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عبدالنبي ال�شعلة وقفة

منذ العام 1975 واأنا اأتردد على  دولة قطر ال�شقيقة يف 
زيارات عمل منتظمة، وقد تعاونا يف البداية يف جمال الإعالم 
والإعالن م���ع ال�شديق العزيز يو�شف ب���ن جا�شم الدروي�ش، 
وه���و من رجالت قط���ر البارزين، وينتمي ال���ى بيت جتاري 
عريق ينحدر من عائلة فخرو الكرمية املعروفة مب�شاهماتها 
الب���ارزة يف تنمي���ة القطاع���ات التجاري���ة والقت�شادي���ة يف 
البحري���ن وقطر على ح���د �شواء. ه���ذه العائلة متث���ل اأي�ًشا 
اإحدى الركائز الثابتة يف الو�شائج الأ�رسية الوثيقة والعميقة 

القائمة بني الدولتني وال�شعبني ال�شقيقني.
وعندم���ا األتق���ي الآن ب���الأخ اأبوالولي���د، فاإنن���ا لن���زال 
ن�شتذكر ب���كل فخر واعتزاز قيامنا مًع���ا با�شدار العديد من 
املطبوعات، اأبرزه���ا جملة “This is Qatar” الف�شلية. يف 
تل���ك الفرتة �شهدت قطر خطوات ب���ارزة تهدف الى تدعيم 
 Gulf“ ال�شحافة اليومية باإ�شدار جريدة “الراية”، وجريدة
Times” باللغ���ة الإجنليزية وتطوي���ر الإذاعة والتلفزيون 
لت�ش���كل تلك اخلطوات القاع���دة الأ�شا�شية التي بني عليها 
ال����رسح الإعالمي ال�شام���خ لدولة قطر الي���وم، والذي ي�شمل 

حمطة “اجلزيرة” ذائعة ال�شيت.
ظل تعاوننا مع الأ�شقاء يف قطر م�شتمًرا مل يعكر �شفوه 
اخلالف احلدودي الذي كان قائماً وقتها بني الدولتني. فقد 
كنا واثقني كل الثقة، كغرينا، باأن حكمة وحنكة القيادتني 
يف الدولت���ني ال�شقيقتني كفيلة بحل ه���ذا اخلالف بالطرق 
ال�شلمي���ة والودية وب���روح الأخوة واملودة الت���ي جتمعهما، 
وكان ذلك م���ا ح�شل بالفعل ويف اإطار ال�رسعية الدولية، مما 
اأك�ش���ب القيادتني يف الدولت���ني ال�شقيقتني تقدير واكبار 

العامل باأجمعه.
زرُت قط���ر اأربع مرات خ���الل ال�شهر املا�شي، و�شاهدت 

يف كل مرة الت�شارع املذهل مل�شاهد التطور والنمو املطرد 
لق�شة النجاح القطري املحفورة يف �شخرة التاريخ. 

زرته���ا وهي تعي����ش غم���رة احتفالها بعيده���ا الوطني 
وقم���ة ن�شوتها ملا حققته من اإجنازات كبرية، وبالذات خالل 
العق���د الأول من هذا القرن، وكان���ت ت�شتعد لدخول العقد 
الثاين مرتكزة على جملة من املكت�شبات. فقد حققت اأعلى 
مع���دلت النم���و يف العامل وث���اين اأعلى معدل دخ���ل للفرد، 
ر للغاز امل�ش���ال، واأ�شب���ح لها وزن  واأ�شبح���ت اأك���ر م�ش���دِّ
حم�شو����ش يف ال�شاحة الدولية و�شمعة ذائعة ومكانة مرموقة 

