


العدد الثاني نوفمبر  ٢٠١٣

العدد الثاني نوفمبر  ٢٠١٣

�إد�رت���ا �أمن �ملط���ار وجو�ز�ت �ملط���ار من �أهم 
�إد�ر�ت وز�رة �لد�خلي���ة باعتبارهم���ا �لبو�ب���ة 
�لرئي�صية للقادمني �إل���ى �لدولة لذلك حر�صت 
�صل���م  عل���ى  و�صعهم���ا  عل���ى  �لد�خلي���ة  وز�رة 
�لأولويات نظ���رً� للأهمية �لبالغ���ة �لتي متثلها 

كلتا �لإد�رتني. 
وقد حر�ص���ت وز�رة �لد�خلي���ة على تطويرهما 
و�إحد�ث نقلة نوعية فيما تقدمه كلتا �لإد�رتني 
م���ن خدم���ات للمر�جعني وجمه���ور �مل�صافرين 
بحيث متيزت تلك �خلدمات بال�صرعة، و�لدقة 

و��صتخد�م �أحدث و�صائل �لتكنولوجيا .
كما حر�صت �لوز�رة على تعزيز �لقوة �لب�صرية 
بالإد�رت���ني وثقلهم باخل���ر�ت �لعاملية �ملتعلقة 
م���ن  �لدخ���ول و�خل���روج  �إج���ر�ء�ت  بت�ص���هيل 
و�إل���ى �لدولة، وتاأمني �مل�ص���افرين د�خل �ملطار 
و�ملحافظ���ة على �لأمن و�ل�ص���لمة د�خل مطار 
حمد �لدويل، ف�ص���ل عما قامت به �لوز�رة من 
زيادة عدد �لكاونرت�ت �صو�ء يف �صالة �لقادمني 
�لبو�ب���ة �لإلكرتوني���ة،  �أو �ملغادري���ن، وتفعي���ل 
�إ�ص���افة �إلى �لكثري و�لكثري من �خلدمات �لتي 
ت�ص���طلع بها �لد�رتان لت�صهيل �لإجر�ء�ت على 

�مل�صافرين حتى ينعمو� ب�صفر �أمن .
و�ص����وف جتد عزيزي �لق����ارئ كل ما يهمك 
م����ن ن�ص����ائح و�إر�ص����اد�ت �لتي توف����ر عليك 
�لوقت و�جلهد وجتعلك ت�ص����تمتع ب�صفر �آمن 
وبرحل����ة �ص����عيدة ف�ص����لمتك حم����ل �هتمام 

ورعاية من �لإد�رتني.

مجلة دورية تصدر كل ستة أشهر عن إدارة جوازات المطار وإدارة أمن المطار 
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إدارة أمن المطار
ت : 44621900  ف : 44622491

psa@moi.gov.qa: البريد اإللكتروني

إدارة جوازات المطار
ت :44621767 ف :44621386

aimmig@moi.gov.qa: البريد اإللكتروني
للتواصل مع
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البــــــــوابات االلكتــــرونية12
بمطار حمد الدولي

أجهزة متطورة لتعزيز األمن داخل مطار حمد الدولي
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المحتويات

17 أمن المطار يحتفل  بالقرنقعوة في 
ثالثة أماكن

19 بريد القراء

18 التطــــور في إدارة جــــوازات المطــــار

حتى ال يتحول السفر إلى متاعب
نصائح وارشادات

الخطوط القطرية
تحصد جوائز عالمية عن تجربة السفر 

في حفل ترافل بلس بهامبورغ



 يمكــن للمســافر تقليل فتــرة الوقوف أمــام نقاط 
تدقيــق الجوازات عند المغــادرة او العودة، من خالل 
اإلشتراك في خدمة البوابة اإللكترونية قبل السفر.

للسفر  الدولي  حمد  مطار  إلى  الصيف  أشهر  في  والمقيمين  المواطنين  من  العديد  يتوجه   
خارج البالد قاصدين وجهات مختلفة مما يجعل المطار على أهبة االستعداد لتسهيل إجراءات 

المغادرين والقادمين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.
مما يتطلب من المسافر االستعداد الجيد لهذه الرحلة وإجراء بعض االحتياطات التي تتعلق 
بالجوازات والتأشيرات ووسائل األمن والسالمة في الحقائب وداخل الطائرات حتى ال تتحول 

رحلة السفر إلى رحلة متاعب.

حتى ال يتحول السفر إلى متاعب
نصائح وإرشادات

ت�أمني املنزل
�إلى  و�لتوجه  �ملنزل  من  �خل��روج  قبل 
�مل��ن��زل حيث  ت��اأم��ني  �أول  يجب  �مل��ط��ار 
الكعبي  حممد  جمال  العميد/  يقول 
مدير عام املباحث اجلنائية �إن �لإد�رة 
�أمنية ر�كبة ور�جله يتم  لديها دوريات 

تكثيفها يف �ملناطق �ل�صكنية، و�لأماكن 
فرتة  خلل  �لتجارية  و�ملر�كز  �لعامة 
�ل�صيف ل�صمان عدم وقوع �أي جر�ئم، 
تود  �لتي  و�لعائلت  �لأ�صخا�ص  د�عيا 
تاأمني منازلهم  لل�صفر  مغادرة منازلها 
باآخر، وعدم ترك مقتنياتهم  �أو  ب�صكل 

�لثمينة من �أمو�ل �أو ذهب د�خل �لبيت، 
ونن�صحهم بو�صعها يف �لبنوك.

بو�صعها  �ل�صيار�ت  ت��اأم��ني  يجب  كما 
د�خل كر�ج �ل�صكن ولي�ص يف �ل�صاحات 
للتلف  ت��ت��ع��ر���ص  ل  ح��ت��ى  �ل���ع���ام���ة، 
و�ل�����ص��رق��ة، ك��م��ا ي��ن�����ص��ح �مل��و�ط��ن��ون 
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تجنــب الوزن الزائــد لألمتعة مــن خــالل التأكد قبل 
مغــادرة المنزل من عــدم تجــاوز وزن أمتعتكم للحد 

المسموح به .

�صرورة  �صفرهم  حالة  يف  و�ملقيمون 
يقع  �لذي  �ل�صرطة  ق�صم  مع   �لتو��صل 
لإبلغه  �جل��غ��ر�يف  نطاقه  يف  �مل�صكن 
يحتوى  �مل�صكن  كان  �إذ�  �لغياب  بفرتة 
�إحكام  من  و�لتاأكد  ثمينة،  �أ�صياء  على 
�صليمة،  بطريقة  و�لنو�فذ  �لأبو�ب  غلق 
مر�عاة عدم ترك ما يفيد �لتغيب عن 
�مل�صكن لفرتة طويلة،  لأن ذلك ي�صجع 
�إخطار  �مل�صكن، مع  �لل�صو�ص لقتحام 
�صخ�ص موثوق به بفرتة �لغياب ومكان 
كل  �مل�صكن  فتح  ل��ه  وميكن  �حل�صور، 

فرتة للطمئنان عليه.
�لأم��ان  بو�صائل  �لهتمام  يجب  كذلك 
اأول/  املللازم  يقول  حيث  �ملنزل  د�خ��ل 
عبد الهادي علي املري �ضابط الإعام 
العامة  بلللللالإدارة  الللوقللائللي  والتثقيف 
�أ�صهر �ل�صيف على  �إن  للدفاع املدين: 
�ملو�طنني  من  حتتاج  �خل�صو�ص  وجه 
و�مل��ق��ي��م��ني �حل��ي��ط��ة و�حل�����ذر �أث��ن��اء 
من  �لكهربائية  �لأج��ه��زة  ����ص��ت��خ��د�م 
و�لبوتاجاز�ت  و�ل�صفاطات  �ملكيفات 
ن��ظ��ر� لرت���ف���اع درج����ة ح����ر�رة �جل��و، 
كافة  تطبيق  �جلميع  من  يتطلب  مما 
��صرت�طات �لأمن و�ل�صلمة يف �ملنزل. 

�ملو�طنني  م��ن  ك��ث��ري�  �أن  �إل���ى  وي�صري 
�ل�صيف  �أ���ص��ه��ر  ي��ق�����ص��ون  و�مل��ق��ي��م��ني 
خارج �لبلد مما يتعني عليهم �صرورة 
و�لتاأكد  جيد�  �لغاز  �أ�صطو�نات  �إغلق 
�ل��ن��و�ف��ذ و�لأب����و�ب وع��دم  م��ن �صلمة 
قابلة  �أو  ك��ي��م��اوي��ة  مب���و�د  �لح��ت��ف��اظ 
و�حل��ر���ص  �مل��ن��زل،  د�خ���ل  لل�صتعال 
مع  �ل�صم�ص  لأ�صعة  تعر�صها  عدم  على 
�حلريق  بطفايات  �لحتفاظ  ���ص��رورة 
�صاحلة لل�صتعمال يف �ملنزل و�لتدريب 
�أح��د  ب��ق��اء  ح��ال  يف  ��صتخد�مها  على 

�أفر�د �لأ�صرة باملنزل. 
وي�صيف كما يجب عدم �لتحميل �لز�ئد 
�لفح�ص  و�إج��ر�ء  �لكهرباء  �صبكة  على 

�لدوري للتو�صيلت �لكهربائية مبعرفة 
�لأج��ه��زة  و�إب��ع��اد  �ملخت�صني  �لفنيني 
و�ملفرو�صات  �ل�صتائر  ع��ن  �حل��ر�ري��ة 
�لتيار  وف�صل  �ل�صتعال،  �صهلة  و�مل��و�د 
�لكهربائية  �لأج��ه��زة  ع��ن  �لكهربائي 
كذلك �صرورة  �مل��ن��زل،  م��غ��ادرة  �أث��ن��اء 
����ص��ت��خ��د�م �أق��ف��ال ج��ي��دة وع���دم ترك 
�أثناء  �ملنزل  د�خ��ل  وجموهر�ت  �أم��و�ل 
�إغ��لق  من  �لتاأكد  �أهمية  مع  �ل�صفر، 
املطبخ  ���ش��ف��اط  خ��ا���ش��ة  ال�����ش��ف��اط��ات 

العميد/ جمال محمد الكعبي:
تكثيف الدوريات في األماكن 
وقوع  عدم  لضمان  السكنية 

أي جرائم سطو أو سرقات.

مالزم أول/ عبد الهادي المري 
أسطوانات  ــالق  إغ ــرورة  ض
سالمة  من  والتأكد  الغاز 
قبل  ـــــواب  واألب ــذ  ــواف ــن ال

مغادرة المنزل.
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ضرورة أن يكــون الخدم مرافقين للكفيل نفســه أو 
أحد أفــراد عائلته مع أهمية التأكد من صالحية جواز 

الخدم أو سريان الصالحية . 

