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خارجية مونتينيغرو تتسلم 
أوراق اعتماد سفير قطر

وزير املالية يجتمع 
مع نظيرته املغربية

اجــتــمــع ســعــادة الــســيــد عــلــي بــن أحــمــد الــكــواري وزيــر املــالــيــة، 

ــلــــوي وزيـــــرة  ــتــــاح الــــعــ أمــــــس، مــــع ســــعــــادة الــــســــيــــدة نــــاديــــة فــ

خالل  وذلك  الشقيقة،  املغربية  اململكة  في  واملالية  االقتصاد 

زيــارتــهــا الــحــالــيــة لــلــبــالد. جــرى خــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض 

الــعــالقــات املــالــيــة والــتــجــاريــة بــني الــبــلــديــن الــشــقــيــقــني وســبــل 

تطويرها.

تــســلــمــت ســعــادة الــســيــدة زديــنــكــا رادولــوفــيــتــش مــديــرة إدارة 

املـــراســـم فــي وزارة الــخــارجــيــة فــي جــمــهــوريــة مــونــتــيــنــيــغــرو، 

ــارس بـــن رومـــي  نــســخــة مـــن أوراق اعــتــمــاد ســـعـــادة الــســيــد فــ

ــادة مـــفـــوضـــا لـــدولـــة قـــطـــر /غــيــر  ــعــ الــنــعــيــمــي ســـفـــيـــرا فــــوق الــ

مونتينيغرو. لدى  مقيم/ 

لولوة الخاطر تجتمع مع الوزير
 البريطاني لشؤون الشرق األوسط

لــولــوة بنت راشـــد الخاطر،  الــســيــدة  اجتمعت ســعــادة 

مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة املــتــحــدث الــرســمــي لــــوزارة 

الخارجية، مــع ســعــادة السيد جيمس كليفرلي وزيــر 

الـــدولـــة الــبــريــطــانــي لــشــؤون الــشــرق األوســــط وشــمــال 

أفريقيا.

جــــرى خــــالل االجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض عـــالقـــات الــتــعــاون 

ــــاالت  ــــجــ ــي املــ ــ ــ ــا فـ ــمــ ــيــ ــــن ال ســ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ـــني الـ ــ ــــي بــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ

التنموية، كما جــرى بحث التحضيرات لعقد الحوار 

االستراتيجي القطري البريطاني األول املزمع عقده في 

مارس املقبل في اململكة املتحدة.

وتطرق االجتماع إلى تعزيز التعاون بني البلدين في 

املــلــف األفــغــانــي، واملــحــادثــات الــنــوويــة مــع إيــــران، إلــى 

جانب تبادل اآلراء حول أهم التطورات على الساحتني 

الــدولــة البريطاني  اإلقليمية والــدولــيــة. وتــوجــه وزيــر 

لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بالشكر لدولة 

قطر على جهودها ومساهماتها في عمليات اإلجالء 

والعبور اآلمن من أفغانستان.

الدوحة - قنا

جانب من االجتماع

لجنة املتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها في الدوحة

عــقــدت لــجــنــة املــتــابــعــة الــقــطــريــة الــســعــوديــة، أمـــس، 

اجــتــمــاعــهــا الــعــاشــر فـــي الـــدوحـــة. تــــرأس االجــتــمــاع 

مــن جــانــب دولـــة قــطــر ســعــادة السفير عــلــي بــن فهد 

الهاجري املبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون 

اإلقليمية، فيما ترأسه من الجانب السعودي سعادة 

السفير عيد بن محمد الثقفي وكيل وزارة الخارجية 

لــلــشــؤون الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة. وتـــأتـــي أعــمــال 

اللجنة استكماال الجتماعاتها السابقة إنــفــاذا ملا 

البلدين  تضمنه بيان (العال)، ووفقا إلرادة قيادتي 

(حفظهما الله)، التي تعكس عمق العالقات األخوية 

بني البلدين والشعبني الشقيقني.

الدوحة - قنا

جانب من االجتماع العاشر للجنة

بدء تشغيل الشبكة الوطنية ملراقبة اإلشعاع غير املؤين

املــنــاخــي ممثلة  الــبــيــئــة والــتــغــيــر  أعــلــنــت وزارة 

بـــإدارة الوقاية من االشــعــاع واملـــواد الكيميائية 

عن بدء تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة الوطنية 

ملــراقــبــة االشــعــاع غير املــؤيــن.  وصـــرح املهندس 

حمد صــالح إبــراهــيــم - رئيس قسم الــوقــايــة من 

ـــواد  ــعـــاع واملـ ــإدارة الــوقــايــة مـــن االشـ ــ ــعـــاع بــ االشـ

الكيميائية بــأن تنفيذ مشروع تشغيل الشبكة 

الوطنية ملــراقــبــة االشــعــاع غير املــؤيــن يــأتــي في 

الـــوقـــايـــة من  تــنــفــيــذ اخـــتـــصـــاصـــات إدارة  اطـــــار 

االشعاع واملواد الكيماوية والتي تشمل املراقبة 

على جميع األنشطة املتعلقة باإلشعاع املؤين 

وغــيــر املــؤيــن ومــواكــبــة الــتــكــنــولــوجــيــا الحديثة 

واملعايير الدولية.   وأضاف أن مشروع تشغيل 

الــشــبــكــة الــوطــنــيــة ملــراقــبــة االشـــعـــاع غــيــر املــؤيــن 

يعتبر األول مــن نــوعــه فــي املنطقة ويــهــدف الى 

تــقــيــيــم الــتــشــريــعــات الــحــالــيــة ومــــدى مــالءمــتــهــا 

ــدول  ــل مـــمـــارســـات الــ لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة وأفـــضـ

اعـــداد خطط تطويرها  الــى  املتقدمة. بــاإلضــافــة 

وتنفيذها. كما يهدف املشروع ايضًا الى إعداد 

دراســــة مــيــدانــيــة لــلــدولــة لتحديد االشــعــاع غير 

املؤين بجميع أنواعه وعمل مسوحات قياسات 

الــى انشاء  اشعاعية واســعــة النطاق بــاإلضــافــة 

الــنــظــام الــوطــنــي ملــراقــبــة االشـــعـــاع غــيــر املــؤيــن 

الــقــدرات البشرية والفنية الالزمة ملراقبة  وبناء 

االشعاع غير املؤين ورسم الخرائط االشعاعية 

لـــدولـــة قــطــر فــضــال عـــن اعــــــداد خــطــط تــعــريــفــيــة 

للجمهور والعاملني.

ثالث مراحل
 كــمــا أوضـــح املــهــنــدس حــمــد صـــالح إبــراهــيــم ان 

تنفيذ املشروع سيتم على ثالث مراحل وتتضمن 

املرحلة األولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية 

الخاصة باإلشعاع غير املؤين واقتراح تعديلها 

ــداد بــرامــج  ــ بــمــا يــنــاســب املــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، واعــ

التوعية للجمهور والعاملني على االستخدامات 

واملــخــاطــر والــوقــايــة وغــيــرهــا. وتــشــمــل املــرحــلــة 

الــثــانــيــة تــحــديــد املــنــاطــق الــحــســاســة فــي الــدولــة 

مثل املناطق السكنية املكتظة باملواطنني كبار 

ــال، واملـــســـتـــشـــفـــيـــات، واملــــــــدارس،  ــ ــفــ ــ الـــســـن واألطــ

وريــاض األطــفــال، واألمــاكــن الترويحية - ومدى 

تــعــرض هـــذه املــنــاطــق ملــســتــويــات االشـــعـــاع. كما 

الثانية على تصميم شبكات  ستشتمل املرحلة 

الــرصــد االشــعــاعــي املــســتــمــر واألجـــهـــزة الثابتة 

واملتحركة واليدوية والتكنولوجيات املصاحبة 

باإلضافة الى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة 

 عن انشاء 
ً
عدد شبكات الرصد وتحديثها فضال

قـــاعـــدة بــيــانــات اشــعــاعــيــة مــتــكــامــلــة والــخــرائــط 

وإعـــداد دراســـة ميدانية شاملة للدولة لتحديد 

كافة مصادر االشعاع غير املؤين بجميع أنواعه. 

أمــا املــرحــلــة الثالثة مــن مــراحــل تنفيذ املــشــروع 

فــقــد خصصت لــلــتــدريــب عــلــى اســتــخــدام جميع 

األجــهــزة واملــعــدات وكيفية معايرتها واملــراقــبــة 

وتقييم النتائج وكتابة التقارير استنادا على 

املعايير الدولية والوطنية.

مشروع االشعاع غير املؤين املهندس حمد صالح

الدوحة-الشرق

بودغوريتسا - قنا

118
مركز قطر للقيادات
 يرحب بدفعة 2022

ـــب مــركــز قــطــر لــلــقــيــادات باملنتسبني الــجــدد فــي دفــعــة 2022 
ّ

رح

الــثــالث، املستقبلية والحكومية  الــوطــنــيــة  الــقــيــادات  مــن بــرامــج 

والتنفيذية خالل مشاركتهم في جلسات تعريفية حول برنامج 

العام الدراسي واملسؤوليات والترتيبات ذات الصلة.

الــكــواري  ودعــا مدير عــام مركز قطر للقيادات د. أحمد عبدالله 

دفــعــة 2022 املــؤلــفــة مــن 118 منتسبا إلـــى املــشــاركــة الــفــاعــلــة في 

تجربة التطوير القيادي االستثنائية، ونــوه بأهمية االستفادة 

مــن فــرصــة دعـــم املــركــز لــقــيــادات قــطــر الــحــالــيــة واملستقبلية من 

ــارات  ــهـ ــن خــــالل صــقــل املـ ــاف: «مــ ــ ــ خــــالل بـــرامـــجـــه الــشــامــلــة، وأضـ

الــقــيــاديــة والتنفيذية ضــمــن مــجــاالت مــتــعــددة بــإمــكــان كــوادرنــا 

تــطــويــر أســـالـــيـــب الــعــمــل 

وتعزيز االبتكار ملواجهة 

الــــتــــحــــديــــات املــــعــــاصــــرة، 

ومن خالل دورهم الفاعل 

فــي مؤسسات القطاعني 

الـــــــــــــــعـــــــــــــــام والــــــــــــخــــــــــــاص 

ــا،  ــهـ ــيـ ــــي يـــنـــتـــمـــون إلـ ــتـ ــ الـ

ســـيـــســـاهـــمـــون فـــــي دفــــع 

عجلة النمو في قطر».

مــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا قــــــالــــــت 

ــلــــك  ــمــــد املــ ــن مــــحــ ــ ــــريـ ــسـ ــ نـ

الــبــرامــج في  مــديــر إدارة 

مــــركــــز قـــطـــر لـــلـــقـــيـــادات: 

«أمـــام املنتسبني مسيرة 

تـــعـــلـــيـــمـــيـــة غــــنــــيــــة هـــــذا 

العام ولقد حافظنا على 

التطوير املستمر ملحتويات برامجنا الوطنية وفــق التطورات 

واملــتــغــيــرات الــتــي تــحــيــط بــنــا. ســنــكــون عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 

املنتسبني الــجــدد لــتــأمــني كــل الــدعــم لــهــم حــتــى يــجــتــازوا عامهم 

بجدارة».

ــركـــز إلــــى الــعــقــد الـــثـــانـــي منذ  ــأتـــي هــــذه الـــدفـــعـــة مـــع عـــبـــور املـ وتـ

الــقــيــادي تــدعــم ركــائــز رؤيــة  تــأســيــســه، كمنصة وطــنــيــة للتميز 

قطر الوطنية 2030، وخاصة ركيزة التنمية البشرية. وقد شهد 

املركز حتى اليوم تخريج أكثر من 700 من املهنيني املتميزين من 

الــذي يعملون في كافة مجاالت القطاعني  القطريني والقطريات 

العام والخاص ويشكلون نخبة من من القيادات الوطنية.

د. أحمد الكواري 

الدوحة-الشرق

تسجيل 1509 إصابات جديدة بكورونا

أمـــــس،  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  الــــصــــحــ وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ

مــــؤكــــدة  جــــــديــــــدة  حـــــالـــــة   ١١٧٧ تـــســـجـــيـــل 

بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا كــــــوفــــــيــــــد-١٩ ضـــمـــن 

املجتمع، و٣٣٢ حالة ضمن املسافرين. كما 

٣٢٣٠ مــصــابــا،  ــــوزارة عـــن شــفــاء  الــ أعــلــنــت 

ـــ٢٤ ســاعــة املــاضــيــة، لــيــصــل إجــمــالــي  فــي الــ

 .٣١٥٧٦٩ إلى  قطر  دولة  في  الشفاء  حاالت 

بــيــانــا  ــة  ــامـ ــعـ الـ الـــصـــحـــة  وزارة  وأصـــــــدرت 

ــيــــد-١٩»  ــيــــروس «كــــوفــ حـــــول مـــســـتـــجـــدات فــ

ــة قــطــر تــضــمــن بــيــانــات الــبــرنــامــج  فـــي دولــ

«كوفيد-١٩»، حيث  للتطعيم ضد  الوطني 

لــقــاحــات  مـــن  جـــرعـــة   ٥٨١٩٠١٣ إعـــطـــاء  تـــم 

ــراد املــجــتــمــع مــنــذ بــدايــة  ــ «كـــوفـــيـــد-١٩» ألفـ

مــن  جـــرعـــة   ٣٥٤٥٠ و  الـــتـــطـــعـــيـــم،  ــامـــج  بـــرنـ

لــقــاحــات «كـــوفـــيـــد-١٩» خـــالل ال٢٤ ســاعــة 

٨١٥٠٩٦ جرعة من  إعطاء  تم  املاضية، كما 

اليوم.  املــعــززة حتى  «كــوفــيــد-١٩»  لقاحات 

الــســكــان  ٨٦٫٩٪ مـــن إجــمــالــي  تــلــقــى  فــيــمــا 

اللقاح. بجرعتي  بالكامل  تطعيمهم 

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

جانب من االجتماع
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التأمينات االجتماعية والتقاعد يحسنان حياة املواطنني

ــــس، جــلــســتــه األســبــوعــيــة  عــقــد مــجــلــس الــــشــــورى أمـ

الــعــاديــة بــرئــاســة ســعــادة الــســيــد حــســن بــن عبدالله 

الغانم رئيس املجلس.

فــي بــدايــة الــجــلــســة، تــال ســعــادة الــدكــتــور أحــمــد بن 

ناصر الفضالة األمني العام ملجلس الشورى جدول 

أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة 

السابقة.

ــداوالت إلـــى مــوضــوع  وتــطــرق املــجــلــس فــي بــدايــة املـــ

تشكيل مجموعات الصداقة البرملانية القطرية، مع 

بــرملــانــات الـــدول الشقيقة والــصــديــقــة، بــهــدف تقوية 

عـــالقـــات الـــتـــعـــاون املــشــتــركــة بـــني مــجــلــس الـــشـــورى 

وبــرملــانــات تــلــك الــــدول فــي مختلف مــجــاالت العمل 

الــبــرملــانــي، وتـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر حـــول الــعــالقــات 

الثنائية والــقــضــايــا اإلقليمية والــدولــيــة، واالطـــالع 

ــــدول صــاحــبــة الــتــجــربــة الــبــرملــانــيــة  عــلــى تـــجـــارب الــ

الــجــيــدة واالســتــفــادة مــنــهــا، وتــبــادل الــخــبــرات حــول 

التجارب في مجاالت عمل املجالس البرملانية.

 وفي هذا السياق أشــار سعادة رئيس املجلس إلى 

الــصــداقــة البرملانية وتفعيل  أن تشكيل مجموعات 

بـــارزا فــي توطيد العالقات  ــا، يسهم إســهــامــا  دورهــ

والـــتـــعـــاون وفــــق مـــبـــادئ الـــقـــانـــون الــــدولــــي، ويــعــمــل 

ــادة الـــتـــعـــاون والـــتـــفـــاهـــم بــــني وفــــود  ــ ــ كـــذلـــك عـــلـــى زيـ

لــلــدول  املــجــالــس النيابية  الــشــورى ووفــــود  مجلس 

الصديقة والشقيقة في مداوالت ومناقشات الهيئات 

البرملانية الدولية واإلقليمية بهدف تنسيق املواقف، 

الــشــعــوب بما يحقق  فضال عــن تعزيز التفاهم بــني 

آمالها وتطلعاتها.

 بدورهم، أشاد السادة أعضاء املجلس بهذا التوجه، 

مؤكدين أن مــن شــأن تأسيس مجموعات الصداقة 

الــبــرملــانــيــة، أن يــحــقــق الـــصـــالـــح املـــشـــتـــرك، وصــالــح 

الشعوب الشقيقة والصديقة، ويدعم تجربة مجلس 

الشورى من خالل تعزيز العالقات وتقويتها وزيادة 

مساحة التفاهم.

 وتواصلت أعمال الجلسة بعد ذلك، حيث استعرض 

ــزا قــــدمــــه ســـــعـــــادة الـــســـيـــد  املــــجــــلــــس تــــقــــريــــرا مـــــوجـــ

عــبــدالــرحــمــن بـــن يـــوســـف الــخــلــيــفــي رئـــيـــس الــلــجــنــة 

املــشــتــركــة املــشــكــلــة مـــن لــجــنــتــي الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 

والتشريعية، والشؤون املالية واالقتصادية، حول ما 

تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات 

الــعــســكــري)، وأن اللجنة  االجــتــمــاعــيــة) و(الــتــقــاعــد 

بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس.

ــادة الــســيــد حــســن بن  ــعـ ــاد سـ ــ ــار أشـ ــ ــذا اإلطــ  وفــــي هــ

عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بما أنجزته 

ــة مــشــروعــي الــقــانــونــني  ــ الــلــجــنــة املــشــتــركــة فـــي دراسـ

ــاز الــتــقــريــر  املـــذكـــوريـــن، مـــشـــددا عــلــى ضــــــرورة إنـــجـ

الــنــهــائــي فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، مـــع الــتــأكــيــد على 

أهمية هذين القانونني وتطلع املواطنني املتقاعدين 

لصدورهما بما يسهم في تحسني حياتهم، تنفيذا 

للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، لتحقيق 

خير املواطن ورفاهيته.

الــســادة أعضاء املجلس الجهود   من جانبهم، ثمن 

الــتــي قــامــت بــهــا الــلــجــنــة خـــالل دراســتــهــا ملــشــروعــي 

ــاعـــد  ــقـ ــتـ قــــانــــونــــي (الـــتـــأمـــيـــنـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة) و(الـ

العسكري)، عبر استضافة ممثلي الجهات املختصة 

الســتــيــضــاح كــافــة جـــوانـــب املـــشـــروعـــني املـــذكـــوريـــن، 

الــذيــن وضــعــوا  املــواطــنــني  سعيا لتحقيق مصلحة 

ثقتهم في املجلس.

 وأكــــد الـــســـادة األعـــضـــاء أن مــجــلــس الـــشـــورى يضع 

نصب عينيه مصلحة الوطن واملواطنني، عبر دراسة 

مشروعات القوانني بشكل متأن وواف، وبحث كافة 

التفاصيل للوصول إلى الهدف الذي يسعى املجلس 

إلــــى بـــلـــوغـــه، بــتــحــقــيــق تــطــلــعــات وآمــــــال املــواطــنــني 

بتوفير الحياة الكريمة التي ضمنها لهم الدستور 

الدائم لدولة قطر، وأكــدت عليها توجيهات حضرة 

صاحب السمو أمير البالد املفدى.

ــك، وفـــي بــنــد مـــا يــســتــجــد مـــن أعـــمـــال، أشـــار   بــعــد ذلــ

ســعــادة رئــيــس مجلس الـــشـــورى، إلـــى قـــرب احتفاء 

البالد باليوم الرياضي للدولة، مؤكدا سعادته على 

الــذي  الــيــوم الرياضي  أهمية املشاركة فــي فعاليات 

يوافق يوم /الثالثاء / في األسبوع الثاني من شهر 

فبراير كل عام.