يف املجتمع الدويل.
قطر تق���ف اليوم على اأعتاب مرحلة جديدة م�رسقة تعزز 
من خاللها موقعها الرا�شخ كاأبرز احل�شون املنيعة لقت�شاد 
املنطقة. ويف هذا املجال، ول�شي���ق امل�شاحة، فاإنني �شوف 
اأتوقف عند حمطة واحدة فقط، وهي ال�شتثمارات اخلارجية 
الواعي���ة والناجح���ة لقطر يف مواق���ع وموا�ش���ع ا�شرتاتيجية 
وم�شاري���ع عقارية واإنتاجية متمي���زة يف خمتلف اأنحاء العامل، 
فال�شتثم���ار يف قل���ب مدينة لن���دن ب�رساء متج���ر “هارودز” 
العري���ق، عل���ى �شبيل املث���ال، ل���ه دللت واأبع���اد تتعدى 
امل���ردود امل���ايل املبا�رس له���ذا ال�شتثمار ال���ذي هياأ لقطر 
فر�شة قيم���ة ونافذة اإعالمية وترويجي���ة وت�شويقية نادرة. 
مالي���ني من الب�رس املقتدرين مادًيا م���ن خمتلف اأنحاء العامل 
حت���ج الى هذا املعلم امل�شهور �شنوًيا، و�شتتعرف من خالله 

على قطر ومنطقة اخلليج والعامل العربي.
لك���ن الإجن���از الأك���ر ملعاًنا واملعج���زة الك���رى التي 
حققته���ا قطر نهاية الع���ام املا�شي كان جناحه���ا يف اإقناع 
العامل باأهليته���ا ومقدرتها على ا�شت�شاف���ة وتنظيم دورة 

كاأ�ش العامل لكرة القدم للعام 2022.

لق���د جنحت قط���ر يف القفز براعة ف���وق كل املعوقات 
والعوام���ل، التي كان م���ن املمكن اأن تقف �ش���د اختيارها، 
لتنظي���م هذا احل���دث العاملي الهام. حت���ى الطق�ش مل يكن 
يف �شاحله���ا اإذ �شيك���ون يف اأوج حرارته عن���د انعقاد الدورة 
يف �شه���ري يونيو ويوليو. قطر مل حتاول من قبل ا�شت�شافة 
ال���دورة، وفريق قطر الوطني م�شن���ف �شمن الفرق الأدنى 
م���ن املائة، ح�شب ت�شنيف “الفيفا”، ومل يلعب يف مباريات 
كاأ����ش الع���امل م���ن قب���ل ول توجد مالع���ب كافي���ة يف قطر 
وكثافته���ا ال�شكانية �شعيف���ة، لك���ن اإرادة قيادتها كانت 

قوية فتغلبت على كل العراقيل واحلواجز. 
ويح���ق لالأ�شقاء يف قط���ر ولنا جميًع���ا اأن نزهو وننت�شي 

لهذا النجاح امل�رسف وهذا الإجناز البارز واملك�شب الباهر.
اليوم كل بحرين���ي وكل خليجي وكل عربي وكل اإن�شان 
من�شف �رسي���ف يح�ش، كاأي قطري، بنف����ش القدر من الفخر 
والغبطة والن�شوة لفوز قطر با�شت�شافة وتنظيم اأكر حدث 
ريا�شي عل���ى م�شتوى العامل بعد الألعاب الأولومبية، واأكر 
فعالية اقت�شادية �شت�شهدها املنطقة، فالريا�شة ا�شبحت 
الآن ن�شاط���ا اقت�شاديا من الوزن الثقيل �شي�شهم يف تغيري 
البيئ���ة القت�شادي���ة للمنطقة، و�شتك���ون له اآث���ار اإيجابية 
عميق���ة لي�ش على قطر وحده���ا، بل على منطقتن���ا باأ�رسها، 
و�شريتق���ي مبكان���ة قط���ر واملنطقة الى مع���ارج �شاهقة يف 

املحيط الدويل.
وف���ور العالن ع���ن فوز قط���ر دخلت املنطق���ة يف بوؤرة 
جدي���دة من الهتمام العاملي، فق���د اعتدنا يف هذه املنطقة 
على اأن نكون مركز ا�شتقطاب لالهتمام العاملي، وكان ذلك 
يف الغالب ب�شبب احلروب واملنازعات واأعمال الإرهاب التي 
ت�شهده���ا املنطقة ب���ني حني واآخر، لكن الأم���ر يختلف هذه 

املرة، فالعامل �شينظ���ر اإلينا مبنظار اآخر ومن زاوية خمتلفة 
متاًما، �شورة املنطقة يف اأذهان العامل �شتتح�شن.