وتنظيفه من �لزيوت �لقابلة لل�صتعال.
اأمن املط�ر

ويللللللقللللللول الللللعللللملللليللللد/ عللليللل�لللضلللى عللللللرار 
�إن  املطار  اأمللن  اإدارة  مدير  الرميحي 
على  �حلفاظ  �ملطار  �أم��ن  �إد�رة  مهام 
�أمن �مل�صافرين وتاأمني متعلقاتهم �صو�ء 
�ل�صباحية  �لفرتة  يف  رحلتهم  كانت 
�أو �مل�صائية، ويف مو�صم �ل�صيف، تطبق 
�لهادفة  �لإج���ر�ء�ت  من  ع��دد  �لإد�رة 
حيث  �مل�صافرين،  رح��ل��ة  ت�صهيل  �إل���ى 
لتاأمني  �لأمنية  �إمكاناتها  كافة  و�صعت 

�صلمة رو�د �ملطار.
�صرورة  على  �مل�صافرين  جميع  وح��ث 
و�ل�صلمة  �لأم���ن  مبتطلبات  �لل��ت��ز�م 
ل�صلمتهم  �ملطار  د�خ��ل  و�صعت  �لتي 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��م وع���ل���ى �أم��ت��ع��ت��ه��م 
�أهمية  م��ع  �ل�صخ�صية،  ومتعلقاتهم 
عدم حمل �أي ممنوعات �أثناء �ل�صعود 
للطائرة و�ملو�صحة على تذ�كر �لطري�ن 
�لعديد  يوجد  حيث  �ل�صفر  كاونرت  �أو 
تك�صف  �لتي  �مل�صتحدثة  �لو�صائل  من 
هذه �ملمنوعات و�لتي قد تكون �صببا يف 
عن  ف�صل  رحلته،  عن  �مل�صافر  تاأخري 
يف  �إل  �لتدخني  بعدم  �للتز�م  �صرورة 

�لأماكن �ملخ�ص�صة للمدخنني.
ك��م��ا ط��ال��ب �مل�����ص��اف��ري��ن ب��ع��دم حمل 
م�صبقة  معرفة  دون  للآخرين  �أمتعة 
حتى ل يكون هناك ما يخالف �لقانون 
�لقانونية،  للم�صاءلة  �لتعر�ص  وبالتايل 
غري  �لأم��ت��ع��ة  م��ن  �لكثري  حمل  وع���دم 
�أم��ن  رج��ال  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �ل�صرورية، 
�مل����ط����ار و�جل����������و�ز�ت و�جل����م����ارك، 
و�لأمان  �ل�صلمة  باإر�صاد�ت  و�للتز�م 
على منت �لطائرة، �إ�صافة �إلى �صرورة 
�لل���ت���ز�م ب��ال�����ص��ل��وك �ل��ق��ومي و�خل��ل��ق 
م��ر�آة  نكون  حتى  �ل�صفر  �أثناء  �لرفيع 
دول��ت��ن��ا ح�صاريا  ت��ق��دم  مل��دى  ���ص��ادق��ة 

عدم  عن  ف�صل  و�جتماعيا،  وثقافيا 
بل وجوب  برفقة �خلدم  �لأطفال  ترك 
متابعتهم ومر�قبتهم، ف�صل عن توخي 
مع  �لأبناء  تعامل  من  و�حل��ذر  �حليطة 
خ��ارج  تركهم  وع��دم  �لن��رتن��ت  �صبكة 
يتعر�صو�  لئل  مر�قبة  دون  ليل  �ملنزل 

ملكروه �أو �لن�صياق مع رفقاء �ل�صوء.
وي��دع��و امللللقلللدم/ �للضللعللود عللبللد الللعللزيللز 
اأمن املطار  اإدارة  امل�ضلم م�ضاعد مدير 
�مل�صافر عند �لدخول �إلى �صالة �ملغادرة 
�لطائرة  �إل���ى  �ل�صعود  بطاقة  �إب���ر�ز 
يخ�صع  كما   ، لفح�صها  �ل�صفر  ووثائق 
لفح�ص  �أمتعه  من  يحمله  وما  �مل�صافر 
�أمني من خلل �أجهزة �لتفتي�ص وميكن 
�أن يطلب من �مل�صافر �خل�صوع لتفتي�ص 
�إ�صايف وفقًا للإجر�ء�ت �لأمنية �ملتبعة 
على  يجب  كما  �ل��دول��ي��ة،  ب��امل��ط��ار�ت 
�مل�صافر �إفر�غ ما يحمل باليد و�جليوب 
�ملخ�ص�صة  �ل�صلة  يف  معدنية  مو�د  من 
�لتفتي�ص  ج��ه��از  يف  وو���ص��ع��ه��ا  ل��ذل��ك 
قبل  جميعا  ��صتلمها  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 

مغادرة �لنقطة �لأمنية. 
على  د�ئ��م��ا  تعمل  �لد�رة  �أن  ويو�صح 
تكثيف �لعمل د�خل وخارج مباين �ملطار 
عنا�صر  يتو�جد  �ملغادرين  �صالة  ففي 
با�صتقبال  ي��ق��وم��ون  �مل��ط��ار  �أم���ن  م��ن 

العميد/ عيسى عرار الرميحي: 
اإلدارة  إمــكــانــات  كافة  ــع  وض
ــن ســالمــة  ــي ــأم ــت األمـــنـــيـــة ل

المسافرين وأمتعتهم. 
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إذا مــا صادفت مشــكلة خــارج البالد كفقــدان جواز 
الســفر فعليك الرجوع إلى ســفارة بلدك في البلد 
المســافر إليه الستخراج وثيقة سفر لضمان عودتك 

للبالد بسالم.

و�ل�صكاوى  و�لقرت�حات  �ل�صتف�صار�ت 
مغادرين  من  �ملطار  �إلى  �لقادمني  من 
وم��وّدع��ني وذل���ك خ��لل ك��اف��ة مر�حل 
�إجر�ء�ت �ل�صفر، كما يتم تعزيز حركة 
�أم��ام �ملطار من خلل دوري��ات  �مل��رور 
�صرطة  مع  �لتن�صيق  عن  ف�صل  �لد�رة 
�ن�صيابية  م��رور  حركة  ل�صمان  �مل��رور 
د�عيا  �ل����ذروة،  �أوق����ات  يف  خ�صو�صًا 
حمل  وع��دم  �ملبكر  بالقدوم  �ملغادرين 
�لأدو�ت �حلادة �أو �ل�صو�ئل يف �حلقائب 
عرقلة  �إلى  يوؤدي  قد  ذلك  لأن  �ليدوية 

�إجر�ء�ت �لتفتي�ص.
اإجراءات التفتي�ش

�ل�صفر  وحقائب  بالأمتعة  يتعلق  وفيما 
الهادي  عبد  اهلل  عبد  املللقللدم/  يو�صح 
اللللدو�لللضلللري رئلليلل�للش قلل�للضللم الللتللفللتلليلل�للش 
�ل�صياء  من  ع��دد  هناك   �أن  بللللالإدارة 
�مل��ح��ظ��ور و���ص��ع��ه��ا يف ح��ق��ي��ب��ة �ل��ي��د 
�مل�����ص��اح��ب��ة ل��ل��ر�ك��ب د�خ���ل �ل��ط��ائ��رة 
ك���امل���و�د �حل�����ادة )م��ق�����ص �لأظ���اف���ر 
وم��ق��ل��م �لأظ���اف���ر، ���ص��ف��ر�ت �حل��لق��ة 
�لغمد  د�خل  �مل�صنعة  ماعد�  باأنو�عها 
ب��اأن��و�ع��ه��ا،  �ل�صكاكني  �لبل�صتيكي، 
و�مل���ب���ارم  �مل��ف��ك��ات  �مل���ائ���دة،  �أدو�ت 
باأنو�عها، �لقد�حات باأنو�عها، �لأدو�ت 
�حلادة، �ملق�صات ما عد� �لتي ل يزيد 

�ل�صهام  �حل��ب��ال،  �صم،   3 على  طولها 
�أدو�ت  )�ل��ن��ب��ال(،  �مل��رج��ام  �ملري�صة، 
ريا�صة �لبلياردو – �ل�صنوكر– م�صارب 
�لت�صلق  ع�صا  باأنو�عها–  �لريا�صة 

بالأ�صلحة  �ل�صبيهة  �لألعاب  و�لتزحلق، 
�لإبر  بل�صتيك،  �أو  معدنا  كانت  �صو�ء 
للحاجة  �مل�صتخدمة  )با�صتثناء  �لطبية 
�جل�صم  معطر�ت  �لإثبات،  مع  �لطبية 
�للحوم  �لقيا�ص،  �صر�ئط  �لر�صا�صة، 
وجود  حالة  ويف  �لطلء(  و�لأ�صماك، 
�صوف  �ليد  حقائب  يف  �ل�صابقة  �مل��و�د 

ت�صادر دون �أن ترد �إلى �أ�صحابها.
كما ل ي�صمح بحمل �أكرث من لرت و�حد 
فقط من �ملو�د �ل�صائلة و�مل�صتح�صر�ت 
�أل  على  و�جل��ل  و�مل��ع��اج��ني  �لبخاخية 
تزيد �صعة �لعبوة �لو�حدة عن 100 مل 
وعلى �أن تو�صع يف كي�ص و�حد بل�صتيكي 
�أل  و�لإغ��لق وعلى  �لفتح  �صهل  �صفاف 
يزيد حجم �لكي�ص على 20 × 20 �صم. 
�أما �ملو�د �خلطرة غري �مل�صموح بنقلها 
و�ملتفجر�ت  �لأ�صلحة  فهي  �لأمتعة  يف 
و�لذخائر و�لألعاب �لنارية و�ملتوهجات 
باأنو�عها، مو�د �لأك�صدة و�لروك�صيد�ت 
�لع�صوية مثل �ل�صبغات ، �ملو�د �ل�صلبة 
وقود  مثل  لللتهاب  �لقابلة  و�ل�صائلة 
�لدهانات–  و�ملد�فئ–  �ل���ولع���ات 
ع��ي��د�ن �ل��ث��ق��اب، �مل����و�د �لأك���ل���ة مثل 
و�مل��و�ل��ح  �لأ�صيد  و�حل��و�م�����ص  �لزئبق 
�صو�ئل،  على  �ملحتوية  و�ل��ب��ط��اري��ات 
�أو  �لقابلة  �ملجمدة  �مل�صغوطة  �لغاز�ت 

المقدم/ سعود عبد العزيز:
ـــن الــمــطــار  عــنــاصــر مــن أم
االستفسارات  الستقبال 
من  والشكاوى  واالقتراحات 

المسافرين.

المقدم/ عبد اهلل عبد الهادي: 
المحظور  األشياء  من  عدد 
وضعها في حقيبة اليد على 

كاونتر شركات الطيران.
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والقوانيــن  باألنظمــة  التقيــد  المســافرين  علــى 
المعمول بها داخل المطار وعــدم حمل حقائب الغير 
حيث إن حمل حقائب الغير يعرض المسافر للمساءلة 

القانونية.