 وفــي هــذا الــســيــاق نــوه ســعــادتــه بــاالهــتــمــام الكبير 

الـــــذي تــولــيــه دولـــــة قــطــر لــلــريــاضــة والــــــذي تجسد 

بتخصيص يـــوم مــن كــل عـــام يــمــارس فــيــه الجميع 

مختلف أنـــواع الــريــاضــات. وحــث ســعــادتــه الجميع 

بــاالنــخــراط فــي أنــشــطــة الــيــوم الــريــاضــي ومــمــارســة 

الرياضة كنمط حياة، وعدم قصرها على يوم محدد، 

ملا لذلك من دور مهم في تعزيز الصحة على مستوى 

الفرد، بما ينعكس على صحة املجتمع ككل.

خالل جلسة الشورى األسبوعية العادية 

الدوحة - قنا

عــقــدت لــجــنــة الــخــدمــات واملـــرافـــق الــعــامــة بمجلس 

الـــشـــورى اجــتــمــاعــا، أمــــس، بــرئــاســة ســعــادة السيد 

علي بن سعيد الخيارين رئيس اللجنة. واستعرض 

االجتماع ردود الجهات املختصة على االستفسارات 

الــتــي وضعتها اللجنة حــول مشروع  واملــالحــظــات 

قانون بشأن نزع ملكية العقارات واالستيالء عليها 

الــلــجــنــة استكمال  ــررت  الــعــامــة. وقــ مــؤقــتــا للمنفعة 

مناقشاتها ملشروع القانون في اجتماعها املقبل.

استعراض ردود الجهات املختصة
 على استفسارات نزع ملكية العقارات

الدوحة - قنا

االنتهاء من أعمال تطوير 27 مدرسة
«أشغال»  العامة  األشغال  هيئة  انتهت 

فــي  مـــــدرســـــة   27 ــر  ــويــ ــطــ تــ أعـــــمـــــال  مـــــن 

مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــدولـــة، وذلـــك بــهــدف 

تــحــســني أداء املــــدارس املــعــنــيــة وتــوفــيــر 

من خالل  وذلــك  متميزة  تعليمية  بيئة 

املــدارس  وترميم بعض  إعــادة تصميم 

إلــــى جـــانـــب تــوســعــة املــــرافــــق املــخــتــلــفــة 

ــفــــــصــــــول وتــــحــــســــني  وزيـــــــــــــــادة عـــــــــدد الــــ

ــات الــــســــالمــــة عــــن طــــريــــق رفـــع  ــويـ ــتـ مـــسـ

ــــق. وتـــضـــمـــنـــت  ــريـ ــ ــــحـ ــة الـ ــمــ ة أنــــظــ كـــــفـــــاء

الــتــحــســيــنــات تــوفــيــر مــســاحــات واســعــة 

ــيــــة وقـــــاعـــــات مـــتـــعـــددة  ــافــ ومـــــرافـــــق إضــ

ــــراض ســــواء لــلــدراســة أو ملــمــارســة  األغـ

كـــافـــة األنـــشـــطـــة الـــتـــي تـــخـــدم الــعــمــلــيــة 

الــتــعــلــيــمــيــة والــــتــــي تــــوفــــر بـــيـــئـــة ثـــريـــة 

ــات تــعــلــيــمــيــة  ــارســ ــمــ لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل مــ

وما  للمبنى  الحديث  التصميم  بفضل 

كثيرة. تعليمية  من وسائل  يتضمنه 

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال املــــــهــــــنــــــدس أحــــمــــد 

ــع  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــم املـ ــ ــسـ ــ ــــس قـ ــيــ ــ الــــــعــــــمــــــادي، رئــ

إطــار  فــي  إنــه  «أشــغــال»،  فــي  التعليمية 

وإقــامــة  بتطوير  الخاصة  الــدولــة  خطة 

ــدارس ومـــنـــشـــآت تــعــلــيــمــيــة مــخــتــلــفــة،  ــ مـ

بــالــتــعــاون مـــع وزارة  قـــامـــت «أشــــغــــال» 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي 

ما سيساهم  مدرسة، وهو   27 بتطوير 

فـــــي زيــــــــــادة أعــــــــــداد الـــــطـــــالب وتـــوفـــيـــر 

خـــدمـــات تــعــلــيــمــيــة مـــتـــمـــيـــزة، حـــيـــث تــم 

ــــي بـــعـــض  ــة فــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــول إضـ ــــصـ ــر فـ ــيــ ــوفــ تــ

الــعــالــيــة  الـــتـــكـــدس  نــســب  املــــــدارس ذات 

الطالبية. الكثافة  تقليل  بهدف 

«أشغال» تحرص  أن  العمادي  وأوضح 

مزايا  توفير  على  التصميم  مرحلة  في 

وريــاضــيــة  وترفيهية  وبيئية  تثقيفية 

لــلــطــالب، كــمــا يــتــم تــصــمــيــم الــواجــهــات 

ــلــــمــــدارس لــتــتــضــمــن طــابــع  ــيــــة لــ االمــــامــ

ــه يــوجــد  الـــتـــراث الــقــطــري، الفــتــًا إلـــى أنـ

ثـــالثـــة نــــمــــاذج تــصــمــيــمــيــة بــمــســاحــات 

مــخــتــلــفــة وهــــذه الـــنـــمـــاذج مــطــبــقــة عــلــى 

مــعــظــم املـــــــدارس؛ حــيــث يــتــكــون املــبــنــى 

اإلضـــافـــي فـــي كـــل مـــدرســـة مـــن طــابــقــني 

ويــشــمــل الــكــافــتــيــريــا، وخــمــســة فــصــول 

ــة  ــرفــ ــــات وغــ ــرفـ ــ ــــشـ دراســـــــيـــــــة، وغــــــرفــــــة مـ

اإلداري،  لـــلـــطـــاقـــم  ــة  ــ ــرفـ ــ وغـ ــلــــمــــات،  مــــعــ

والحمامات. واملخازن 

العذبة،  املــهــنــدس عبيد  قــال  مــن جهته، 

ــيـــس قـــســـم الــــدعــــم الـــهـــنـــدســـي بـــــإدارة  رئـ

مـــشـــروعـــات املـــبـــانـــي، إنــــه قـــد تـــم تــنــفــيــذ 

املحلية  للمواصفات  األعمال طبقًا  كافة 

واملـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة حــيــث إن املـــشـــروع 

امتد على فترات زمنية مختلفة وصلت 

إلـــى مــا يــزيــد عــن 7 مــاليــني ســاعــة عمل 

إلــى أن الهيئة  بــدون أي إصــابــات، الفتًا 

ات الــســالمــة  ــراء ــ تــقــوم بــتــوفــيــر كــافــة إجــ

العذبة:  املشروع. وأضــاف  للعاملني في 

الــجــودة والــســالمــة في  قــامــت إدارة  كما 

«أشــــغــــال» بــتــطــبــيــق آلـــيـــة عــمــل جــديــدة 

والبيئة والسالمة وقد  الــجــودة  ملراقبة 

قــبــل مختصني  مــن  املــشــروع  تــم متابعة 

عـــلـــى مـــــــدار 6 أشــــهــــر مـــمـــا نـــتـــج عــنــهــا 

محاكاة لتطبيق آلية عمل جديدة لكافة 

يتبعها  الهيئة وما  املباني في  مشاريع 

ــن تـــدقـــيـــق شـــامـــل عـــلـــى جــــــودة املـــــواد  مــ

التنفيذ مع مراعاة  املستخدمة وجــودة 

العمالة. البيئة وسالمة  املحافظة على 

خالل اجتماع لجنة الخدمات

الدوحة-الشرق
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1000 جراحة في املخ واألعصاب خالل 2021
أعلنت مؤسسة حمد الطبية عــن تحقيق تــطــورات 

عالجية رائدة في قسم جراحة املخ واألعصاب خالل 

الثالث سنوات األخيرة، خاصة على صعيد التطور 

النوعي في إجراء الجراحات وإعدادها.

الــقــســم فـــي عـــام 2021، وألول مـــرة منذ  ــرى  وقـــد أجــ

إنـــشـــائـــه، أكـــثـــر مـــن 1000 عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي املــخ 

ــي الــنــشــاط  واألعـــــصـــــاب مـــمـــا يـــعـــد طـــفـــرة كـــبـــيـــرة فــ

الــتــخــصــص، وشــمــلــت 177 عملية  بــهــذا  الـــجـــراحـــي 

ــة أورام املـــخ، وأكــثــر مــن 300  جــراحــيــة فــي املـــخ إلزالــ

ــقــــري، كـــمـــا تــنــوعــت  ــفــ عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لـــلـــعـــمـــود الــ

الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة األخــــــــرى لــتــشــمــل الــســكــتــة 

الدماغية، والصدمات الدماغية واإلصابات وأمراض 

األوعية الدموية الدماغية وحاالت جراحة األعصاب 

األخرى.

وقــــال الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه األنــــصــــاري رئــيــس اإلدارة 

الــطــبــيــة ورئـــيـــس أقـــســـام الـــجـــراحـــة بــمــؤســســة حمد 

الطبية، إن مؤسسة حمد تــواصــل النمو والتطور 

املستمر من خالل إنجازات عديدة تتمثل في افتتاح 

مــرافــق جــديــدة وتنفيذ الخطط والــبــرامــج لتحسني 

جودة الرعاية الصحية، بهدف توفير أفضل رعاية 

لـــلـــمـــرضـــى، ولــتــلــبــيــة نـــمـــو الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــخـــدمـــات 

الــذي شهده التعداد السكاني  الصحية مع التزايد 

في دولة قطر. 

أفضل املعايير الدولية
 وأضـــاف فــي تصريح صحفي أمــس، إن اإلنــجــازات 

التي شهدتها مؤسسة حمد الطبية لم تتوقف في 

مجال الجراحة، حيث تضاهي األنشطة الجراحية 

باملؤسسة أفضل املعايير الدولية املتعلقة بسالمة 

املــــرضــــى والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــجـــراحـــيـــة، كـــمـــا تــلــتــزم 

مــؤســســة حــمــد بتعزيز البنية األســاســيــة لخدمات 

الــجــراحــة فــي كــافــة األقــســام والتخصصات الطبية، 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر خـــدمـــات وتــقــنــيــات مــبــتــكــرة 

ــة والــــــقــــــدرات الـــجـــراحـــيـــة فــــي كــافــة  ــعـ لـــتـــعـــزيـــز الـــسـ

املستشفيات وتوفير أفضل خدمات الجراحة املتاحة 

وأكثرها تقدما لسكان قطر. 