ول �ش���ك يف اأن قطر تدرك حجم التح���دي، وحت�ش بوزن 
امل�شوؤولي���ة، وتع���ي متاًم���ا ما تعني���ه ثقة الع���امل فيها من 
التزامات ومتطلب���ات، وقد بداأت بالفعل التخطيط لت�شييد 
م�شاري���ع �شتك���ون الأك���ر يف تاريخ املنطق���ة لتوفري كافة 
املراف���ق واملتطلب���ات املتعلق���ة بالتزاماته���ا. جه���د جبار 

�شت�شطلع به قطر و�شيحتاج الى دعم وم�شاندة اجلميع.
قطر �شتنفق مائة مليار دولر على مدار ال�شنوات الع�رس 
املقبل���ة ح�شب تقديرات �شندوق النقد الدويل، مبا يف ذلك 
25 ملي���ار دولر لبناء �شبكة �شك���ة حديد، و11 مليار دولر 
تكلف���ة مطار جدي���د ل�شتيع���اب 50 مليون م�شاف���ر �شنوًيا 
ومين���اء عميق بكلفة 5.5 مليار دولر و�شبكة �شوارع جديدة 
بكلف���ة 20 مليار دولر، ورمبا ي�شمل ه���ذا الزخم بناء اجل�رس 
البحريني القطري بكلفة ثالثة مليارات دولر الى جانب بناء 

140 فندًقا جديًدا حتتوي على حوايل خم�شني األف غرفة.
و�شتنم���و كاف���ة قطاعات الإنت���اج واخلدم���ات يف قطر، 
و�شت�شبح مرافق البنية التحتية التي �شيتم اإجنازها قواعد 
واأ�شا�شات وا�شول ثابته لنطالقة اقت�شادية اأخرى ملا بعد 

.2022
اأثن���اء احل���دث �شيتدفق عل���ى قطر اأكر م���ن 400 األف 
متفرج من خمتلف اأ�شقاع املعمورة، و�شتكون الدوحة قبلة 
لأنظ���ار العامل، حيث يتوقع اأن ي�شل عدد م�شاهدي املباراة 
الواح���دة اإل���ى 3.2 مليار م�شاه���د، اأي ن�شف �ش���كان الكرة 

الأر�شية تقريًبا.
كلنا �شنكون قلباً وقالباً يف قلب هذه التظاهرة العاملية 

املثرية... ومروك لقطر ال�شقيقة.

قطر وبراعة القفز فوق كل املعوقات

“التجديد” تدين اعتداء كني�شة الإ�شكندرية 
ال�ش���لمانية - جمعي���ة التجدي���د: اأدانت 
جمعية التجديد التفجري الذي ا�شتهدف 
كن�شية القدي�شني مبدينة الإ�شكندرية يف 
م�رص، حي���ث راح �شحيته عدد من القتلى 

واجلرحى.

وقال���ت التجديد يف بيان له���ا، تعجز الكلمات 
ع���ن التعبري عن م�شاعر الغ�ش���ب واحلزن والأ�شف 
ملثل ه���ذا احلدث الأليم، وع���ن الإدانة لتلك اليد 
الآثمة التي امت���دت ونالت من جمموعة من الإخوة 

امل�رسيني اأمام كني�شة القدي�شني يف الإ�شكندرية، 
فتلك جرمي���ة ب�شع���ة ا�شتهدفت الني���ل من الدم 
احلرام يف امل���كان احلرام - فكل مكان ُيذكر ا�شم 
اهلل في���ه فهو ح���رام، كني�ش���ًة كان اأو م�شج���داً اأو 

غريهم.
واأ�شاف البيان، ل �شكَّ اأن الأيدي ومن وراءها 
العق���ول الآ�شن���ة الت���ي نّفذت ه���ذه اجلرمية هي 
مع���اول هدم، تريد خلخلة قواع���د را�شخة، وتاريٍخ 
�ش���ارٍب يف القدم م���ن ثقافة العي����ش امل�شرتك، 
القائ���م عل���ى الت�شامح واح���رتام التن���وع الديني 

والعرقي وتقّبله، فقد �شهدنا الأيدي ذاتها تعبث 
يف لبن���ان والعراق واإيران وال�شعودية واإندوني�شيا 
وباك�شت���ان وباق���ي الأقطار العربي���ة والإ�شالمية، 
هادف���ًة �رسفنا عن النظر للم�شتقبل والتناحر فيما 

بيننا م�شلمني وم�شيحيني وطوائف ومذاهب.
ودع���ت اجلمعي���ة اأن يتم التوفي���ق للنيل من 
اجلهات الت���ي خّططت ودّبرت ونّفذت وتنّفذ هذا 
املخط���ط الإجرامي، كما دعت كل ال�رسفاء من اأبناء 
هذه الأمة للتعا�شد والتكاتف يف مثل هذه املحن؛ 

لأجل املزيد من اللحمة بني مكونات هذه الأمة.