مثل:  و�ل�صامة  لللتهاب  �لقابلة  غري 
غاز �ملطبخ و�لبيوتان و�لأك�صجني وغاز 
�لتنف�ص،  �أك�صجني  وق��و�ري��ر  �ل��ولع��ات 
مبيد�ت  مثل  �ل�صموم  �مل�صعة،  �مل���و�د 
للإع�صاب  �لقاتلة  و�مل���و�د  �حل�صر�ت 
�ل�صيانيد،  وم���ادة  و�ل��زرن��ي��خ  �ل�����ص��ارة 
�ملو�د �ملعدية مثل �لبكترييا و�جلر�ثيم.
عر  و�لطيور  �حليو�نات  نقل  عن  �أم��ا 
م��ط��ار ح��م��د �ل����دويل �أك����د ع��ل��ى �أن��ه��ا 
حتددها  و�صو�بط  لإج���ر�ء�ت  تخ�صع 
كانت  و�إن  �لناقلة  �ل��ط��ري�ن  �صركات 
�د�رة �أمن �ملطار متنع �صفر �حليو�نات 
�أو  �مل�صافرين  على  خطورة  ت�صكل  �لتي 
�قفا�ص  يف  و�صعها  مت  �لتي  �حليو�نات 
و��صرت�طات  للمو��صفات  مطابقة  غري 

�لمن و�ل�صلمة.
يخ�صع  �حل��ي��و�ن��ات  ن��ق��ل  �أن  وي��ق��ول 
وتقع  و�لوجهة  �ملغادرة  دولة  لإجر�ء�ت 
على  �حل�صول  م�صوؤولية  �مل�صافر  على 
�ل�صفر،  قبل  �ل��لزم��ة  �لأور�ق  جميع 
�مل�صافر  على  يتعني  �نه  �لى  بالإ�صافة 
�لدولية  �لتفاقية  قائمة  على  �لط��لع 
�ملهددة  و�لنباتات  باحليو�نات  للتجارة 
ب��الن��ق��ر����ص مب��ا يف ذل��ك �حل��ي��و�ن��ات 

قيود  تطبق  ب�صائع.  باعتبارها  �لأليفة 
�إ�صافية مبا فيها حظر �ل�صتري�د على 
نقل ف�صائل معينة من �لقطط و�لكلب 

على �صبيل �ملثال.
كما ي�شرتط اأن ال تتجاوز فرتة التوقف 
�لتي  للحيو�نات  بالن�صبة  �لوجهات  بني 
حممولة  �أمتعة  باعتبارها  نقلها  يتم 

جتاوزت  حال  يف  �أم��ا  �صاعات،  �ل�صت 
فيمكن  �صاعات  �ل�صت  �لتوقف  م��دة 
باعتبارها  �حليو�نات  بنقل  �ل�صماح 

ب�صائع فقط. 
وي�����ش��رتط ل��ن��ق��ل ال���ك���اب وال��ق��ط��ط 
�إعد�دها ب�صكل �صحيح يف �قفا�ص معدة 
تطعيم �صحية  �صهادة  وير�فقها  لذلك 
�لقبول  �ملفعول، وتخ�صع عملية  �صارية 
امل�شوؤولية  بتحمل  امل�شافر  قيام  ل�شرط 
�لكاملة عن مثل هذ� �حليو�ن �لأليف، 
للحيو�ن  �ل�صحي  �ل�صجل  تقدمي  مع 
ويجب  �لت�صجيل  عند  للفح�ص  �لأليف 
�ملعرف  �صريحة  ب��احل��ي��و�ن  يثبت  �أن 
ت�صافر  عندما  �مل��ط��ل��وب��ة،  �ل�صغرية 
ا تقدمي جو�ز  باخلارج يجب عليك �أي�صً
�صفر �حليو�ن �لأليف، كما ي�صمح بنقل 

�ل�صقور د�خل مق�صورة �لطائرة.   
جوازات املط�ر

وي����وؤك����د الللللعللللملللليللللد/ حمللللمللللد را�للللضللللد 
املطار  جلللوازات  اإدارة  مدير  املللزروعللي 
�إج��ر�ء�ت عمل �لد�رة د�خل مطار  �أن 
تختلف  ل  �ملو�صم  خ��لل  �ل��دويل  حمد 
عن �لإجر�ء�ت �ل�صائدة على كاونرت�ت 
�جل����و�ز�ت على م��د�ر �ل��ع��ام غ��ري �أن��ه 

العميد/ محمد راشد المزروعي:
العمل  ورديـــــات  عـــدد  ــــادة  زي
أعــداد  في  الــزيــادة  لمواجهة 

المسافرين

٢٠
١٩

و  
ماي

شر 
ي ع

حاد
د ال

عد
ال

٢٠
١٩

و  
ماي

شر 
ي ع

حاد
د ال

عد
ال

Fi
ft

h 
Is

su
e:

 M
ay

 2
01

5

Fi
ft

h 
Is

su
e:

 M
ay

 2
01

5

7



الســفر  إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي يكون 
بالبطاقــة الذكية فقط، مــع العلم بــأن الخروج من 
بلــدان دول مجلس التعــاون يجب أن يتــم بالوثيقة 

التي تم الدخول بها .

�لإج��از�ت يتم فقط زيادة  خلل مو�صم 
يف  �لزيادة  ملو�جهة  �لعمل  وردي��ات  عدد 
�أعد�د �مل�صافرين، لتعمل جميع كاونرت�ت 
�جلو�ز�ت باملطار ل�صمان �ن�صيابية حركة 
تر�صيخ  �إل��ى  �إ�صافة  و�خل���روج،  �لدخول 
مبادئ �ل�صتقبال �حل�صن من قبل مرتب 
للدولة  �مل�صرف  �ل��وج��ه  لإب���ر�ز  �لد�رة 
�مل�صافرين  مع  �لتعامل  ح�صن  خلل  من 
و�لظهور  �لقادمني  �أو  �مل��غ��ادري��ن  ���ص��و�ء 
�لن�صغال  وعدم  �أمامهم  �للئق  باملظهر 
�ملغادر  �أو  �لقادم  �ل�صخ�ص  مبعاملة  �إل 
وقت  �أ�صرع  يف  �ملطلوبة  �خلدمة  وتقدمي 

ممكن.
باأجهزة  ��صتعانت  �لد�رة  �أن  على  ويوؤكد 
�مل�صافرين  �إج�����ر�ء�ت   ت�صهل  م��ت��ط��ورة 
�لكاونرت�ت  عر  �مل��رور  عملية  وت�صهيل 
�أن  مو�صحا  �لإل��ك��رتون��ي��ة،  و�ل��ب��و�ب��ات 
من  �صاعة   24 م��دى  على  تعمل  �لد�رة 
�أربعة وردي��ات كل وردي��ة بها 100  خلل 
�أقل  �مل�صافر يف  �إج��ر�ء�ت  لإنهاء  موظف 
�ل��ك��اون��رت�ت،  وق���ت مم��ك��ن بحيث ع��ل��ى 
كاونرتات  ت�شبق  التي  االمامية  فالنقاط 
اجلوازات بها موظفني و�شباط م�شئولني 
ع��ن ت��وزي��ع �ل��ق��ادم��ني على �ل��ك��اون��رت�ت 
وت�صهيل �أي عقبة �أو م�صكلة تو�جه �مل�صافر 
وعمل �ن�صيابية يف حركة �مل�صافرين �أمام 

كاونرت�ت �جلو�ز�ت. 
تي�صري  على  تعمل  �لد�رة  �أن  وي��و���ص��ح  

�لإج��������ر�ء�ت ع��ل��ى �مل�����ص��اف��ري��ن ���ص��و�ء 
�ملغادرين �أو �لقادمني وتذليل كل �لعقبات 
يف  �ملطبقة  �لعامة  بالقو�عد  يخل  ل  مبا 
�لتحقق  ب�صاأن  �لعاملية  �ملطار�ت  معظم 
م��ن ج�����و�ز�ت �ل��ق��ادم��ني �إل����ى �ل��دوح��ة 
وتاأ�صري�تهم و�لتاأكد من �صخ�صية حامل 
بجو�ز  �ملوجودة  �ل�صورة  بتطابق  �جلو�ز 
�ل�صفر، و�لتحقق من �صلمة جو�ز �ل�صفر 
و�لتاأكد  تزييف،  �أو  تزوير  �أي  من  وخلوه 
طرق  بعدة  �ملكتوبة  �لبيانات  �صلمة  من 

وو�صائل.
جمموعة  تطبيق  �إيل  �مل�صافرين  ويدعو 

حتي  �ملهمة  و�لن�صائح  �لإر���ص��اد�ت  من 
ي�صتمتعو� ب�صفر �آمن خال من �أي متاعب 
من  �لتاأكد  �لإر���ص��اد�ت  هذه  مقدمة  ويف 
تقل  �أل  ويجب  �جل���و�ز  �صلحية  نهاية 
ك��ان  �إذ�  ���ص��ه��ور  ث��لث��ة  ع��ن  �صلحيته 
و�صتة  �لعربية  ل��ل��دول  متوجها  �مل�صافر 

�صهور للأوروبية.
ك�ونرتات املط�ر

الرحمن  عبد  اهلل  عبد  النقيب/  ويقول 
املطار  جللللوازات  ق�ضم  رئي�ش  ال�ضليطي 
�أج��ه��زة  ت�صم  �جل����و�ز�ت  ك��اون��رت�ت  �أن 
متطورة باأحدث �لتكنولوجيا على م�صتوى 
دخ��ول  عملية  لت�صهيل  �ل��ع��امل  م��ط��ار�ت 
وعملية  و�ل��ز�ئ��ري��ن  �مل�صافرين  وخ���روج 
�ملرور عر �لبو�بات �لإلكرتونية، ما يوؤكد 
وتقدمي  �ملطار  ج���و�ز�ت  �د�رة  جاهزية 
مطالبا  للم�صافرين،  �لت�صهيلت  كافة 
�صركات  �جر�ء�ت  �نتهاء  بعد  �مل�صافرين 
�لطري�ن و�لتوجه �إلى كاونرت�ت �جلو�ز�ت 
�شرورة االلتزام باخلطوط االأر�شية اثناء 
�خذ ب�صمة �لعني �أمام كاونرت �جلو�ز�ت 
و�لبو�بات  كاونرت   )  78  ( تتجاوز  �لتي 
�لإلكرتونية �لتي تبلغ ) 22 ( بو�بات مع 
تقدمي �مل�صتند�ت �إلى موظف �جلو�ز�ت.
لل�صفر  �ل��لزم��ة  �لوثائق  �أن  �إل��ى  وي�صري 
هي: تذكرة �ل�صفر وجو�ز �ل�صفر وتاأ�صرية 
مع  �لنهائية،  �مل�صافر  وجهة  �إلى  �لدخول 
�إلى �ملطار  �أنه عند و�صول �مل�صافر  �لعلم 
�لإر�صادية  �للوحات  �إل��ى  �لنتباه  يجب 
�إج��ر�ء�ت  �إنهاء  يف  �لإ�صر�ع  ت�صهل  �لتي 
�ل�صفر و�تباع �إر�صاد�ت �ملوظفني، �إ�صافة 
�إقلع  قبل  �ملطار  �إلى  �لقدوم  �أهمية  �إلى 
�إجر�ء�ت  �لطائرة بثلث �صاعات لإمتام 
�أي  ول��ت��د�رك  وي�صر  �صهولة  بكل  �ل�صفر 
�ملطلوبة  �لوثائق  لبع�ص  �أو فقد�ن  ن�صيان 

و�لحتفاظ بتذ�كر �لعودة يف مكان �آمن.
وحث �مل�صافرين على �ل�صرت�ك يف نظام 
تفعيل  خ��لل  م��ن  �للكرتونية  �ل��ب��و�ب��ات 
�ل�صخ�صية  �لبطاقة  على  �خلدمة  ه��ذه 
توفر  فهي  �ملقيمني  �أو  للمو�طنني  �صو�ء 

�لوقت و�جلهد على �مل�صافرين.