خالل جراحة ورم دماغي ملريضة في وضع اليقظة 

الدوحة - قنا

ــري  ــطــ ــقــ ـــر الــ ــ ــمــ ــ ــ ــــالل األحـ ــ ــهـ ــ ــ ـــع الـ ــ ــ وقــ

ــقــــوق  ــحــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ والــــــلــــــجــــــنــــــة الــ

ــعـــاون  ــة تـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــــس، اتـ ــان،امــ ــ ــســ ــ اإلنــ

إطارية بهدف دعم وتعزيز الشراكة 

الــخــبــرات  بينهما بــاالســتــفــادة مــن 

ــرة لــديــهــمــا  ــوافــ ــتــ واإلمــــكــــانــــيــــات املــ

وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــتــحــقــيــق اســتــجــابــة 

مستدامة وفعالة لجميع األنشطة 

اإلنـــســـانـــيـــة والــحــقــوقــيــة فـــي إطـــار 

اختصاصات الطرفني. كما تهدف 

االتفاقية إلى تكثيف التعاون حول 

تــطــويــر االســتــراتــيــجــيــات وخــطــط 

العمل لكل طرف.

 وقـــع االتــفــاقــيــة مــن جــانــب الــهــالل 

ــام  ــعــ ــه الــ ــنــ ــيــ األحـــــمـــــر الــــقــــطــــري أمــ

ـــن حــســن  ــادة الـــســـفـــيـــر عـــلـــي بـ ــعــ ســ

الــحــمــادي، فيما وقعها مــن جانب 

اإلنــســان  الوطنية لحقوق  اللجنة 

ــادة الـــســـيـــد  ــ ــعــ ــ ــام ســ ــ ــعــ ــ أمــــيــــنــــهــــا الــ

ــــالــــي.   
َّ

ســــلــــطــــان بــــــن حــــســــن الــــجــــم

الــحــمــادي بــجــهــود اللجنة  وأشـــاد 

ــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان، فــي  ــنـ الـــوطـ

ــداف بني  ــ ــ ظـــل تــشــابــه املـــهـــام واألهـ

الــجــانــبــني عــلــى الــصــعــيــد الــخــيــري 

واإلنـــســـانـــي، مــشــيــرا بــهــذا الــصــدد 

ــابــــق بــيــنــهــمــا  إلــــــى الــــتــــعــــاون الــــســ

وخصوصًا أثناء جائحة / كوفيد-

االتـــفـــاقـــيـــة  تـــســـعـــى  مــــا  19/  وهـــــو 

الـــجـــديـــدة إلــــى تـــعـــزيـــزه مـــن خــالل 

التنسيق املستمر وتنظيم العالقة 

أكــبــر، ســـواء فيما يتعلق  بــصــورة 

بـــتـــشـــارك الـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة 

مــــشــــاريــــع  أو إطـــــــــــالق  الـــــقـــــائـــــمـــــة 

ــدة، عـــبـــر خــطــة  ــ ــديــ ــ ــات جــ ــيــ ــالــ ــعــ وفــ

سنوية يتم االتفاق عليها لتفعيل 

فــــي خــدمــة  اإلنــــســــان  دور حـــقـــوق 

املجتمع القطري بجميع فئاته.

ـــالـــي أن 
َّ

ــح الـــجـــم ــ مــــن جـــانـــبـــه، أوضــ

ــة هــي  ــ ــاريــ ــ ــيـــع االتـــفـــاقـــيـــة اإلطــ تـــوقـ

خـــطـــوة مــهــمــة لـــدفـــع عــجــلــة الــعــمــل 

بــــني بــــني الــــهــــالل األحــــمــــر الــقــطــري 

واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، 

مــــن خـــــالل وضـــــع إطـــــــار مــؤســســي 

لتنظيم التعاون املشترك، ما يؤكد 

حـــرص الــطــرفــني عــلــى نــشــر الــوعــي 

والـــتـــثـــقـــيـــف، وتــنــفــيــذ املـــشـــروعـــات 

فــي مــجــال تــعــزيــز وحــمــايــة حقوق 

اإلنسان في دولة قطر.

 واعــتــبــر االتــفــاقــيــة نــقــطــة انــطــالق 

ــاون،  ــعـــ ــتـــ ملــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة مــــــن الـــ

ــيـــــع إنــــــــجــــــــاز املــــــــزيــــــــد مـــن  وتـــــشـــــجـــ

املشروعات ذات االهتمام املشترك، 

ــن األنـــشـــطـــة  ــ ــًا إلــــــى الـــكـــثـــيـــر مـ ــتــ الفــ

ــتـــي تــم  واملــــشــــروعــــات املـــشـــتـــركـــة الـ

تنفيذها في وقت سابق.

ــتـــي يــمــتــد  ــة، الـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــر أن االتـ ــذكـ  يـ

الـــعـــمـــل بـــهـــا ملـــــدة 3 أعــــــــوام، تــنــص 

عــلــى تــعــاون الــطــرفــني فــي مــجــاالت 

حــقــوق اإلنــســان والــقــانــون الــدولــي 

اإلنساني، وزيادة الوعي والتثقيف 

ــمـــل عـــلـــى تــرســيــخ  ــعـ حـــولـــهـــمـــا، والـ

ثقافة التطوع.

اتفاقية بني الهالل األحمر ولجنة حقوق اإلنسان

3800 أسرة في غزة تستفيد من مساعدات قطر الخيرية

أعلنت قطر الخيرية أن 3800 أسرة في قطاع غزة 

اســـتـــفـــادت مـــن مــســاعــداتــهــا الــغــذائــيــة والــشــتــويــة 

التي تستهدف  إطــار حملتها /دفء وســالم/،  في 

الالجئني والنازحني في عدد من الدول.

ــــت قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة فــــي بــــيــــان، امــــــس، أن  ــــحـ وأوضـ

مــشــروع املــســاعــدات فــي غــزة، والــذي تــم بالتعاون 

الــفــلــســطــيــنــيــة،  االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــتــنــمــيــة  وزارة  مــــع 

ــحـــو 3200  ــلـــى نـ ــمـــل تــــوزيــــع طـــــــرود غــــذائــــيــــة عـ شـ

أســــــرة، ومـــســـاعـــدات شـــتـــويـــة تــضــمــنــت بــطــانــيــات 

وحقائب وألبسة ألكثر من 600 أسرة، في مختلف 

القطاع. محافظات 

ــاعــــدات تــهــدف  ــــذه املــــســ ــــى أن هـ ــان إلـ ــيـ ــبـ ــار الـ ــ ــ وأشـ

ــي هـــــذه األجــــــواء  إلـــــى تـــحـــســـني ظــــــروف الـــعـــيـــش فــ

الشديد،  البرد  الفقيرة من  الباردة، وحماية األسر 

ــفـــيـــف مـــــن أعـــــبـــــاء الــــوضــــع  ــتـــخـ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـ

ــذي يــعــيــشــه الـــســـكـــان فــي  ــ ــادي الــصــعــب الـ ــتـــصـ االقـ

ــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، وزعـــــت قــطــر  قـــطـــاع غـــــزة. وعـ

الــخــيــريــة حــقــائــب مــدرســيــة وقــرطــاســيــة عــلــى أكثر 

مـــن ألــــف طـــالـــب وطـــالـــبـــة مـــن أبـــنـــاء األســـــر األشـــد 

احــتــيــاجــا فـــي مــــدارس الــقــطــاع. يــذكــر أن حــمــلــة /

الــخــيــريــة تحت  قــطــر  أطلقتها  الــتــي  دفء وســـالم/ 

ــالـــدفء/، تــســتــهــدف بــدعــم أهــل  شــعــار /اغــمــرهــم بـ

قطر الوصول إلى أكثر من 1.4 مليون شخص من 

18 دولة  الفقيرة في  والالجئني واألســر  النازحني 

إجمالية  وأوروبـــيـــة، وبتكلفة  وإفــريــقــيــة  آســيــويــة 

تقدر بحوالي 90 مليون ريال.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

خالل توقيع االتفاقية
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رقابة متبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية للمصلحة العامة

د املــحــامــي يــوســف الــزمــان رئــيــس جــمــعــيــة 
ّ

عـــد

املــحــامــني الــقــطــريــة مــظــاهــر الــتــعــاون والــرقــابــة 

ــة  ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ ــــني الــــســــلــــطــــتــــني الــ املــــــتــــــبــــــادلــــــة بـــ

والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة والــــــرقــــــابــــــة الــــقــــضــــائــــيــــة عـــلـــى 

ــتــــعــــاون بــني  ــه الــ ــ ــ ــوانــــني، وأوجـ ــقــ دســــتــــوريــــة الــ

والــرقــابــة  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني 

ــة  ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ ــــني الــــســــلــــطــــتــــني الــ املــــــتــــــبــــــادلــــــة بـــ

والــتــنــفــيــذيــة، ورقـــابـــة مــجــلــس الـــشـــورى عــلــى 

اعـــمـــال الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ورقـــابـــة الــســلــطــة 

النظام  أن  مــوضــحــا  املــجــلــس،  عــلــى  التنفيذية 

الــقــطــري يــقــوم عــلــى أســـاس فصل  الــدســتــوري 

الــســلــطــات مـــع تــعــاونــهــا، ويــمــيــل هـــذا الــنــظــام 

لـــم يــأخــذ  الـــبـــرملـــانـــي وإن  الـــنـــظـــام  إلــــى مــنــطــق 

خصائصه.  بكل 

ــــوان (مــــراجــــعــــة  ــنـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــال فــــــي ورقـــــــــة عــــمــــل بـ

والقضائية  التشريعية  املــســتــجــدات  ســنــويــة.. 