ت�شتنكر التفجري  ... و“الرابطة” 
جدحف�ص – جمعي���ة الرابطة الإ�شالمية: اأ�شدرت جمعية الرابطة 
الإ�شالمي���ة بيان���اً اأدانت في���ه تفجري كن�شي���ة القدي�شني يف 
م����رص وراح �شحيته عدد م���ن القتلى واجلرحى، موؤكدة اأن هذا 
العمل “جبان واإرهابي ومناٍف متاًما لل�رصيعة الإ�شالمية والقيم 

الإن�شانية والنظم الأخالقية”.

وبينت الرابط���ة اأَنّ “التفجري الإرهابي والقائمني عليه لي�شت لهم 
�شل���ة بالإ�شالم، بل اإنهم بعي���دون متاًما عنه، فهو دي���ن ت�شامح ورفق 

وحمبة وتاآلف”. 

وجاء يف البيان اأن “الدين الإ�شالمي احلنيف يحرتم الإن�شان، كما اأَنّ 
ر�شال���ة حممد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( اأر�شت من القيم وال�شوابط 
ما ينظم �شوؤون امل�شلمني وغريهم يف جو بعيد عن الت�شاحن والتباغ�ش 

والقتتال”. 
ر البيان من اأْن يجَرّ هذا العمل اإخواننا امل�رسيني اإلى اأتون حرب  وحَذّ
طائفية اجلميع فيها خا�رس، اإل العدو امل�شرتك الذي ي�شتفيد من �شعف 
الع���رب وامل�شلمني، داعية اأئمة الطوائف يف م�رس اإلى “تر�شيد اخلطاب 

ون�رس ثقافة املحبة والتعاي�ش التي ينبغي اأن يتحلى بها املوؤمن”.

اإ�شابة زوجني يف حادث
     في�شل اجلزيري من البالد القدمي

اأ�شيب زوجان يف حادث جرى على �شارع ال�شيخ �شلمان 
مبحاذاة حمطة تعبئة الوقود ع�رص اأم�ص )الإثنني(.

وج���اء يف التفا�شي���ل اأن �شي���ارة من نوع )هون���دا �شيتي( 
ي�شتقلها زوجان و�شيارة من نوع )بيك اآب( ي�شتقلها بحريني 
كان���وا قادم���ني من جهة الغ���رب اجتاه ال�رسق وعن���د اقرتابهم 
م���ن حمطة عبدالعال للوقود الكائن���ة يف منطقة البالد القدمي 
وق���ع الت�ش���ادم بينهما، واأدت احل���ادث العنيف اإل���ى انحراف 
�شيارة الهوندا اإلى احلاج���ز احلديدي الفا�شل بني ال�شارعني 

وال�شطدام به.
ونتج ع���ن احل���ادث اإ�شابة الزوج���ة باإ�شابة بليغ���ة، فيما 
تعر����ش ال���زوج لإ�شاب���ات متو�شط���ة نق���ال عل���ى اإثره���ا اإلى 
امل�شت�شفى بو�شاطة �شيارة الإ�شعاف، وجنا ال�شائق الآخر دون 
اإ�شابات، فيما با����رس اأفراد ال�رسطة املرور تنظيم حركة ال�شري، 

والتحقيق يف �شبب وقوع احلادث.

لق���اء تعريف���ي باأن�شطة جمعي���ة املهند�شي���ن
اجلفري - جمعية املهند�شني البحرينية: نظمت جمعية املهند�شني البحرينية - جرياً 
على عادتها ال�شنوية وانطالقاً من حر�شها على ن�رص التوعية الهند�شية واملتمثل يف 
جهودها الرامية اإلى تطوير احلركة الهند�شية يف البحرين باعتبارها بيت املهند�ص 
يف اململك���ة يف 29 دي�شم���ر من العام املا�شي يف حرم جامع���ة البحرين بال�شخري 
- عر�ش���اً ولقاء تعريفياً ب�ش���اأن اأن�شطة اجلمعية وبراجمه���ا واأهدافها منذ انطالقتها 
اإل���ى خططها امل�شتقبلية، وقد ق���دم العر�ص التعريفي رئي����ص جمعية املهند�شني 

البحرينية عبداملجيد الق�شاب.