النقيب/ عبد اهلل السليطي:
أهمية القدوم إلى المطار قبل 
إلتمام  ساعات  بثالث  السفر 

اإلجراءات بسهولة ويسر.
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احرص علــى اتباع إرشــاداتنا التي توفــر لك الوقت 
والجهــد وتجعلــك تســتمتع برحلة ســفر آمنة تنعم 

فيها بالراحة مع أفراد أسرتك 

�لأول  �لنائب  �ل�صو�  �ل�صيدة �صلم  وقالت 
و�لت�صالت  للت�صويق  �لتنفيذي  للرئي�ص 
القطرية  اجلوية  اخلطوط  يف  واالإعام 
تعد  �لتي  �جلو�ئز  بهذه  �لفوز  ي�صعدنا 
بال�صتمر�ر  �لتز�منا  على  �صاهدً� 
�صفر  جتربة  �أف�صل  لتقدمي  بالبتكار 

�مل�صافرين على منت رحلتنا. ول  جلميع 
ندخر يف اخلطوط اجلوية القطرية جهدًا 
ولإر�صاء  للركاب  �ل�صفر  جتربة  لتطوير 

معايري جديدة يف قطاع �ل�صفر عامليًا.
�جلو�ئز  �إحدى  بل�ص  تر�فل  جو�ئز  وتعد 
�مل�صتقّلة يف قطاع �لطري�ن �لعاملي، حيث 

ت�صميم  يف  �لمتياز  على  �ل�صوء  تلقي 
�لأولى  �ل�صفر لركاب �لدرجة  م�صتلزمات 
م�صتلزمات  مثل  �لأعمال،  رجال  ودرجة 
�لنوم، وحقيبة جودي للأطفال، ومفار�ص 
جمموعة  وت�صم  �لنوم،  وملب�ص  �لنوم 
�لأولى  �لدرجة  على  للم�صافرين  �لنوم 

االستثنائية  السفر  تجربة  عن  مرموقة  جوائز  ثالث  القطرية  الجوية  الخطوط  حصدت 
على متن رحالتها، وذلك خالل حفل توزيع جوائز قّراء مجلة ترافل بلس الذي أقيم في 

قاعة هلموت شميت بمدينة هامبورغ.
ونالت الخطوط الجوية القطرية جائزتين عن المنتجات التي تقدمها على متن الرحالت، 
وهي: الجائزة الذهبية عن مفارش النوم للمسافرين على الدرجة األولى ودرجة رجال 
األعمال، وجائزة قّراء مجلة ترافل بلس عن حقيبة المستلزمات الشخصية الوردية التي 
األولى  الدرجة  على  للمسافرين  الثدي  بسرطان  التوعية  بشهر  لالحتفال  أطلقتها 

ودرجة رجال األعمال.

الخطوط القطرية
تحصد جوائز عالمية عن تجربة السفر 

في حفل ترافل بلس بهامبورغ
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عدم حمل حقائب يزيد وزنها على سبعة كيلوغرامات 
إلى داخل الطائرة، وعدم وضع أشياء ممنوعة فيها، 

كاألدوات الحادة والمواد الخطرة.

و�أغطية  مفار�ص  �لأعمال  رجال  ودرجة 
�إلى  بالإ�صافة  ناعمة،  وو�صائد  مبّطنة، 
مت  ملهمة  عبار�ت  عليها  مكتوب  و�صائد 
�ملنتجات  تطوير  ق�صم  قبل  من  �ختيارها 

و�لت�صميم. 
ومت ت�صميم حقائب �مل�صتلزمات �ل�صخ�صية 
للحتفال  �لقطرية  �أطلقتها  �لتي  �لوردية 
ب�صهر �لتوعية ب�صرطان �لثدي للم�صافرين 
�لأعمال  �لأولى ودرجة رجال  �لدرجة  على 
من قبل �ل�صركة �لإيطالية �لر�قية لت�صميم 
حقيبة  كل  وحتتوي  “بريك�ص”.  �حلقائب 
على منتجات ح�صرية للعناية بالب�صرة من 

كا�صتيلو مونت فيبيانو فيت�صيو.
القطرية  اجلوية  اخلطوط  وتقدم 
ودرجة  �لأولى  �لدرجة  على  للم�صافرين 
م�صتلزمات  حقائب  �لأعمال  رجال 
�لعلمة  قبل  من  م�صّنعة  �صخ�صية 
�لناقلة  تقدم  كما  بريك�ص،  �ل�صهرية 
حقائب  من  م�صغرة  ن�صخا  �لقطرية 
حقائب  من  م�صتوحاة  �ل�صفر  م�صلتزمات 
كل  تاأتي  حيث  و�صينتي�صي�ص،  بيلجيو 

حقيبة بهيكل معدين مغطى باجللد.
وحتتوي كل حقيبة على منتجات ح�صرية 
من �صركة كا�صتيلو مونت فيبيانو فيت�صيو 
�ملنتجات  ذ�ت  �ل�صهرية  �لإيطالية 
زيت  من  و�مل�صّنعة  للبيئة،  �ل�صديقة 

جمموعة  وت�صم  �خلال�ص.  �لزيتون 
ومرطب  �ل�صفاه  مرهم  بالب�صرة  �لعناية 
لعلمات  �مل�صاد  �لرتطيب  وكرمي  �لوجه 
تقدم �لعمر للم�صافرين على درجة رجال 
�لنتعا�ص  كرمي  �إلى  بالإ�صافة  �لأعمال، 
وقناع  �لزهري  باللون  وجو�رب  �لليلي 
�لأطقم  �صمن  للأذن  و�صد�د�ت  للنوم 

�ملتوفرة على �لدرجة �لأولى من بريك�ص.
�لرحلت  على  �مل�صافرون  ويحظى 
�لأولى  �لدرجة  منت  على  �ملدى  متو�صطة 
اخلطوط  من  االأعمال  رجال  ودرجة 
م�صتلزمات  بحقيبة  �لقطرية  �جلوية 
�ل�صفر �مل�صممة من قبل �لعلمة �لتجارية 
على  تظهر  حيث  دوري،  نابا  �لعاملية 
�حلقائب �جلديدة �صور لوجهات خمتلفة 
كل  وحتتوي  القطرية.  اجلوية  للخطوط 
ومرهم  للنوم  وقناع  جو�رب  على  حقيبة 

�ل�صفاه من كا�صتيلو مونت فيبيانو.
القطرية  اجلوية  اخلطوط  وكانت 
بالنجاحات  حافل  بعام  حظيت  قد 
فوزها  بعد   2017 و�لإجناز�ت يف عام 

خمتلف  يف  جائزة   50 من  باأكرث 
�لتز�مها �ملتو��صل  �لفئات، لتعك�ص بذلك 
نهجها  عر  �مل�صافرين  تطلعات  بتخطي 
�ملنتجات  وتطوير  �لبتكار  على  �لقائم 
�صفر  جتربة  �أف�صل  وتقدمي  و�خلدمات 

جلميع �لركاب.
على  القطرية  وح�شلت اخلطوط اجلوية 
 ،2017 عام  يف  �جلو�ئز  من  جمموعة 
مبا يف ذلك جائزة اأف�شل خطوط طريان 
2017 للمرة �لر�بعة يف  يف �لعامل لعام 
تاريخها خلل حفل جو�ئز �صكاي تر�ك�ص 
�أقيم  �لذي  �لطري�ن،  ل�صركات  �لعاملية 
�جلوي.  باري�ص  معر�ص  فعاليات  �صمن 
لدولة  �لوطنية  �لناقلة  ح�صدت  كما 
اأف�شل خطوط  قطر خال احلفل جائزة 
طري�ن يف �ل�صرق �لأو�صط وجائزة �أف�صل 
وجائزة  �لعامل  يف  �أعمال  رجال  درجة 
�لدرجة  مل�صافري  �نتظار  �صالة  �أف�صل 

�لأولى يف �لعامل.
يف  القطرية  اجلوية  اخلطوط  واأعلنت 
�إ�صافة  �جلاري  �لعام  من  �صابق  وقت 

 جوائــز ترافــل بلــس إحدى 
فــي  المســتقّلة  الجوائــز 

قطاع الطيران العالمي

 الخطــوط القطريــة حققت 
عــام 2017 أكثر مــن 50 جائزة 

في مختلف الفئات
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تجنب حمــل حقائب ألشــخاص ال تعرفهــم، ألنها قد 
تحتــوي علــى مــواد ممنوعــة أو خطرة، األمــر الذي 

يعرضك للمساءلة القانونية.

�إلى �صبكة  �لعديد من �لوجهات �جلديدة 
�لإعلن  ذلك  يف  مبا  �لعاملية،  وجهاتها 
�صركة  �أول  �صت�صبح  �لقطرية  �أن  عن 
طري�ن خليجية ت�صرّي رحلت مبا�صرة �إلى 
تد�صني  �لقطرية  �أعلنت  كما  لوك�صمبورغ، 
يف  لندن  غاتويك  من:  كل  �إلى  رحلتها 
�ململكة �ملتحدة، وتالني يف �أ�صتونيا، وفاليتا 
�لفلبني،  يف  ود�فاو  �صيبو  و  مالطا،  يف 
ولنكاوي يف ماليزيا، و د� نانغ يف فيتنام، 
وبودروم و�أنطاليا يف تركيا، وميكونو�ص يف 

�ليونان، وملقة يف �أ�صبانيا.
القطرية،  اجلوية  اخلطوط  احتفلت  وقد 
على  عامًا  ع�صرين  من  �أكرث  مبرور 
�نطلقها وتقدمي �أف�صل جتربة �صفر عر 
�صبكة وجهاتها �لعاملية �لتي ت�صم �أكرث من 
150 وجهة رئي�صية من وجهات �ل�صياحة 
و�لأعمال حتت �صعار “معًا �إلى كل مكان” 
2018، كما �شت�شيف اخلطوط  يف عام 
�أ�صرع  من  و�حدة  وهي  �لقطرية،  �جلوية 
عددً�  �لعامل،  يف  منوً�  �لطري�ن  �صركات 
�إلى  �جلديدة  �ملميزة  �لوجهات  من 
�صبكتها �ملتنامية من �صمنها وثي�صالونيكي 
يف �ليونان، وكارديف يف �ململكة �ملتحدة، 
منت  على  وذلك  �لوجهات  من  وغريها 
من  �أكرث  ي�صم  �لذي  �حلديث  �أ�صطولها 

طائرة.  200
بجائزة  �أي�صًا  �لقطرية  �لناقلة  وفازت 
�لعامل  يف  �أعمال  رجال  درجة  �أف�صل 
و�أف�صل �صركة طري�ن يف �ل�صرق �لأو�صط 

�لدرجة  مل�صافري  �نتظار  �صالة  و�أف�صل 
�لأولى. 