نــظــمــتــهــا  ــدوة  ــنــ بــ ألـــقـــاهـــا   (  2021 ــام  ــعــ الــ ــي  فــ

(زووم)  منصة  عبر  القطرية  املحامني  جمعية 

ــــادة  ــــررت املـ ــامــــني، قــ ــن املــــحــ ــــدد مــ بـــمـــشـــاركـــة عـ

يــقــوم  ــه  أنــ عـــلـــى  الـــقـــطـــري  ــتـــور  الـــدسـ مـــن   (60)

نــظــام الــحــكــم عــلــى أســاس فــصــل الــســلــطــات مع 

بالدستور.  املبني  الوجه  على  تعاونها 

الــفــصــل  الـــدســـتـــوري أن  ــنـــص  الـ ومــــــؤدى هــــذا 

 وإنـــمـــا 
ً

ــال ــامــ ـــا وكــ
ً
بــــني الـــســـلـــطـــات لـــيـــس مـــطـــلـــق

ــتـــعـــاون  ـــا بــــــروح الـ
ً

ــو فـــصـــل مــــتــــوازن مـــدعـــم هــ

مختلف  بني  العمل  في  والتضامن  واملشاركة 

التشريعية  السلطتني  بني  وبالذات  السلطات 

ــعــــامــــة مــع  والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بــــهــــدف املـــصـــلـــحـــة الــ

ــبــــادلــــة بــيــنــهــمــا  ــتــ ــة املــ ــابــ ــرقــ ــن الــ ــ ــوع مـ ــ ــام نــ ــيــ قــ

ــــذا الـــتـــعـــاون بــــني الــســلــطــتــني  ــــن مـــظـــاهـــر هـ ومـ

الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة أن الــدســتــور أعــطــى 

الوزراء  مجلس  في  ممثلة  التنفيذية  للسلطة 

بـــمـــشـــاركـــة مــجــلــس الــــشــــورى فـــي عــمــلــيــة ســن 

مــنــه   (121) ــادة  ــ ــ املـ نــــص  ــي  فــ فـــقـــرر  ــقــــوانــــني  الــ

ــــوزراء إقـــتـــراح مــشــروعــات  عــلــى أنـــه ملــجــلــس الـ

ــعـــــرض مـــشـــروعـــات  ــ ــــم وتـ ــيـ ــ ــــراسـ الــــقــــوانــــني واملـ

الـــقـــوانـــني عــلــى مــجــلــس الـــشـــورى ملــنــاقــشــتــهــا، 

ــر  ــيـ ــع لـــألمـ ــ ــرفـ ــ ــلـــيـــهـــا تـ ــة عـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــال املـ ــ ــ ــــي حـ ــ وفـ

ـــا ألحــكــام 
ً
ــق ــا وفـ ــدارهــ لــلــتــصــديــق عــلــيــهــا وإصــ

الدستور. 

للفيفا  الفكرية  للملكية  القانونية  الحماية 

 
ّ
 مـــن جــهــتــه، قــــال املـــحـــامـــي خـــالـــد املـــهـــنـــدي إن

ــة الـــواجـــب  ــيـ ــدد املـــعـــايـــيـــر األســـاسـ ــانـــون حــ ــقـ الـ

من  وذلك  العام،  النظام  على  للحفاظ  اتباعها 

أدنى  املقبول كحٍد  للسلوك  دليل واضح  خالل 

الــخــاصــة  الــتــشــريــعــات   
ّ
أن املــجــتــمــع، كــمــا  فـــي 

األثــر  عظيم  لها  كــان  يــة  اِلــفــِكــرَّ ية 
َّ
اِمللك بحماية 

على  دا 
ً
وتأكي لــلــدول.  ية 

َّ
االقتصاد الحياة  في 

يــة والــضــمــانــات  ــفــِكــرَّ ــيــة اِل
َّ
أهــمــيــة حــمــايــة اِملــلــك

ـــيـــة 
َّ
دب

َ
ــنــفــات األ

َّ
ــمــص

ُ
الــتــي تــعــطــيــهــا الــقــوانــني لــل

ــة فـــقـــد عــمــلــت الـــقـــوانـــني عـــلـــى حــمــايــة  ــيـ ـ
َّ
ــن ــفـ ـ

َ
وال

واالبتكار. اإلبداع 

ــن الــــــــالزم بــــحــــث مــــــدى الـــحـــمـــايـــة  ــ فــــقــــد كــــــان مـ

ــيــــة الـــــفـــــكـــــريـــــة لـــلـــفـــيـــفـــا،  ــكــ ــلــ ــلــــمــ الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لــ

ــفـــني وأصــــحــــاب  ــلـــمـــؤلـ ــيـــق الــــحــــمــــايــــة لـ ــقـ ــتـــحـ ولـ

الــحــقــوق املـــجـــاورة فــي إطـــار تــنــظــيــم الــبــطــولــة 

ــات االحـــتـــيـــال  ــيـ ــلـ ــمـ ــرت عـ ــثــ ــة، حـــيـــث كــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

تحقيق  وبغية  ذلــك،  وملنع  الثقافي،  والسطو 

االســتــضــافــة وتــوفــيــر حــمــايــة قــانــونــيــة، دون 

املرتبطة  الفكرية  امللكية  حقوق  على  التعدي 

بــهــا، وبــنــاء عــلــيــه فــقــد صــدر الــقــانــون رقــم 11 

التجارية  العالمات  حماية  بشأن   2021 لسنة 

وحــقــوق املــؤلــف والــحــقــوق املــجــاورة الــخــاصــة 

بــاالتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــيــفــا، ملــعــالــجــة 

إشــكــالــيــة كــيــفــيــة تــوفــيــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة 

ــة عـــن كــافــة  ــابـ لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة، وبــغــيــة اإلجـ

لها. واملشاركني  الفيفا  من  التساؤالت 

واســتــعــرضــت الـــنـــدوة الــتــطــورات الــتــشــريــعــيــة 

والفيفا  الوساطة  قوانني  أبرزها  والقضائية 

واالخــتــصــاص املــوســع ملــحــكــمــة قــطــر الــدولــيــة 

وإنــــــشــــــاء مـــحـــكـــمـــة االســــتــــثــــمــــار والـــــتـــــجـــــارة، 

ــارك فــيــهــا مــحــامــون هـــم: يــوســف الـــزمـــان،  وشــ

وخـــالـــد املـــهـــنـــدي، وأحـــمـــد الــســبــيــعــي، وزيــنــب 

الـــقـــرة  أســــمــــاء  الـــيـــافـــعـــي، ود.  ــم، وحــــمــــد  كــــريــ

الــجــلــســة  وأدار  املـــــرزوقـــــي،  مـــنـــى  ود.  داغــــــي، 

العبدالله. سلطان  املحامي 

الدوحة-الشرق

املحامي خالد املهندياملحامي يوسف الزمان 



12283 2022 1 1443 29



07 12283 2022 1 1443 29

45

مواطن يطالب بالسماح للمتقاعدين بالتوظيف عبر «كوادر»
ــدم تـــمـــكـــنـــه الــــتــــقــــديــــم عــلــى  ــ ــن عــ ــ ــن مـ ــ ــواطـ ــ اشــــتــــكــــى مـ

متقاعدا  لكونه  وذلــك  «كــوادر»،  منصة  عبر  وظيفة 

فــي ســن مــبــكــرة، الفــتــا إلـــى انـــه يــبــلــغ مــن الــعــمــر 45 

ســـنـــة وتـــقـــاعـــد مــــن عـــمـــلـــه الـــســـابـــق بـــســـبـــب حــاجــتــه 

الســتــكــمــال الـــدراســـة ورفـــض جــهــة عــمــلــه لــهــذا االمــر 

مــمــا دفــعــه الـــى اتـــخـــاذ قــــرار االســتــقــالــة الــتــقــاعــديــة. 

ــد املـــــواطـــــن خـــــالل شــــكــــواه لـــــ «الـــــشـــــرق» أنـــــه ال  وأكـــــ

يــســتــطــيــع مـــنـــذ انـــطـــالق مــنــصــة كـــــوادر لــلــمــواطــنــني 

مـــن الـــدخـــول والــتــقــديــم عــلــى وظــيــفــة، مــوضــحــا أنــه 

الفكرة  أن  واعتبار  بمفهوم  االمــر  هذا  تفهم  يتم  قد 

كبير  قــطــري  مــواطــن  أنــه  للمتقاعد  العامة  والــنــظــرة 

تطبيق  ويــتــم  عــامــا  الستني  ســن  وتــجــاوز  العمر  فــي 

هناك  إن  شكواه،  في  وأضاف  عليه.  التقاعد  قانون 

شـــريـــحـــة مــــن املـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن قــــد تـــقـــدم بــاســتــقــالــة 

تــقــاعــد مــبــكــرة ألســـبـــاب مــخــتــلــفــة، ومـــثـــال عــلــى ذلــك 

أنــه أحــد املــتــقــاعــديــن الــذيــن قــرروا تــقــديــم االســتــقــالــة 

ــه بــــهــــدف اســــتــــكــــمــــال دراســــتــــه  ــلـ ــمـ ــن عـ ــ ــد مـ ــاعــ ــقــ ــتــ والــ

الــجــامــعــيــة، وجـــاء ذلـــك الــقــرار بــعــد ان رفــضــت جــهــة 

عــمــلــه مـــن الــســمــاح لـــه بـــالـــخـــروج مــبــكــرا مـــن الــعــمــل 

لــحــضــور املــحــاضــرات فــي الــجــامــعــة، ولــم يــكــن أمــامــه 

انه قدم استقالته واحالته على  أي خيار آخر سوى 

كل  ملاذا  متسائال:  العمل.  من  سنة   18 بعد  التقاعد 

هـــذه الــتــعــقــيــدات الـــتـــي تــتــخــذهــا جـــهـــات الــعــمــل فــي 

دراسته؟  باستكمال  يرغب  قطري  موظف  كل  طريق 

دراسته  باستكمال  رغبته  ثمن  املــواطــن  يدفع  وهــل 

كوادر  عبر منصة  على وظيفة  التقديم  من  حرم 
ُ
ي ان 

التقاعد؟. سن  تحت  كان  وان 

الحرمان من التقديم
تجرى  مبكرا  املتقاعد  أن  املــعــروف  مــن  أنــه  وأوضــح 

ــة حـــســـب قـــانـــون  ــيــ ــافــ ــيـــه خــــصــــومــــات مـــالـــيـــة اضــ ــلـ عـ

ــروف املـــالـــيـــة  ــ ــظـ ــ ــقــــاعــــد، مـــنـــوهـــا أنـــــه وبـــســـبـــب الـ الــــتــ