وا�شته���ل الق�ش���اب حديثه بالتعري���ف عن اجلمعية، حي���ث اأكد اأنه���ا جمعية مهنية 
تطوعي���ة تعنى ب�شوؤون قطاع املهند�شني يف البحري���ن، وترعى م�شاحلهم، وت�شعى اإلى 

تطوير قدراتهم عن طريق براجمها الفنية والجتماعية.
واأ�ش���اف، اإن اجلمعي���ة ومنذ اأن تاأ�ش�شت العام 1972 و�شع���ت ن�شب عينها العديد 
م���ن الأه���داف، اأبرزها اأن تكون بيت املهند�ش واحلرك���ة الهند�شية الرائدة يف البحرين، 
م�ش���رياً اإل���ى اأن اجلمعية ت�شم حالي���اً اأكر من 1340 ع�شواً، مق�شم���ني اإلى �شت فئات، 

داعي���اً املهند�شني والطلبة دار�شي التخ�ش�شات الهند�شية املختلفة املبادرة يف 
الت�شجيل يف اجلمعي���ة؛ لال�شتفادة من الرامج والأن�شط���ة التي تقدمها اجلمعية، 

�شعياً منها لتحقيق الروؤى والطموح التي تاأ�ش�شت من اأجلها.
وتط���رق رئي�ش اجلمعية اإل���ى اأن�شطة اجلمعية واملتمثل���ة يف اإقامة املوؤمترات 
والن���دوات واملعار�ش الهند�شية ب�شفة دورية املحلي���ة منها اأو العاملية، واإقامة 
دورات هند�شي���ة واإدارية لتدريب الأع�شاء وتطويرهم، وغريهم من املهند�شني، 

وتنظيم املحا�رسات والزيارات امليدانية لالأع�شاء عر جلان عدة.
واأ�ش���ار الق�شاب اإل���ى اأهم املوؤمترات التي تنظمه���ا اجلمعية، والتي اأ�شبحت 
حمطات هند�شية مهمة على ال�شعيد املحلي والإقليمي والدويل، مبينا اأن اجلمعية 
قام���ت بتاأ�شي�ش مركز للتدريب؛ بهدف تنظي���م دورات وور�ش عمل حول العديد 
من املوا�شيع املهمة يف جمال الهند�شة والأمور املتعلقة بالأمور الفنية والإدارية 

وتطوي���ر املوارد الب�رسية، حيث مت جتهيز املرك���ز باأحدث الأجهزة املتقدمة وال�رسورية؛ 
لت�شهي���ل عملية التعلم والتكيف م���ع اأحدث التقنيات، واإعداد برام���ج تدريبية معتمدة 
ومعرتف بها من جانب اأكر املوؤ�ش�شات التعليمية يف العامل، كما يتم توفري الدورات يف 

البحرين ويف دول اخلليج وفق املتطلبات التدريبية.
واأردف الق�شاب اأن اجلمعية تخ�ش�ش منحاً تعليمية هند�شية با�شم “املهند�ش ه�شام 
ال�شهاب���ي”؛ �شعياً منها مل�شاعدة الطلبة يف درا�شة التخ�ش�شات الهند�شية املختلفة يف 
جامع���ة البحرين فقط، حيث تغطي هذه املنحة الر�ش���وم الدرا�شية )الت�شجيل( والكتب 

و�لقرطا�سية وعالوة �لتفوق، وفق �رشوط و�آليات معينة.
بدوره، دعا مدير �شوؤون الع�شوية بجمعية املهند�شني البحرينية عبدالإمام ال�شماك 
طلب���ة كلي���ة الهند�شة اإل���ى اللتحاق بجمعي���ة املهند�ش���ني البحريني���ة؛ لال�شتفادة من 
الرام���ج والأن�شطة والدورات التي تقدمها اجلمعية من اأجل التميز يف ال�شاأن الهند�شي، 
خ�شو�شا واأن اجلمعية تقدم و�شمن خطط مدرو�شة برامج متنوعه تلبي معظم احتياجات 

املهند�ش يف البحرين.