ع�شو  هي  القطرية  اجلوية  واخلطوط 
�لعاملي    ”oneworld”حتالف يف 
جائزة  منها  عديدة  جو�ئز  على  �حلائز 
�لعامل” من  يف  طري�ن  حتالف  “�أف�صل 
�صكاي تر�ك�ص لعام2015 للعام �لثالث 
اجلوية  اخلطوط  وكانت  التوايل،  على 
خليجية  طري�ن  �صركة  �أول  �لقطرية 
�أتاح  مما  �لتحالف،  هذ�  �إلى  تن�صم 
فر�صة  رحلتها  منت  على  للم�صافرين 
 1000 نحو  خدمات  من  �ل�صتفادة 
بالإ�صافة  بلدً�   150 من  �أكرث  يف  مطار 

�إلى ت�صيري 14،250 رحلة يوميًا.
�جلديد  �ملطّور  �لرتفيه  نظام  يوفر 
“�أوريك�ص ون” على منت طائرات اخلطوط 
�جلوية �لقطرية �أكرث من 4،000 خيار 
�لأفلم  �أ�صخم  من  باقة  ي�صم  ترفيه 
و�ملو�صيقى  �لتلفزيونية  و�لر�مج  �لعاملية 
مل�صافري  ميكن  كما  وغريها.  و�لألعاب 
منت  على  القطرية  اجلوية  اخلطوط 
 A350 طائر�ت بوينغ 787 و�إيربا�ص
طائر�ت  وبع�ص   A319 و    A380 و 
�لبقاء   A330 و   A320 �لإيربا�ص 

و�أ�صدقائهم  عائلتهم  مع  �ت�صال  على 
�لإنرتنت  خدمة  با�صتخد�م  �لعامل  حول 
�لهاتف  و�صبكة  فاي”  “و�ي  �لل�صلكي 

.GSM جلو�ل�
القطرية  اجلوية  اخلطوط  وتفتخر 
�ملحلية  �لفعاليات  من  لعدد  بدعمها 
�إثر�ء  يف  ت�صهم  �لتي  �ملميزة  و�لدولية 
اخلطوط  اأن  كما  العامل.  يف  املجتمعات 
�لر�صمي  �ل�صريك  �لقطرية  �جلوية 
)فيفا(  �لقدم  لكرة  �لدويل  للحتاد 
�لريا�صية  �لأحد�ث  لأهم  �لرعاية  تقدم 
 2018 فيفا  �لعامل  كاأ�ص  منها  �لعاملية 
�ل�صرت�تيجية  هذه  تعك�ص  و2022. 
لتقريب  كو�صيلة  �لريا�صة  �أهمية  مدى 
�لذي  �لأمر  بع�صًا،  بع�صهم  من  �لنا�ص 
ينعك�ص يف �صعار �لقطرية - معًا �إلى كل 

مكان.
�جلوي،  لل�صحن  �لقطرية  ت�صرّي  كما 
يف  �جلوي  لل�صحن  �صركة  �أكر  ثالث 
�لعامل، رحلتها �إلى �أكرث من 60 وجهة 
يف  عملياتها  مقر  عر  لل�صحن  خا�صة 
لل�صحن  �لقطرية  تقدم  كما  �لدوحة. 
من  �أكرث  �إلى  �ل�صحن  خدمات  �جلوية 
و�لأعمال  لل�صياحة  رئي�صية  وجهة   150
ركاب.  طائرة   200 من  �أكرث  منت  على 
�جلوي  لل�صحن  �لقطرية  �أ�صطول  وي�صم 
 A330 حاليًا: ثماين طائر�ت �إيربا�ص
777 وطائرة بوينج  و12 طائرة بوينج 

.747-8

التزامنــا  تمثــل  الجوائــز   
بتقديم أفضل تجربة ســفر 
على متن الخطوط القطرية
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يجب على المســافرين بالبر توفر جميع اشــتراطات 
األمن والســالمة للمركبة، والتأكد مــن وجود دفتر 

العبور »التربتك« مع مطفأة حريق.

و�أكد �لر�ئد مهند�ص علي ح�صن �لر��صد 
خ���لل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��د ب��ن��ادي 
ال�����ش��ب��اط ب��ال��دف��اع امل���دين ان وح��دة 
�لتقنية �لأمنية بقوة خلويا تعكف حاليا 
جديدة  �أمنية  �خرت�عات  جتريب  على 
�صيتم �لإعلن عنها فى �لقريب �لعاجل،
�صاركت  �لد�خلية  وز�رة  �أن  و�أو���ص��ح 
ع�صر  �حل�����ادي  �ل�����دويل  �مل��ع��ر���ص  يف 
للخرت�عات يف �ل�صرق �لو�صط و�لذي 
�حت�صنته دولة �لكويت على مدى �أربعة 
�أيام باأربعة �خرت�عات، �لأول هو جهاز 
تقنية �ملحقق �لذكي �لذي فاز باجلائزة 
�ل��ك��رى وه��ي ك��اأ���ص �مل��ع��ر���ص �ل��دويل 
�ل�صرق  يف  للخرت�عات  ع�صر  �حل��ادي 
جنيف  معر�ص  يف  �أي�صا  وفاز  �لأو�صط 
�لأول  ب��امل��رك��ز  ل��لخ��رت�ع��ات  �ل����دويل 
يف  �لد�خلية  وز�رة  جنحت  �بتكار  وهو 

�لك�صف  يف  دق��ة  �أك���رث  ليكون  ت��ط��وي��ره 
عن  موؤ�صر�ت  و�إع��ط��اء  �ملمنوعات  عن 
من  ع��زز  مما  بهم  �مل�صتبه  �مل�صافرين 
كفاءة �لت�صغيل د�خل منافذ �لدولة دون 
�لتاأثري على �لطاقة �ل�صتيعابية حلركة 

�ملغادرين و�لقادمني.
يف  �أ�صهم  �ل��ذك��ي  �ملحقق  �أن  و�أ���ص��اف 
�لدويل  د�خل مطار حمد  �لأمن  تعزيز 
عن  و�لك�صف  �لأخ���رى  �ل��دول��ة  ومنافذ 
�أم��ن  رج��ال  عمل  وت�صهيل  �ملمنوعات 

�ملطار يف تاأمني هذ� �ملرفق �حليوي.
و�أ�صار �إلى �أن هذ� �لبتكار يتميز بكونه 

�ملمنوعات،  عن  �لك�صف  يف  دق��ة  �أك��رث 
�ملخدرة  �مل���و�د  حتديد  �إل��ى  بالإ�صافة 
بكافة �أنو�عها بعد تطويره بتقنية عالية 
لديه  �لطبيعي  �ل�صخ�ص  �أن  مو�صحًا 
من  مبا�صرة  تاأتي  و�أحا�صي�ص  م�صاعر 
ول  معينة  �إ���ص��ار�ت  طريق  عن  �لدماغ 
ي�صتطيع �لتحكم بها، كذلك بوؤبوؤ �لعني 
به،  �لإن�صان  حتكم  دون  وي�صيق  يت�صع 
لل�صخ�ص  معينة  علمات  هناك  وعادة 
غري �لطبيعي بحيث تكون درجة حر�رة 
لها  ع��لم��ات  وك��ذل��ك  خمتلفة  ج�صمه 
علقة بالعني ومن هذه �ملعطيات متكنا 
من و�صع خو�رزمية حمددة تك�صف عن 
�لأ�صخا�ص �مل�صتبه بهم ح�صب موؤ�صر�ت 
�ل��دم��اغ وذل���ك م��ن خ���لل �لإ����ص���ار�ت 
بالإ�صافة  للعني،  �لدماغ  ير�صلها  �لتي 
خو�رزمية  خلل  ومن  �جل�صم  حل��ر�رة 

حصدت دولة قطر المركز األول والميدالية الذهبية في مجال األنظمة األمنية في المعرض 
فيه  شاركت  الذي  الكويت،  بدولة  األوسط  الشرق  في  لالختراعات  عشر  الحادي  الدولي 
كاشف  وجهاز  األمني،  والروبوت  الذكي  المحقق  هي  اختراع  براءات  بأربع  الداخلية  وزارة 
المتفجرات والمخدرات التلقائي، والسترة الذكية، وقد تسلم الجائزة الرائد مهندس علي 

حسن الراشد قائد وحدة التقنية األمنية بقوة لخويا.

أج������ه������زة م����ت����ط����ورة 
ل��ت��ع��زي��ز األم����ن داخ���ل 

مطار حمد الدولي

يسهم  ــي  ــذك ال المحقق 
حمد  مطار  داخل  األمن  في 

الدولي
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عــدم المبالغة في حضور المودعين والمســتقبلين 
من األهــل واألقارب يســاعد على تخفيــف االزدحام 

حول مبنى المطار.

تتو�فق مع �ملنظومة �لتقنية يف �جلهاز 
من  ن�صتطيع  حم��ددة  معطيات  تقدم 
و�إذ� ما  �ل�صخ�ص  خللها معرفة حالة 
مادة  تعاطى  قد  �أو  �صبهة  مو�صع  كان 

حمظورة �أو غريه.
�لروبوت  جهاز  فهو  �لثاين  �جلهاز  �أما 
من  ح�صلت  و�ل����ذي  �ل��ذك��ي  �لأم���ن���ي 
خلله دولة قطر على �جلائزة �لكرى 
�ل���دويل �حل��ادي  �ملعر�ص  ك��اأ���ص  وه��ي 
ع�صر للخرت�عات يف �ل�صرق �لأو�صط. 
يعمل  جهاز  وه��و  �لذهبية،  و�مليد�لية 
بهم  �مل�صتبه  �لأ���ص��خ��ا���ص  ك�صف  على 
د�خ����ل �مل���ط���ار و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى وج���وه 
م��ن خ���لل ب�صمة  �أم��ن��ي��ا  �مل��ط��ل��وب��ني 
�لأ�صلحة  ع��ن  �لك�صف  وك��ذل��ك  �ل��ي��د 
�ملزيفة  �لعملت  وك�صف  و�ملتفجر�ت 

و�لبطاقات �لئتمانية �ملزورة.
 و�أ����ص���ار �ل���ر�ئ���د ع��ل��ي �ل��ر����ص��د �إل���ى 
�أمني  روب���وت  ع��ن  ع��ب��ارة  �جل��ه��از  �أن 
�إط���ار�ت  بثلثة  در�ج���ة  على  متحرك 
)����ص��ك��وت��ر( وي��ق��وده رج��ل �أم���ن د�خ��ل 
كامري�ت  �جلهاز  على  ومثبت  �ملطار، 
عر�ص  و�صا�صة  وح�صا�صات  ح��ر�ري��ة 
تقنية  �أجهزة  �إلى  بالإ�صافة  كمبيوتر، 
و�أور�ق  �مل�����ص��ت��ن��د�ت  تفح�ص  �أخ����رى 
�لهوية �ل�صخ�صية و�لعملت و�لبطاقات 
�لئ��ت��م��ان��ي��ة وي��ت��ع��رف �جل���ه���از على 
�لأ�صخا�ص �مل�صتبه بهم من خلل قيا�ص 
نب�صات �لقلب فاإذ� كانت تتجاوز �حلد 

�لطبيعي يعطي �إ�صارة لرجل �لأمن.
ه���و ج��ه��از كا�صف  �ل��ث��ال��ث  و�جل���ه���از 
وقد  �لتلقائي  و�مل��خ��در�ت  �ملتفجر�ت 
�لثاين  �مل��رك��ز  قطر  دول���ة  فيه  حققت 
�أكرث  �جلهاز  ويعد  �لف�صية(  )�مليد�لية 
و�لأ�صلحة  �مل��خ��در�ت  حت��دي��د  يف  دق��ة 
و�مل��ت��ف��ج��ر�ت مم���ا ي��ع��زز م���ن ك��ف��اءة 
حيث  �ل��دول��ة  منافذ  د�خ���ل  �لت�صغيل 
يقوم �جلهاز بتحديد �ملتفجر�ت و�ملو�د 
�ملخدرة بكافة �أنو�عها من خلل تقنية 