ــيـــني الـــى  ــامـــني املـــاضـ ــعـ ــــالل الـ واملـــعـــيـــشـــيـــة اضـــطـــر خـ

بــمــخــتــلــف وزارات ومــؤســســات  مـــرات  الــتــقــديــم عـــدة 

ــة لــلــحــصــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة مــنــاســبــة  وجـــهـــات الــــدولــ

ان  لــلــمــتــقــاعــد  يــحــق  بــأنــه ال  الــعــمــل  رد وزارة  أن  إال 

ــوادر او عـــن طــريــق  يــقــدم عــلــى وظــيــفــة عـــن طــريــق كــ

ــقـــف أمــــامــــه وعــــدد  الـــــــــــوزارات، يـ

كــبــيــر مـــن املـــواطـــنـــني بــاملــرصــاد 

وعـــائـــقـــا فــــي طـــريـــق حــصــولــهــم 

ــهـــم  ــة لـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ عـــــلـــــى وظـــــيـــــفـــــة مـ

خــاصــة وانــهــم مــا زالــوا فــي سن 

سن  يصلوا  ولم  والعمل  العطاء 

ــه وعــــدد مــن  الــتــقــاعــد. وتـــابـــع أنـ

ــم تــقــاعــدهــم  ــذيـــن تـ املـــواطـــنـــني الـ

ــــروف  ــظـ ــ ــم لـ ــهــ ــلــ ــمــ ــات عــ ــ ــهــ ــ مــــــن جــ

خــاصــة مــنــهــا رغــبــة بــاســتــكــمــال 

لـــلـــعـــالج  مــــــرافــــــق  او  الـــــــدراســـــــة 

ــا زالـــــــت لـــديـــهـــم  ــ ــي الـــــخـــــارج مـ ــ فـ

ادارة  ــي  ــ فــ ــة  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ واملـ ــرة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ

التي  الــخــبــرة  بحكم  آخــر  عــمــل  أي  أو  عملهم  شــؤون 

اكــتــســبــوهــا طــيــلــة ســنــوات عــمــلــهــم الــســابــقــة.وطــالــب 

املـــواطـــنـــني  مــــن  ولـــغـــيـــره  لــــه  الـــســـمـــاح  الـــعـــمـــل  وزارة 

وظيفة  عن  والبحث  كوادر  في  والتسجيل  بالدخول 

مــــنــــاســــبــــة لــــهــــم اســـــــــوة بـــبـــاقـــي 

تـــحـــل هـــذه  ان  ــــال  آمـ ــنــــني،  املــــواطــ

ــتــــي تـــواجـــهـــهـــم  ــات الــ ــيــ ــالــ ــكــ اإلشــ

مــــنــــذ عــــــدة ســـــنـــــوات ومــــــا زالـــــت 

قــائــمــة حــتــى الـــيـــوم، خــاصــة فــي 

الصعبة  املعيشية  الظروف  ظل 

ــــي األســـــعـــــار والــــــذي  والـــــغـــــالء فـ

ــتـــرتـــب عـــلـــيـــه االقـــــتـــــراض لــســد  يـ

حــاجــتــهــم وربـــمـــا االيـــصـــال بــهــم 

ــم  ــراكــ إلـــــــى الــــســــجــــون بــــســــبــــب تــ

ــهــــم  ــقـــــط ألنــ ــ ــهــــم فـ ــيــ ــلــ الـــــــديـــــــون عــ

بـــبـــاقـــي  اســـــــوة  الـــعـــيـــش  أرادوا 

املــواطــنــني والــبــحــث عــن وظــيــفــة 

لـــراتـــب  ــة  ــاجــ الــــحــ او  الـــــرجـــــوع  دون  لـــهـــم  مـــنـــاســـبـــة 

الحاجة. يسد  ال  الذي  التقاعد 

محمد العقيدي
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الرحالة خالد الجابر يروي لـ ` 
مغامراته في الجزائر

والية تلمسان (لؤلؤة الجزائر)
ــة  ــراء واليــ وصـــــف الـــجـــابـــر رحـــلـــتـــه إلـــــى صــــحــ

: «كـــل صـــحـــراء فــي 
ً
تــلــمــســان بــاملــدهــشــة، قـــائـــال

ــراء الـــجـــزائـــر  ــحــ ــا هــــويــــة ولــــكــــن صــ ــهـ الـــعـــالـــم لـ

عليك  يجب  هوية،   1000 من  أكثر  لها  وحدها 

الــبــقــاء لــســنــوات طــويــلــة حــتــى تــتــعــرف عــلــيــهــا 

ــي غــــابــــة أحـــفـــيـــر،  ــة فــ ــولـ ــام بـــجـ ــ ــا قـ ــمـ كـــلـــهـــا». كـ

مدير  برفقة  الصيد،  لتكاثر  مــركــزًا  تعد  الــتــي 

الـــســـيـــاحـــة بـــاملـــنـــطـــقـــة، والــــــذي قــــدم لــــه شــرحــًا 

 عــن الــجــهــود املــبــذولــة الــتــي يــقــومــون 
ً
مــفــصــال

بــهــا مــن أجــل الــحــفــاظ عــلــى الــطــيــور الــجــارحــة 

الجابر  خالد  الرحالة  ذكــر  كما  والحيوانات، 

في  النادرة  املشاريع  من  يعتبر  ما شاهده  أن 

الــجــزائــر تــحــافــظ عــلــى الـــتـــوازن الــبــيــئــي. ومــن 

في  البيئية  السياحة  تعزيز  في  األقطاب  اهم 

تــلــمــســان وكــذلــك الــســيــاحــة الــفــالحــيــة.ويــحــكــي 

قصر  وهــو  املــشــور،  لقصر  زيــارتــه  عــن  الجابر 

ــن زيـــــــان فــي  ــ ــده يــــغــــمــــراســــن بـ ــ ـ
َّ
تــــاريــــخــــي، شـــــي

ـــالحـــظ الـــزائـــر 
ُ
ــقـــرن الـــثـــالـــث عـــشـــر، وي ــل الـ ــ أوائـ

ـــصـــا 
ّ

ـــص
ُ

ن مــــن جـــنـــاحـــني خ
ّ

ــه يـــتـــكـــو ــــ
ّ
لـــلـــقـــصـــر أن

 لــفــصــل الــصــيــف، 
ٌ
ــأ

ّ
إلقــامــة املــلــك، أحــدهــمــا مــهــي

وهـــــو مـــبـــنـــي بـــالـــطـــني، بـــشـــكـــل يـــجـــعـــلـــه بـــــاردا 

ــاح آخـــر  ــنــ ــلـــى مــــــدار الـــفـــصـــل، وجــ ومـــنـــعـــشـــا عـ

الــشــتــاء، وهــو مبني  فــصــل  فــي  املــلــك  فــيــه  يقيم 

بــالــحــجــارة الــتــي تــجــعــل الــجــنــاح دافـــئـــا عــلــى 

مـــدار فــصــل الــشــتــاء، وهـــي هــنــدســة مــعــمــاريــة 

حسابات  على  ترتكز  كانت  نوعها  من  فريدة 

ـــالحـــظ فــي 
ُ
ــا، كــمــا ي ــهـ شــــروق الــشــمــس وغـــروبـ

قــصــر املــشــور زخــرفــة عــربــيــة إســالمــيــة، تــتــكــّرُر 

 الـــجـــدران، وهــي 
ّ

فــيــهــا جــمــلــة واحــــدة عــلــى كـــل

 الـــقـــائـــم بـــالـــلـــه).. (املـــلـــك الـــقـــائـــم بــالــلــه).
ُّ
ــعـــز (الـ

ــا عـــن مــرســى بـــن مــهــيــدي إحــــدى الــبــلــديــات  أمـ

املـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود املـــغـــربـــيـــة، يـــقـــول الــرحــالــة 

ــر: «اســتــمــتــعــت بـــالـــتـــجـــول فــيــهــا حــيــث  ــابـ الـــجـ

إنــهــا تــحــتــوي عــلــى أحـــد أشــهــر الــشــواطــئ فــي 

ــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــصـــيـــفـــا لـــكـــثـــيـــر مــن  ــر، الــ الــــجــــزائــ

الـــســـيـــاح الـــجـــزائـــريـــني املــقــيــمــني فـــي الـــخـــارج. 

وصـــادفـــت أثـــنـــاء وجــــودي فـــي تــلــمــســان رفــقــة 

الــســيــد الــــوالــــي، وجــــود احـــتـــفـــاالت بــمــنــاســبــة 

ــا 
ً

الــســنــة الــفــالحــيــة األمــازيــغــيــة، وتــعــرف أيــض

نـــظـــرا  ــريـــــفـــــي)  ــ الـ (أي  ــي  ــ ــــالحـ ــفـ ــ الـ ــم  ــويــ ــقــ ــتــ ــالــ بــ

ــة فــي  الرتــبــاطــه الــوثــيــق مــع الــفــالحــة والـــزراعـ

شــمــال أفــريــقــيــا أي مـــن أجـــل تــنــظــيــم األعــمــال 

تلمسان  مــغــادرة  وعــنــد  املــوســمــيــة».  الــزراعــيــة 

: «هـــذه 
ً
غــــّرد عــبــر حــســابــه عــلــى تــويــتــر قـــائـــال

هــي لــؤلــؤة املــغــرب الــكــبــيــر، شــامــخــة كــشــمــوخ 

والتاريخ،  الفن  مدينة  جوارسي،  قمة  أرضها 

غــرنــاطــة أفــريــقــيــا، تــلــمــســان أو كــمــا افــضــل أن 

ــام  اســمــيــهــا مــمــلــكــة تـــلـــمـــســـان، مـــن أجـــمـــل األيــ

الــتــي قــضــيــتــهــا فــي الــجــزائــر والــتــي اعــتــبــرهــا 

مــصــبــاح الــصــعــود إلـــى طــاســيــلــي، شــكــرًا لــكــم 

والحب». الضيافة  على 

والية وهران
التي  وهران  والية  إلى  الجابر  انتقل  وبعدها 

العاصمة،  بعد  الــجــزائــر  مــدن  أكبر  ثاني  تعد 

ــرب الــبــحــر  ــ ــران فــــي غـ ــ ــ مـــطـــلـــة عـــلـــى خـــلـــيـــج وهـ

