكانت  الثانية  الجائزة  أمــا 
"أفضل خدمة حــواالت مالية 
األوســـط" تقديراً  فــي الــشــرق 
بانكر   مــؤســســة "آشـــيـــان  مـــن 
لالمتياز في الخدمات المالية 
لــــألفــــراد خــــالل حــفــل تــوزيــع 
وذلـــك   ،٢٠١٨ لــعــام  الــجــوائــز 
مجال  في  المستمرة  لريادته 
خـــدمـــة الــتــحــويــالت الــمــالــيــة. 
وكــــــان الـــبـــنـــك الــــتــــجــــاري فــي 
أطــلــق  مـــن  أول   ٢٠١٧ يــونــيــو 
في  المالية  الـــحـــواالت  خــدمــة 
 ٣٠ إلــــى  لــتــصــل  ثـــانـــيـــة"   ٦٠"
في  بنك  و٢٧  الهند  فــي  بنك 
سريالنكا وحسابات بانكو دي 
وغــيــرهــا  الــفــلــبــيــن  فـــي  أورو 

من الدول األخرى. كما يمتاز 
تحويل  وأجــور  صــرف  بأسعار 
الخدمات  خــالل  من  تنافسية 
الـــمـــصـــرفـــيـــة عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت 
والـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة عبر 
الـــجـــوال الــتــي يــوفــرهــا والــتــي 

تتميز بأنها سهلة وآمنة.
وكــــانــــت الــــجــــائــــزة الــثــالــثــة 
ـــنـــك الـــــرائـــــد فــــي مــجــال  ـــب "ال
نـــمـــو الــــتــــجــــارة االلـــكـــتـــرونـــيـــة 
فــــي قــــطــــر"، والــــتــــي تــعــكــس 
بين  لــلــبــنــك  الــمــتــفــوق  األداء 
ُمــــــصــــــدري بــــطــــاقــــات فـــيـــزا 
ــحــفــز نمو  فـــي الـــســـوق الـــتـــي تُ
ــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة. حيث  ال
تشيك  بــطــاقــة "فـــيـــزا  أطـــلـــق 
عبر  الـــرقـــمـــي  لــلــدفــع  آوت" 
اإلنـــتـــرنـــت، وبــطــاقــات خصم 

ألول  لمس  دون  بتقنية  تعمل 
شبكتي  ضمن  قطر  فــي  مــرة 
فيزا وماستر كارد العالميتين 
عــبــر تــقــنــيــة االتــــصــــال قــريــب 
البنك  ويقدم   .(NFC) المدى 
من  واسعة  مجموعة  لعمالئه 
بــطــاقــات الــخــصــم واالئــتــمــان 
الــمــحــدثــة إلــكــتــرونــيــاً مــن كل 
مـــــن: فــــيــــزا، ومـــاســـتـــركـــارد، 
التي  كلوب  دايــنــرز  وبــطــاقــات 
الحصرية  االمــتــيــازات  يمتلك 
لــهــا فـــي دولـــــة قـــطـــر. ويــوفــر 
بــــرنــــامــــج نــــقــــاط الـــمـــكـــافـــأت 
الفوائد  من  بمجموعة  المعزز 
قطر  فــي  ســـواء  واالمتيازات- 
أو أثـــنـــاء الــســفــر لـــلـــخـــارج، أو 
للشراء عبر االنترنت. والجدير 
بالذكر أن البنك التجاري كان 

قد حاز على عدد من الجوائز 
بـــالـــســـابـــق كـــجـــائـــزة "أفـــضـــل 
ــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة  بــنــك ل
لــــــألفــــــراد فـــــي قــــطــــر وذلـــــك 
تـــقـــديـــرا لــعــالمــتــه الــتــجــاريــة 
الـــقـــويـــة وتـــكـــريـــمـــا لــعــالقــاتــه 
المبتكرة  وخــدمــاتــه  بالعمالء 
على  البنك  وحــاز  والمتطورة، 
للمشاريع  بنك  جائزة "أفضل 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة فــي 
 ٢٠١٧ لعام  األوســـط"  الــشــرق 
والـــتـــي ســبــق أن فــــاز بــهــا في 
عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وذلك عن 
المتميزة  المصرفية  خدماته 
المشاريع  لقطاع  المخصصة 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة. وتــم 
تـــكـــريـــمـــه بــــجــــائــــزة "أفـــضـــل 
عــــــــالقــــــــات مــــســــتــــثــــمــــريــــن" 
الحجم  المتوسطة  للشركات 
ـــســـخـــة الــــثــــانــــيــــة مــن  ـــن فـــــي ال
للتميز  قطر  بــورصــة  برنامج 
في  المستثمرين  عالقات  في 
الــجــهــود  فـــي  لــتــمــيــّزه   ٢٠١٧
والـــمـــمـــارســـات الــمــبــذولــة في 

مجال عالقات المستثمرين.
يـــلـــتـــزم الـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري 
في  الــوطــنــيــة  للتنمية  كــداعــم 
ـــــة قــطــر الــوطــنــيــة  قــطــر ورؤي
مــشــاريــع  تــمــويــل  عــبــر   ٢٠٣٠
الخاصة  التحية  البنية  تطوير 
العالم  كأس  بطولة  باستضافة 
ودعـــم   ،٢٠٢٢ ـــقـــدم  ال لـــكـــرة 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
الرئيسي  المحّرك  تعتبر  التي 
لــنــمــو االلـــتـــنـــوع اإلقـــتـــصـــادي ، 
من  البشرية  التنمية  وتعزيز 
خالل االستثمار في رأس المال 
المسؤولية  ومبادرات  البشري 
االجتماعية للشركات الموجهة 

لخدمة المجتمع.

التجاري األعلى نمواً في األرباح بين البنوك القطرية
حقق إنجارات كبيرة وحصد العديد من الجوائز خالل الحصار
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