ثلثية �لأبعاد.
�إن �جلهاز ميكنه ك�صف جميع  و��صاف 

�لزو�يا  ذلك  يف  مبا  �حلقائب  مكونات 
�ملعتمة ويف حال دخول �أي حقيبة حتمل 
مو�د خمدرة �أو مو�د متفجرة و�إن كانت 
�لأ�صلحة  بع�ص  �أو  ج��د�  قليلة  بكميات 
يتم ك�صفها من خلل ��صتخد�م م�صدر 
�أحادي �لأ�صعة يعطي �إ�صارة بلون حمدد 
خم��درة  م��و�د  بها  �حلقيبة  كانت  �إذ� 
وبلون �آخر �إذ� كانت بها مو�د متفجرة، 
حمدد  بلون  �مل���ادة  بتلوين  يقوم  حيث 
معرفة  �ملطار  �أم��ن  رج��ال  على  لي�صهل 
د�خ��ل  �ملمنوعة  �لأ���ص��ي��اء  وماهية  ن��وع 

�حلقيبة قبل فتحها.
���ص��ه��ول��ة يف  ي���وف���ر  �أن �جل���ه���از  ك��م��ا 
�لإج��ر�ء�ت �لزمنية متتاز بال�صرعة يف 
و�لدقة  �لركاب  �صفر  �إج��ر�ء�ت  �إجن��از 
�حلقائب  لفح�ص  �لآيل  �لتعامل  يف 

�أوتوماتيكيا لك�صف �أية ممنوعات.
وك��ان �لخ���رت�ع �ل��ر�ب��ع و�ل���ذي ح�صل 
ع��ل��ى �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة ع��ب��ارة عن 
تريد  على  تعمل  ذكية”..  “�صرتة 
يعمل  �ل��ذي  �مل��وظ��ف  �أو  �لعامل  ج�صم 
تتميز  �خل��ارج��ي��ة..  �حل���ارة  باملناطق 
يقي�ص  ذكي،  نظام  بوجود  �ل�صرتة  هذه 
كنب�صات  للج�صم  �حليوية  �لإ���ص��ار�ت 
وي�صتمد  �لتنف�ص،  م��ر�ت  وع��دد  �لقلب 
مثبتة  �صم�صية  خلية  خ��لل  من  طاقته 

عن  ت�صورً�  يعطي  م��ا  وه��و  بال�صرتة، 
�أن  فبمجرد  �ل�صحية..  �لعامل  حالة 
تتجاوز حالة �لعامل �ملعدلت �لطبيعية 
مر�ت  �أو  �لقلب  �صربات  عدد  من  لأي 
�ل�صرتة  فاإن  �أو تنخف�ص عنها،  �لتنف�ص 
عر  حتذيرية  �إ�صعار�ت  باإر�صال  تقوم 
غرفة  يف  ل��ل��م�����ص��وؤول  �صغري  كمبيوتر 
ت�صتمل  ما  خ��لل  من  وه��ذ�  �لتحكم.. 
بالأقمار  تتبع  �أجهزة  من  �ل�صرتة  عليه 
�ل�صناعية، ميكنها �أن تك�صف �أي�صًا عما 
على  و�قعا  �أو  �لعامل حم�صور�  كان  �إذ� 
�ملعطاة،  �ملوؤ�صر�ت  �لأر���ص.. ويف �صوء 

يقوم �مل�صعفون بتقدمي �مل�صاعدة له.
وقد حظي هذ� �لخرت�ع باإ�صادة منظمة 
�لر�صمي  �ملوؤمتر  خلل  �لدولية،  �لعمل 
وعممت  جنيف،  يف  �صنويا  يقام  �ل��ذي 
�ملنظمة على جميع �لدول ذ�ت �لطق�ص 
�حلار يف �لعامل، بتطبيق هذ� �لخرت�ع 
م��ن دول���ة ق��ط��ر..وه��و م��ا ج��ع��ل ��صم 
�لر�عية حلقوق  �لدول  قطر يف �صد�رة 
من  يعد  كما  �لإن�صان..  وحقوق  �لعمال 
مم��ي��ز�ت ه��ذ� �لخ���رت�ع �أن��ه يعمل يف 
جميع �لأماكن، �صو�ء �ملفتوحة �أو �ملغلقة 
بطارية  طريق  عن  �لأر����ص،  حتت  وم��ا 
تعمل ملدة �ثنتي ع�صرة �صاعة، مطابقة 

للمو��صفات و�ملعايري.      

 الروبوت األمني يتعرف على 
بقياس  أمنيًا  المطلوبين 

نبضات القلب أو البصمة

للمتفجرات  كــاشــف  جــهــاز 
أنواعها  بكافة  والمخدرات 
من خالل تقنية ثالثية األبعاد
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األمــن  رجــال  وتنبيهــات  إرشــادات  اتبــاع  ضــرورة 
والعاملين في الجوازات ألنها تعمل دائمًا لصالحك.

الب��������وابات االلكت����رونية

خدمات راقية بأسلوب عصري
بمط�ار حم��د الدول�ي 

التقدم والرقي في تقديم  الداخلية طفرة نحو  شهدت خدمات وزارة 
الخدمات، ومن تلك الخدمات البوابات االلكترونية بمطار حمد الدولي 
التي تعد واحدة من أهم مراحل التطور الراقي للخدمات التي تقدمها 
وجهد  وقت  لتوفير  وتهدف   ، المطار  جوازات  إدارة  في  ممثلة  الوزارة 
المسافرين وعناء االنتظار أمام كاونترات الجوازات داخل المطار، مما 

ينعكس ايجابية على حركة الدخول والخروج من وإلى الدولة. 
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 ال يســمح بحمل أكثــر من لتــر واحد فقط مــن المواد 
الســائلة والمســتحضرات الطبية على أال تزيد سعة 
العبــوة الواحدة عن 100 مل وعلــى أن توضع في كيس 

واحد بالستيكي شفاف

وي���وؤك���د �ل����ر�ئ����د/ خ���ال���د �ل��ب��وع��ي��ن��ني 
�ملطار  ج���و�ز�ت  �إد�رة  م��دي��ر  م�صاعد 
�للكرتونية  �ل��ب��و�ب��ات  خ��دم��ة  �أن  على 
�ل��ت��ي وفرتها  م��ن �خل��دم��ات �حل��ي��وي��ة 
من  �مل�صافرين  جلميع  �لد�خلية  وز�رة 
مما  ر�صوم  ب��دون  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
ورقي  �لتطور  مر�حل  �أه��م  من  جعلها 
عر  �ل����وز�رة  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
مطار حمد �لدويل، وهي يف �ملقام �لأول 
تهدف �إيل توفري وقت وجهد �مل�صافرين 
�ل�صفر  كاونرت�ت  �أم��ام  �لنتظار  وعناء 

د�خل �ملطار.
توجد  �ل���دويل  حمد  م��ط��ار  �أن  وي��ق��ول 
منها  �لكرتونية  بو�بة   )40( حاليًا  به 
بو�بة   21 و  �لقادمني  ب�صالة  بو�بة   19
ت�صهيل  على  تعمل  �مل��غ��ادري��ن،  ب�صالة 
�ملو�طنني  �مل�صافرين من  دخول وخروج 
�إن��ه��اء  �أث��ن��اء  �صل�صة  ب��ك��ل  و�مل��ق��ي��م��ني 
�مل��غ��ادرة  عند  ���ص��و�ًء  �ل�صفر  �إج����ر�ء�ت 
�لدويل  �إلى مطار حمد  �لو�صول  �أو  من 
على  �حل��ي��وي  �ل��ت��دق��ي��ق  ع��ل��ى  معتمدة 
ب��ي��ان��ات �مل�����ص��اف��ري��ن )ب�����ص��م��ة �ل��ع��ني 
�ل�صخ�صية،  �ل�صفر  ووث��ائ��ق  و�ل��ي��د( 
�مل��وؤدي��ة  �ل��ط��رق  ك��اف��ة  �أن  �ل��ى  م�صري� 

لوحات  بها  �للكرتونية  �لبو�بات  �إل��ى 
�ر���ص��ادي��ة وم��وظ��ف��ني م��ن �أم���ن �مل��ط��ار 
�ل��دويل  حمد  ومطار  �ملطار  وج���و�ز�ت 
�لبو�بات  مكان  عن  �مل�صافرين  لإر�صاد 
�للكرتونية ف�صل عن �أن ت�صميم مطار 
حمد �لدويل و�صع �لبو�بات �للكرتونية 
�جل��و�ز�ت  لكاونرت�ت  م��و�زي  مكان  يف 

فهي و��صحه لكافة �مل�صافرين .
�لبو�بات  ��صتخد�م  ب�صاطة  �إيل  وي�صري 

تقدم  خلل  من  تتم  و�لتي  �للكرتونية 
تقدمي  ث��م  وم��ن  �لبو�بة  �أم���ام  �مل�صافر 
م�صتند �ل�صفر �صو�ء �لبطاقة �ل�صخ�صية 
�لبو�بة  تخاطب  حيث  �ل�صفر  ج��و�ز  �أو 
�لقيام  يجب  �لتي  بالإجر�ء�ت  �مل�صافر 
�ليها  قدم  �لذي  �مل�صتند  لغة  بها ح�صب 
فاذ� قدم �مل�صافر م�صتند باللغة �لعربية 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  م��ع��ه  �ل��ت��خ��اط��ب  ي��ت��م 
�لجنليزية  باللغة  م�صتند  ق��دم  و�ذ� 
�لجنليزية  باللغة  معه  �لتخاطب  يتم 
لت�صهيل �لجر�ء�ت عليه فبو�صع م�صتند 
�ل�صفر على مدخل �لبو�بات �للكرتونية 
ميكن  �ل��ذي  �لول  �لبو�بة  حاجز  يفتح 
منت�صف  ح��ت��ى  �ل��ع��ب��ور  م��ن  �مل�����ص��اف��ر 
�مل�صافر  �لبو�بة مبخاطبة  لتقوم  �لبو�بة 
للتحقق  �لعني  �أو  �ل�صبع  ب�صمة  بو�صع 
مع  ومطابقتها  �مل�صافر  �صخ�صية  من 
م�صتند�ت �ل�صفر ليفتح �حلاجز �لخري 
�لذي ميكن �مل�صافر من �لعبور �لى بو�بة 
مغادر�  كان  �إذ�  �لطائرة  �لى  �ل�صعود 
كان  �إذ�  �حل��ق��ائ��ب  ����ص��ت��لم  م��ك��ان  �أو 
ويو�صح  حلظات  يف  ذل��ك  ويتم  ق��ادم��ا 
�للكرتونية  �ل��ب��و�ب��ات  عمل  ن��ظ��ام  �أن 
قبل  من  به  ��صيد  �ل��دويل  حمد  مبطار 

التطور  ــل  ــراح م أهـــم  ــن  م
ورقـــــي الـــخـــدمـــات الــتــي 
مطار  عبر  ــوزارة  ال تقدمها 

حمد الدولي

2462470 عــــدد المســـــافرين 
البــــــــوابات  مستخــــــدمي 

اإللكترونية خالل عام 2017 

مكــتب بصالــة القــادمـين 
لتفعـــيل  والــمــغــــــــادريــن 
وإضافة الخدمة للمواطنين 

والمقيمين
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 ضرورة الوصول إلى المطار قبل موعد الرحلة بثالث 
ســاعات ألن مكاتــب تســجيل الدخول إلــى الرحالت 

ستغلق قبل موعد الرحلة بـ60 دقيقة.