األبـــيـــض املـــتـــوســـط، وتـــعـــد مـــركـــزا اقــتــصــاديــا 

مهما. ا 
ً
بحري  

ً
وميناء

بــلــعــبــاس  الـــســـيـــد  الـــجـــابـــر رفـــقـــة  الـــرحـــالـــة  زار 

ــيـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــة  ــمـــر مــــديــــر الـــسـ ــن عـ قــــايــــم بــ

الــتــقــلــيــديــة لـــواليـــة وهـــــران، أمــســيــة لــلــمــتــحــف 

الــعــمــومــي الــوطــنــي زبـــانـــة، الـــواقـــع فـــي وســط 

اآلثار  من  العديد  يضم  والذي  وهران،  مدينة 

ــيـــة  ــالـــعـــمـــالت واآلثــــــــار الـــرومـــانـ ــيـــة كـ ــتـــاريـــخـ الـ

ــاء.  ــفـــسـ ــيـ ــفـــسـ ــة إلــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ واألفــــريــــقــــيــــة بـ

ــــى قـــلـــعـــة ســانــتــا  ــود إلـ ــعـ ــــى الـــصـ بـــاإلضـــافـــة إلـ

بــالــدراجــات مــع دراجــي وهــران، وقيامه  كــروز 

ــة الــــســــبــــع املـــطـــلـــة  ــ ــابـ ــ ــــي جــــبــــل وغـ بــــمــــغــــامــــرة فـ

ــل فــي  ــتـ ــريـــشـ عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة كـ

ــاعــــي،  ــربــ ــع الــ ــ ــدفـ ــ ســـــيـــــارات الـ

وجـــولـــة عــلــى أرجــــاء املــديــنــة 

مــــنــــهــــا االســـــــتـــــــوديـــــــو الـــــــذي 

ولــــدت فــيــه مــوســيــقــى الــــراي 

ــران  ــ ــهـــرت فــــي وهـ ــــذي اشـــتـ الــ

مغرب). (ديسكو  بـ  املعروف 

والية معسكر
بــــعــــد ذلــــــــك اتـــــجـــــه الــــرحــــالــــة 

ــام  ــ إلــــــــى واليــــــــــة مــــعــــســــكــــر، قـ

ــيـــدي مــحــيــي  ــارة إلــــى سـ ــزيــ بــ

األمـــيـــر  رأس  مـــســـقـــط  الــــديــــن 

ــنــــة،  ــيــــطــ ــقــ ــالــ ــد الــــــــقــــــــادر بــ ــ ــبـ ــ عـ

املبايعة  نحو  اتجه  وبعدها 

األولـــــى لـــألمـــيـــر عـــبـــد الـــقـــادر 

بــمــوقــع شــجــرة ‹›الـــــدردارة›› 

الــتــاريــخــي املــتــواجــد بــبــلــديــة 

ــــى «الـــزمـــالـــة»  غــــريــــس، ثــــم إلـ

ــلــــق  وهــــــــي االســــــــــم الــــــــــذي أطــ

ــــة دولــــــــــة عـــبـــد  ــمـ ــ ــــاصـ ــــى عـ ــلـ ــ عـ

الـــقـــادر الـــجـــزائـــري املــتــنــقــلــة، الـــذي يــشــيــر إلــى 

تــجــمــع لــلــخــيــام عـــلـــى شـــكـــل حـــلـــقـــي. كـــمـــا نــقــل 

إنـــســـان  إلــــى مـــهـــد أول  ــة  املـــدهـــشـ ــه  ــارتــ لـــنـــا زيــ

ســكــن شـــمـــال أفــريــقــيــا (إنـــســـان بــالــيــكــاو) فــي 

«تــيــغــنــيــف»، حــيــث تــعــد إحـــدى بــلــديــات واليــة 

ــــي مـــحـــاطـــة بــجــبــال  مــعــســكــر الــــجــــزائــــريــــة، وهـ

حديقتان  وبها  والبرج،  واملناور  شقران  بني 

ــعــــني الـــكـــبـــيـــرة  طـــبـــيـــعـــيـــتـــان كـــبـــيـــرتـــان هـــمـــا الــ

والـــعـــني الــصــغــيــرة. فــلــقــد بــيــنــت االكــتــشــافــات 

على  العثور  باملنطقة  جرت  التي  والحفريات 

ــقـــرض مـــمـــا يـــدل  ــنـ مـــقـــبـــرة فـــيـــلـــة مــــن الــــنــــوع املـ

عــلــى وجــود حــيــاة فــي هــذه املــنــطــقــة مــنــذ آالف 

التاريخ  فــي  األهــم  االكتشاف  ويبقى  السنني، 

الــعــاملــي وكـــذا الــوطــنــي هــو الــعــثــور عــلــى اقــدم 

إنــســان فــي شــمــال أفــريــقــيــا وهــو رجــل مــا قبل 

.1952 أكتوبر  في  عنه  اعلن  وقد  التاريخ 

والية الشلف
غــــادر الـــرحـــالـــة خـــالـــد الـــجـــابـــر واليــــة مــعــســكــر 

استقباله  في  وكان  الشلف،  والية  إلى  متجهًا 

مــديــر الــســيــاحــة لــواليــة الــشــلــف الــســيــد رشــيــد 

بــن دودة، وهــي واليــة تقع فــي غــرب الــجــزائــر، 

فيها  وتنتشر  زراعية  منطقة  بكونها  وتعرف 

الــفــالحــة بــكــثــرة. وقـــام الــرحــالــة خــالــد الــجــابــر 

فــي جــولــة بــمــعــرض الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة، ثــم 

الــــزبــــوجــــة، وهـــي  فــــي  بــيــســة  ــة  ــابـ ــال غـ ــبـ زار جـ

35 كــلــم شـــمـــال واليـــة  مــنــطــقــة تــقــع عــلــى بــعــد 

الــشــلــف تــتــمــيــز بــطــابــعــهــا الــجــبــلــي وتـــعـــد مــن 

أقـــــدم الــــدوائــــر بـــواليـــة الـــشـــلـــف، وتـــوجـــد بــهــا 

ــم جــبــل  ــالــ ــعــ ــذه املــ ــ ــــني هــ ــن بـ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ مــــعــــالــــم عـ

بــيــســة، وقــــام أيـــضـــًا بـــزيـــارة مــقــبــرة الــشــهــداء 

رفــقــة الــســلــطــات املــحــلــيــة بــالــزبــوجــة ثــم جــانــب 

مـــن املـــعـــارض املــقــامــة هـــنـــاك. وأثـــنـــاء مــغــادرة 

ـــة الـــشـــلـــف  ــ ــــن واليــ ــر مـ ــابــ ــجــ ــد الــ ــالــ ــة خــ ــالــ ــرحــ الــ

: «مـــن 
ً
غـــــّرد عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى تـــويـــتـــر قــــائــــال

ــة الـــشـــلـــف، وامـــتـــع  ــ أواخـــــر املـــحـــطـــات هـــي واليـ

هواء  أنقى  الجزائر  بقاع  أجمل  في  اللحظات 

ــبـــة، وجـــبـــال  ــوا الـــرطـ بـــهـــا مـــن طـــرقـــات بـــنـــي حــ

تــنــس الــشــامــخــة واملــتــوســط الــســعــيــد بــيــنــهــمــا، 

الضيافة» على  نشكركم 

والية تيبازة
إلى  الجابر  خالد  الرحالة  يعود  أخــرى  ومــرة 

أحـــــضـــــان تــــيــــبــــازة حــيــث 

بـــدأ، تــيــبــازة الــتــي ســوف 

املــحــطــات قبل  تــكــون آخــر 

الـــنـــهـــايـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، 

وهـــــــي واليـــــــــة تــــقــــع عـــلـــى 

ســــاحــــل الـــبـــحـــر األبـــيـــض 

املـــتـــوســـط غــــرب الــجــزائــر 

ــة، تــــزخــــر هــــذه  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ

ــد مـــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ املـــــديـــــنـــــة بـ

اآلثــــــار الــــرومــــانــــيــــة، وقـــد 

ــار  ــ ــم تـــدويـــنـــهـــا فــــي اآلثـ تــ

ــة لــــلــــيــــونــــســــكــــو،  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ

وتـــــعـــــتـــــبـــــر واحــــــــــــــــدة مــــن 

أجـــــــــــــمـــــــــــــل الــــــــــشــــــــــواطــــــــــئ 

ـــحـــــر األبـــــيـــــض  عـــــلـــــى الـــــبــ

املــــتــــوســــط، مـــثـــل شـــاطـــئ 

شـــــيـــــنـــــوا، الــــــــــذي يـــجـــمـــع 

الـــبـــحـــر  مـــــن  األزرق  بـــــني 

والـــــخـــــضـــــرة، واإلطـــــاللـــــة 

الـــــــخـــــــالبـــــــة.ويـــــــقـــــــول عــــن 

الــــواليــــة: «نـــظـــرا ملــعــاملــهــا 

األثـــريـــة الــقــيــمــة وأصــالــة 

تــضــاريــســهــا فـــإن واليـــة تــيــبــازة تــعــرف إقــبــاال 

وتـــوافـــدا كــبــيــرا لــلــســيــاح، وتــعــتــبــر الــســيــاحــة 

املنطقة،  هذه  في  املحلية  للتنمية  مهمة  ميزة 

ــارح  ــســ ــة تــــيــــبــــازة مــ ــنــ ــديــ ــد فـــــي مــ ــ ــــوجـ ــيــــث تـ حــ

والطبيعة،  الــحــضــارة  بــني  متحركة  ومــتــاحــف 

العريق  ملاضيها  وفية  مدينة  أنها  سيما  وال 

الـــســـنـــني، حــيــث تــفــتــح  إلــــى آالف  الــــذي يـــرجـــع 

ــار  ــن اآلثــ ــتـــروي لـــهـــم عـ ــا لـ صــفــحــاتــهــا لــــزوارهــ

ــارة  ــلـــحـــضـ ــمــــة والــــحــــكــــايــــات املــــثــــيــــرة لـ ــقــــديــ الــ

عليها». مرت  التي  القديمة  الرومانية 

ــة فــــي رحـــلـــة عــبــر  ــنـ ــــذك املـــديـ ــأخـ ــ ويـــتـــابـــع: «وتـ

ــتــــجــــول بـــــك فـــــي أحــــــد أهــــــم املـــعـــالـــم  الــــــزمــــــان لــ

الــســيــاحــيــة بــالــجــزائــر، ولــتــرســم فــي مــخــيــلــتــك 

ــة ملـــديـــنـــة تـــيـــبـــازة،  ــلـ ــيـ ــمـ صـــــــورا طـــبـــيـــعـــيـــة وجـ

ــــول بــــــني مـــخـــتـــلـــف  ــــجـ ــتـ ــالـــ ــ وتــــمــــتــــعــــك أيـــــضـــــًا بـ

راقية  فنادق  من  املتطورة  السياحية  األماكن 

فــهــي حلقة  فــاخــرة،  وقـــرى ســيــاحــيــة ومــطــاعــم 

وصــــل تــحــتــضــن املــــاضــــي والـــحـــاضـــر وتـــلـــوح 

للمستقبل».