بانها  �مل��دين  للطري�ن  �لدولية  �ملنظمة 
ميكن  متميزة  وجتربة  منوذجية  بو�بة 
ما  وه��و  �ل��ع��امل  دول  كافة  يف  تطبيقها 
تعمل وز�رة �لد�خلية على زيادة عددها 
�مل�صافرين  تطلعات  لتلبي  �ملطار  د�خل 
يف �ع��ت��م��اد �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �ل��ذك��ي��ة يف 
د�خ��ل مطار  �صفرهم  �ج���ر�ء�ت  �إن��ه��اء 
بياناتهم  تاأكيد  خلل  من  �لدويل  حمد 
وو�صول  �لمتعة  ب�صحن  مرور�  �حليوية 
�ل���ى �ل��ب��و�ب��ات �لل��ك��رتون��ي��ة وم���ن ثم 
�لى  �حلاجة  دون  �لطائرة  �لى  �لدخول 
حتول  م�صروع  وهو  موظف  �أي  مر�جعة 
مطار حمد �لدويل  �إلى مطار ذكي من 
�لت�صجيل  خ��دم��ة  ن��ظ��ام  تطبيق  خ��لل 

�لذ�تي للم�صافرين و�أمتعتهم. 
�ملطار  ج���و�ز�ت  �إد�رة  �أن  �إل��ى  وي�صري 
�لبو�بات  بجانب  كاونرت  بو�صع  قامت 
على  �لج����ر�ء�ت  لت�صهيل  �للكرتونية 
��صتخدم  يف  يتعرثون  �لذين  �مل�صافرين 
�قبال  زي��ادة  بعد  �للكرتونية  �لبو�بات 
�مل�صافرين على هذه �خلدمة حيث �صجل 
نظام �لدخول و�خلروج باملطار �إجمايل 

�للكرتونية  �لبو�بات  م�صتخدمي  عدد 
خلل �لعام 2017 و�صل �إلى 2462470 
دخولهم  �أثناء  منهم 1280564  م�صافر 
من  خروجهم  �أثناء  و1181906  �لبلد 
خلل  �لنظام  �صجل  ح��ني  يف   ، �ل��ب��لد 
عام 2016  مليون 41 �لف م�صافر وهذ� 

يعد جناح كبري لوز�رة �لد�خلية .
قامت  �ملطار  �إد�رة جو�ز�ت  �أن  و�أو�صح 
بفتح مكتب بجانب �لبو�بات �للكرتونية 
�لبو�بة  نظام  خدمة  و�إ���ص��اف��ة  لتفعيل 
�لهوية  ب��ط��اق��ة  ب��و����ص��ط��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

ممن  و�بنائهم  للمقيمني  �ل�صخ�صية 
موؤكد�  �صنة،  ع�صرة  �لثماين  جت���اوزو� 
يحتاج  ل  �لهوية  بطاقة  ��صتخد�م  �أن 
�إلى ت�صجيل م�صبق �أو �إلى دفع �أي ر�صوم 
هوية  بطاقة  �مل�صافر  من  يحتاج  ولكن 
�صارية �ملفعول، بالإ�صافة �إلى �أنه لأهمية 
هذه �خلدمة نعمل على تد�صني 20 بو�بة 
ب�صالة  ب��و�ب��ات   10 ج��دي��دة  �لكرتونية 
�ملغادرين و10 بو�بات ب�صالة �لقادمني.

ودع����ا رئ��ي�����ص ق�����ص��م ج�����و�ز�ت �مل��ط��ار 
��صتخد�م  �إلى  �ملقيمني  من  �مل�صافرين 
�ل���ب���و�ب���ات �لل��ك��رتون��ي��ة مب��ط��ار حمد 
�إجر�ء�ت  �إنهاء  �لدويل لت�صهيل و�صرعة 
طويل  للوقوف  �حلاجة  دون  �صفرهم 
�أم����ام ك���اون���رت�ت �جل�����و�ز�ت �ن��ت��ظ��ارً� 
�لبيانات  من  �جل��و�ز�ت  موظف  ليتاأكد 
�ل�صخ�صية للم�صافر وو�صع ختم �ملغادرة 
هذه  كل  �ل�صفر،  جو�ز  علي  �لو�صول  �أو 
��صتكمالها  بالإمكان  �أ�صبح  �لإج��ر�ء�ت 
�آل��ي��ا وذل���ك م��ن خ���لل ن��ظ��ام �ل��ب��و�ب��ة 
�للكرتونية يف �صرعة قيا�صية ويف �إطار 

من �خل�صو�صية و�لأمن و�ل�صلمة .

المنظمة  قبل  من  إشــادة 
المدني  للطيران  الدولية 
االلكترونية  البوابات  بتميز 
في  تطبيقها  وإمــكــانــيــة 

مطارات العالم

وعناء  والجهد  الوقت  توفر 
أمام  المسافرين  انتظار 

كاونترات الجوازات
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تجنب حمل الســوائل في الحقائب المحمولة باليد، 
إال ما كان ضروريًا، كاألدويـة المصرحة بوصفة طبية 
أو حليــب األطفــال وال يزيــد حجــم العبــوة علــى 100 

ملغرام.

�ملطار  �أمن  �إد�رة  منت�صبو  ��صتقبل  وقد 
فيها  �رت�صمت  �أجو�ء  يف  �لأطفال 
�لأطفال،  وج�وه  على  و�ل�صعادة  �لبهجة 
من  �مل�صتهدفة  �ل�صريحة  باعتبارهم 
عي�ضي  العميد/  وقال  �لفعالية،  هذه 
عرار الرميحي مدير اإدارة اأمن املطار 
�نطلق  �ملنا�صبة  لهذه  �لإد�رة  �إحياء  �إن 
وجوه  على  �لب�صمة  لر�صم  �صعيها  من 
بهذه  فرحتهم  وم�صاركتهم  �لأطفال 
منت�صف  تو�فق  �لتى  �لرت�ثية  �ملنا�صبة 

�صهر رم�صان �ملبارك. 
�لقرنقعوه  بليلة  �لحتفال  �أن  و�أ�صاف 
بهدف  جاء  �ملطار  �أمن  �إد�رة  قبل  من 
�لثقايف  باملوروث  �لأطفال  توعية 
بالعاد�ت  وتعريفهم  �لأ�صيل،  �ل�صعبي 
بجانب  �ل�صعبية،  �لرم�صانية  و�لتقاليد 
�حلر�ص على �كت�صاب �لأطفال �ملهار�ت 

�ل�صعبية �لقدمية، وتعريفهم بقيمة هذه 
االحتفالية يف اأو�شاط املجتمع القطري.

هذ�  �لإد�رة  �حتفال  �أن  على  و�أكد   
�أماكن عند مدفع  �لعام نظم يف ثلثة 
�لإفطار بال�صاحة �ملقابلة مل�صجد حممد 
بن عبد �لوهاب ويف �صوق و�قف مدينة 
�لوكرة ود�خل مطار حمد �لدويل، حيث 
ت�صمن عدد� من �لأن�صطة �لتي هدفت 
�إيل تعريف �لطفال بهذه �لليلة �لرت�ثية 
تخللها توزيع �ملك�صر�ت و�حللوى عليهم 
و�للفت  �لرمزية،  �لهد�يا  بجانب 
�لعائلت  من  كبري�  عدد�  �أن  للنظر 
�لرت�ثي  بالزي  �أطفالهم  �أح�صرت 

جت�صيد� لرت�ثنا �لأ�صيل. 
واأكد املقدم/ �ضعود عبد العزيز امل�ضلم 
م�ضاعد مدير اأمن املطار على �أن هذه 
�لحتفالت تعمل على توطيد �لعلقات 

�ملجتمع  و�أفر�د  �لإد�رة  منت�صبي  بني 
�لفعاليات  �مل�صاركة يف كافة  من خلل 
�صعادة  �إلى  م�صري�  و�لرت�ثية  �لوطنية 
�لفرحة  باأجو�ء  �لإد�رة  منت�صبي 
و�لبهجة و�ملرح �لتي �رت�صمت على وجوه 
�لأطفال موؤكد� على حر�ص �لإد�رة على 
من  �حلالة  هذه  �صنع  يف  �مل�صاهمة 
و�لتو��صل  بال�صعادة  و�ل�صعور  �لبهجة 

بني �جلميع �صغارً� وكبارً�.
�إلى  يهدف  �لإد�رة  �حتفال  �إن  وقال 
مكافاأة �لأطفال على �صيامهم �لن�صف 
وت�صجيعهم  رم�صان،  �صهر  من  �لأول 
�لثاين  �لن�صف  و�صوم  �ملو�ظبة  على 
�لأطفال  من  �لكثري  تو�فد  حيث  منه، 
عدد  قام  فيما  �ل�صغري�ت،  و�لفتيات 
اأكيا�س  بتوزيع  االإدارة  �شباط  من 

�لقرنقعوه لإ�صعاد �لأطفال.

شاركت إدارة أمن المطار مساء األحد 2019/5/19 األطفال فرحتهم باالحتفال بليلة 
القرنقعوه، بالساحة المقابلة لمسجد محمد بن عبد الوهاب بجوار مدفع اإلفطار، 
من  كبير  عدد  توافد  حيث  الدولي،  حمد  مطار  وداخل  الوكرة،  واقف  سوق  وفي 
االطفال وهم يرتدون المالبس الخاصة بالمناسبة حاملين معهم األكياس للحصول 

على الهدايا والمكسرات والمرطبات. 

أمن المطار يحتفل  بالقرنقعوه في ثالثة أماكن

بر  ٢٠١٣
ي نوفم

لثان
العدد ا

بر  ٢٠١٣
ي نوفم

لثان
العدد ا

بر  ٢٠١٣
ي نوفم

لثان
العدد ا

بر  ٢٠١٣
ي نوفم

لثان
العدد ا

بر  ٢٠١٣
ي نوفم

لثان
العدد ا

بر  ٢٠١٣
ي نوفم

لثان
العدد ا

بر  ٢٠١٣
ي نوفم

لثان
العدد ا

بر  ٢٠١٣
ي نوفم

لثان
العدد ا

األخبـار

٢٠
١٩

و  
ماي

شر 
ي ع

حاد
د ال

عد
ال

٢٠
١٩

و  
ماي

شر 
ي ع

حاد
د ال

عد
ال

Fi
ft

h 
Is

su
e:

 M
ay

 2
01

5

Fi
ft

h 
Is

su
e:

 M
ay

 2
01

5

17



كافة  حتديث  على  تعمل  و�لإد�رة 
��صتعانت  حيث  �لعمل  �صري  �أنظمة 
موؤخر� باأنظمة توفر �أعلى �مل�صتويات 
يف جمال ت�صهيل �إجر�ء�ت �جلو�ز�ت 
من  �مل�صافرين  وخروج  لدخول 
�صهولة  على  و�حلفاظ  �لبلد  و�إلى 
�لوقت  نف�ص  يف  �لعمل  و�ن�صيابية 
�لإجر�ء�ت  على  �ملحافظة  مع 
�لتقنيات  هذه  �صمن  ومن  �لأمنية 
قارئ  �لإد�رة،  بها  ��صتعانت  �لتي 
�لتزوير  وكا�صف  �ل�صفر  م�صتند�ت 
يف  �مل�صاعدة  �إلى  يهدفان  �للذ�ن 
ويتم  �مل�صتند�ت  تزوير  من  �لتحقق 
حتديث هذه �لأجهزة  با�صتمر�ر من 
�ملعلومات  لنظم  �لعامة  �لإد�رة  قبل 
ب�صور  و�لحتفاظ  �لد�خلية  بوز�رة 
�مل�صتند�ت لأغر��ص �أمنية من ناحية 
�مل�صتخدمة  �مل�صتند�ت  على  �لتعرف 
�ملقارنة  و�أغر��ص  �حلركات  يف 
�مل�صافر  بيانات  و��صرتجاع  بينها، 
يدوي  �إدخال  وبدون  �آلية  ب�صورة 

للم�صتند�ت �ملقروءة �آليا .

من  �لعديد  �أي�صا  �لإد�رة  ومتتلك 
كاونرت�ت  على  �ملتطورة  �لأجهزة 
ترتبط  و�لتى  و�خلروج  �لدخول 
باملطار  و�خلروج  �لدخول  بنظام 
مع  بياناته  بتكامل  يتميز  �لذي 
و�لتي  �لوز�رة  بيانات  قو�عد  كافة 
�إظهار  بهدف   ، �لعمل  يتطلبها 
�أو  �لقطريني  �صو�ًء  �مل�صافرين  �صور 
�أجل �ملطابقة و�لتحقق  �ملقيمني من 
وتخزين  �مل�صافر،  �صخ�صية  من 
م�صتند�ت �ل�صفر وحفظها من خلل 
نظام �لدخول و�خلروج، �إ�صافة �إلى 
يف  �لإجر�ء�ت  هذه  �إجناز  �صرعة 

وقت ق�صري جد�.
�ملطار  جو�ز�ت  �إد�رة  تبنت  كما 
�لر�ئدة  �لأمنية  �مل�صاريع  �لكثري من 
�لتي تعتمد �أف�صل �لتقنيات �ملوجودة 
تطبيق  ومنها  �ملتقدمة  �لدول  يف 
�لقادمني  على  �لعني  ب�صمة  نظام 
حيث  �لدولة  و�لى  من  و�ملغادرين 
يوجد يف مطار حمد �لدويل �أجهزة 
ب�صمة ع�ني عل�ى ك�اونت�ر�ت �ل�دخ�ول 

تت�ج��اوز  و�لت��ى  باملط��ار  و�خل��روج 
)140( جهاز� وفق �أعلى �ملو��صفات 
�ملعتمدة عامليا و�لتي ت�صهم يف ك�صف 

�أي مبعد �أو من عليه قيود �أمنية. 
ومن �أهم مر�حل �لتطور بالإد�رة هو 
�لإلكرتونية  �لبو�بات  خدمة  تفعيل 
و�لتى  و�ملغادرين  �لقادمني  ب�صالة 
تاأتي يف �إطار م�صروع �مل�صافر �لذكي 
و�لذي  �ملا�صي  �لعام  د�صن  �لذي 
�إجر�ء�ت  �إنهاء  من  �مل�صافر  ميكن 
على  �عتماد�  �لكرتونيا  �صفره 
�حلاجة  دون  �لذكية،  �لتكنولوجيا 
ي�صهم  مما  موظف  �أي  مر�جعة  �إلى 
�ل�صفر  �إجر�ء�ت  �إنهاء  �صرعة  يف 
كونرت�ت  �أمام  طويل  �لوقوف  دون 
للتاأكدمن بيانات �مل�صافر  �جلو�ز�ت 
وو�صع ختم �ملغادرة �أو �لو�صول على 
�لإجر�ء�ت  هذه  فكل  �صفره،  جو�ز 
�أ�صبح بالإمكان ��صتكمالها �آليا عر 
�صرعة  يف  �للكرتونية  �لبو�بة  نظام 
�خل�صو�صية  من  �إطار  يف  قيا�صية 

و�لأمن و�ل�صلمة.

تجنــب ارتــداء األشــياء المعدنيــة، و نزعهــا قبل 
عبــور جهــاز التفتيــش، ووضعها فــي الصندوق 

المخصص لها.

التطــــور في إدارة جــــوازات المطــــار

إدارة جوازات المطار من اإلدارات الحيوية بوزارة الداخلية 
المعلومات  ثورة  من  االستفادة  إلى  دائما  تسعى  والتي 
لتصبح إدارة إلكترونية في جميع معامالتها، حيث استطاعت 
من  تعزز  أن  تكنولوجيا  جديد  هو  ما  كل  تطبيقها  خالل  من 
مجاالت  مختلف  في  أدائها  بمستوى  واالرتقاء  قدراتها 
عملها، لتحسين الخدمات الجماهيرية التي تقدمها لجمهور 

المسافرين سواء القادمين أو المغادرين.

املالزم/ حمـد را�صـد اأبو �صلعـه 
�إد�رة جو�ز�ت �ملطار

اإعداد:
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ورد إلينا أســئلة تتعلق بإدارة جوازات المطار وإدارة أمن المطار حملناها  إلى الجهات 
المعنية فكانت اإلجابة كاالتي.

- اأحد املقيمني جت�وزت ع�ئلته خ�رج البالد اكرث من �صتة اأ�صهر ويرغب يف ا�صتخراج ت�أ�صرية عودة لهم فم� 
الإجراء؟ 

تي�صري�  �لإلكرتوين وذلك  �لد�خلية  �لإلكرتوين وموقع وز�رة  �لآن من خلل برنامج مطر��ص2  تتم  تاأ�صرية عودة مقيم  �إ�صد�ر 
و�ملن�صاآت  �ل�صركات  �أ�صحاب  وجهد  لوقت  وتوفري�  للجو�ز�ت  �لعامة  �لإد�رة  تقدمها  �لتي  �خلدمات  على  �حل�صول  لإج��ر�ء�ت 

و�لأفر�د.
ويف حالة عدم �إ�صد�ر �لتاأ�صرية يجب عليه �حل�صور  ملقر �لإد�رة و�صوف يجد �مل�صاعدة �لر�قية �لتي ت�صهم يف �إجناز معاملته يف 

�أقل وقت ممكن. 

للر�صيع تتطلب حمله� على  �صن�عية  واألب�ن  اأدوية  ومعه�  ور�صيعه�  ب�ل�صفر هي  املقيم�ت  اإحدى  - ترغب 
الط�ئرة فهل هن�ك حم�ذير متنع ذلك ؟ 

يجب على �مل�صافر عدم �لإ�صر�ف يف حمل �ل�صو�ئل بكميات كبرية يف حقيبة �ليد فالإجر�ء�ت �لأمنية تقت�صي عدم �ل�صماح بحمل 
�ل�صو�ئل �ملختلفة يف �حلقائب �ليدوية للم�صافر د�خل �لطائرة من �لعبو�ت �ل�صغرية �لتي تزيد على 150 ملم كما مينع دخول 
�لع�صائر و�لعطور لأكرث من ع�صر عبو�ت �صغرية مبا يعاد لرت و�حد فقط حتى ل تت�صبب يف وقوع م�صكلت �إذ� ت�صرب منها �أي من 

هذه ال�شوائل، وميكن اأن يتم ا�شتثناء االأدوية وحليب االأطفال من هذه القاعدة ب�شرط اإح�شار بيان الطبيب املعالج.

- ي�ص�أل اأحد املقيمني عن الإجراء املتبع لدخول ر�صيع الدولة بعد م�صي ثالثة اأ�صهر على مولده مع العلم 
اأن والدته تتمتع ب�إق�مة �ص�رية املفعول؟

�أوًل: �إذ� مل يتجاوز �لر�صيع �صتة �أ�صهر متنح له تاأ�صرية يطلق عليها)تاأ�صرية حديثي �لولدة( عند و�صول �لطفل مع و�لدته �إلى 
منفذ دخول الدولة ، مع التقيد بعدة �شروط:

�أن يحمل �لطفل جو�ز �صفر ، و�إح�صار �أ�صل �صهادة �مليلد للطفل موثقة من �جلهات �ملعنية، و�أن يكون �لو�لد�ن يحملن �إقامة 
�صاحلة يف دولة قطر، وهي بدون ر�صوم .

ثانيًا: �إذ� جتاوز �لر�صيع �صتة �أ�صهر على ولدته خارج �لدولة لبد من �حل�صول على تاأ�صرية م�صبقة من �لإد�رة �لعامة للجو�ز�ت 
�أو عر مطر��ص2.  

- اأحد املقيمني قدم اإلى الدولة بت�أ�صرية �صي�حية م�صبقة وخالل مدة الت�أ�صرية ح�صل على ت�أ�صرية عمل فم� 
الإجراء الق�نوين يف ذلك؟ وهل يتطلب اخلروج من البالد؟ 

جميع �لتاأ�صري�ت �لتي يتم �لدخول بها لدولة قطر باإمكان �صاحبها �أن يحولها �إلى تاأ�صرية �إقامة للعمل �إذ� تو�فقت مع �لقانون 
دون احلاجة للخروج من الدولة والعودة مرة اأخرى وذلك ت�شهيا وتي�شريا على امل�شتقدمني والوافدين، ولكن ب�شرط اأن تكون 
�أخرى  �لعودة مرة  �لبلد ومن ثم  �نتهائها لبد له من مغادرة  �لبلد ماز�لت �صارية ويف حالة  �لتي دخل بها  �لأولى  �لتاأ�صرية 

بتاأ�صرية جديدة.

- اأحد املقيمني فقد بط�قته ال�صخ�صية القطرية خ�رج البالد م� الإجراء الق�نوين لعودته اإلى الدوحة؟
فقد�ن �ملقيم بطاقته �ل�صخ�صية خارج �لبلد تعرقل عملية عودته �إلى �لبلد �إل يف حالت منها �إذ� قام م�صتقدم �ملقيم �لذي 
فقد بطاقته �ل�صخ�صية باإ�صد�ر تاأ�صرية عودة مقيم )بدل فاقد خارج �لبلد( حيث �إن �لإد�رة �لعامة للجو�ز�ت قامت بالتعميم 
على كافة �جلهات �ملعنية بدول �لعامل �أن �لبطاقة �ل�صخ�صية للمقيمني د�خل �لدولة هي �ملعتمدة بعد �إلغاء ل�صق �لإقامة د�خل 
جو�ز �ل�صفر، كما مت �إر�صال تعاميم مماثلة ل�صركات �لطري�ن �أي�صا للتعامل بها، و�أن كل مقيم ملزم باإبر�ز بطاقته �ل�صخ�صية يف 

�ملطار�ت و�ملنافذ ولدى �صركات �لطري�ن لل�صماح له بال�صفر �إلى �لدولة.

اســتخراج البطاقة الذكية يتيح ويسهل للمواطنين 
والمقيميــن المــرور عبــر البوابــات اإللكترونية في 

مطارات ومنافذ الدولة
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