أنهى الرحالة القطري خالد الجابر مغامرته في الجزائر، التي امتدت إلى 
أربعة أشهر متواصلة، استكشف خالل هذه الفترة تاريخ 36 والية من 
بــدءًا بوالية تلمسان، ومــرورًا  التي ال نهاية لها،  العريقة  الجزائر  واليــات 
إلــى واليـــات معسكر ووهـــران وأدرار  بواليتي تيبازة والشلف، وصـــوًال 

ــبــيــض. ونــقــل الــجــابــر لــــ الـــشـــرق، تــفــاصــيــل رحلته  وبـــشـــار والــنــعــامــة وال
الشعبية  التاريخية والحكايات  املليئة باملغامرات املدهشة، واملعلومات 
في واليــات الجزائر، حيث أكد أن السياحة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة 
أم من صنع اإلنسان، مشيرًا  البيئة طبيعية  الجغرافية سواء كانت هذه 
إلى أن املقومات الجغرافية الطبيعية من العوامل املهمة املؤثرة في نشوء 

السياحة. 

محمد علي المهندي

هدية خاصة منظر جميل في تلمسانمن أحد املهرجانات

من رحلة املغامر خالد الجابر

أحد معالم تلمسان

شالل في الشلف
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قطر الخيرية توزع الحقائب الشتوية على العمال

«دفء  حــــمــــلــــة  تـــــــواصـــــــل  إطـــــــــــار  فـــــــي 

وســـــــــــــــالم»، قــــــامــــــت قـــــطـــــر الــــخــــيــــريــــة 

شتوية  حقيبة   500 من  أكثر  بتوزيع 

عــلــى الــعــمــال داخـــل قــطــر. ومــن املــقــرر 

خالل  أخرى  حقيبة   700 نحو  توزيع 

القادمة. القليلة  األيام 

ــع الـــحـــقـــائـــب الـــشـــتـــويـــة  وشـــمـــل تــــوزيــ

البلدية،  بالتعاون مع وزارة  الذي تم 

عــمــال الــحــدائــق والــنــظــافــة بــبــلــديــتــي 

عمال  إلى  إضافة  والشمال،  الظعاين 

شـــركـــة اســـتـــاد بــالــشــحــانــيــة، وشــركــة 

الــشــتــويــة  الــحــقــيــبــة  OPD.  وتــحــتــوي 

ــتــــي  ــة الــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــات األســ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ــى املــ ــ ــلـ ــ عـ

يــحــتــاجــهــا الــعــامــل فــي فــصــل الــشــتــاء، 

كـــاأللـــبـــســـة والــــجــــاكــــيــــتــــات الـــشـــتـــويـــة 

والــبــطــانــيــات، بــهــدف تــخــفــيــف وطـــأة 

فترة  فــي  خــاصــة  عليهم،  الــشــتــاء  بــرد 

الــــصــــبــــاح الــــبــــاكــــر وســــــاعــــــات الـــلـــيـــل 

املتأخرة.

تكافل وتراحم
ــة املــــهــــنــــدي  ــمــ ــاطــ وأكــــــــــدت الــــســــيــــدة فــ

وتـــنـــمـــيـــة  الــــــبــــــرامــــــج  إدارة  مــــــديــــــرة 

املــــجــــتــــمــــع بـــقـــطـــر الــــخــــيــــريــــة، حــــرص 

قــطــر الــخــيــريــة عــلــى الـــقـــيـــام بـــدورهـــا 

ــة شـــرائـــح  ــافــ ــاعــــي لـــخـــدمـــة كــ ــمــ ــتــ االجــ

إن االهتمام بالعمال  املجتمع، وقالت 

وتـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــم وتـــوفـــيـــر الــرعــايــة 

الــكــامــلــة لــهــم أمـــر مــهــم وتــســعــى قــطــر 

تحرص  حيث  تحقيقه،  على  الخيرية 

وصحية،  ثقافية،  أنشطة  إقامة  على 

ــم لـــهـــم،  ــ ــدعــ ــ ــم الــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــة، وتـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ وريــ

وســـد حـــاجـــة الــفــئــات املــســتــهــدفــة مــن 

ــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة فـــي فــصــل  ــتـ االحـ

الحقائب  توزيع  أن  وأضافت  الشتاء. 

الــشــتــويــة عــلــى الــعــمــال يــعــد نــوعــا من 

االجتماعي،  والتراحم  التكافل  أنواع 

املــجــاالت  جميع  فــي  للعمال  وتــقــديــرًا 

ملـــــا يــــقــــومــــون بـــــه مـــــن أعـــــمـــــال تــحــتــم 

أجــواء  في  التواجد  طبيعتها  عليهم 

مــنــاخــيــة شـــديـــدة الـــبـــرودة فـــي فــصــل 

الشتاء.

أصداء طيبة
وخـــــالل تــــوزيــــع الـــحـــقـــائـــب الــشــتــويــة 

ــايـــن، تــقــدم  ــعـ عـــلـــى عـــمـــال بـــلـــديـــة الـــظـ

الــســيــد راشـــد الــخــيــاريــن مــديــر بــلــديــة 

الـــظـــعـــايـــن بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر والــتــقــديــر 

إلـــــــى قــــطــــر الــــخــــيــــريــــة عــــلــــى دعـــمـــهـــا 

الــــالمــــحــــدود لـــلـــعـــمـــال، مــضــيــفــا أنــهــا 

ــــالل تـــوزيـــع  ــيــــوم مــــن خـ أســـعـــدتـــهـــم الــ

ــلــــى الـــعـــمـــال  ــة عــ ــتــــويــ ــائــــب الــــشــ ــقــ الــــحــ

ــا، وذلــــك اعــتــرافــا  ــســِعــدهــم دومــ
ُ
كــمــا ت

بـــجـــهـــودهـــم الـــجـــبـــارة وإســـهـــامـــاتـــهـــم 

ــــجــــــاح الــــكــــثــــيــــر مـــن  ـــي نــ ــ ــرة فــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

املــــشــــاريــــع داخـــــــل الـــــدولـــــة وتـــجـــمـــيـــل 

العامة. واألماكن  الحدائق 

خليفة  حسن  السيد  أشــاد  جهته  مــن 

شـــــــؤون  إدارة  مــــــديــــــر  ــــي  ــانـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ

قطر  بدعم  الشمال،  ببلدية  الخدمات 

ــمـــال،  ــل لـــفـــئـــة الـــعـ ــتــــواصــ ــة املــ ــيـــريـ الـــخـ

اإلنـــســـانـــيـــة  املــــــبــــــارة  هــــــذه  إن  وقــــــــال 

اهتمامها  منطلق  من  ت  جــاء الطيبة 

املـــحـــدود  الـــدخـــل  مـــن ذوي  بـــالـــفـــئـــات 

ــا، مـــعـــتـــبـــرا أن  ــتـــهـ ــتـــهـــا وصـــحـ وســـالمـ

األســاســيــة  الــعــمــال  احــتــيــاجــات  تلبية 

ودعـــمـــهـــم خــصــوصــا فـــي هــــذا الــوقــت 

ــم بــــــالــــــدفء  ــ ــرهـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ مـــــــن الــــــشــــــتــــــاء يـ

عليهم. البرد  وطأة  ويخفف 

عن  املستفيدون  العمال  عبر  بدورهم 

الحقائب  على  بحصولهم  سعادتهم 

الــشــتــويــة الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــخــفــيــف 

ــامـــل  ــعـ ــم، حـــيـــث عـــبـــر الـ ــهـ ــيـ ــلـ ــرد عـ ــ ــبـ ــ الـ

مــحــمــد رســتــم عــن ســعــادتــه بــاســتــالم 

الــحــقــيــبــة الــشــتــويــة املــقــدمــة مـــن قــطــر 

الــخــيــريــة آمـــال اســتــمــرار الـــدعـــم لــفــئــة 

ــال، فــيــمــا شـــكـــر الـــعـــامـــل مــحــمــد  ــمـ ــعـ الـ

ــطــــر عـــلـــى  ــر فـــــي قــ ــيــ ــخــ ــل الــ ســــــــراج أهـــــ

دعــمــهــم وتــوفــيــر الــحــقــائــب الــشــتــويــة 

الـــــتـــــي تـــــوفـــــر لــــهــــم الـــــــــــدفء فــــــي هــــذا 

البارد. الشتاء 

الدوحة - الشرق
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اتفاقية لرعاية بطولة القاليل بني كتارا و(دعم)

ــلـــحـــي الـــثـــقـــافـــي  ــة لـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــســ ـــعــــت املــــؤســ وقـ

االجتماعية  األنشطة  دعم  وصندوق  «كتارا» 

ــنــــني،  ــاء أمـــــس اإلثــ ــة «دعـــــــم» مــــســ ــيــ ــريــــاضــ والــ

اتــفــاقــيــة رعـــايـــة لــبــطــولــة الـــقـــاليـــل، جــــاء ذلــك 

كتارا  الثقافي  الــحــي  فــي  صحفي  مؤتمر  فــي 

أ. د. خالد بن إبراهيم  حضره كل من سعادة 

الــســلــيــطــي املـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــعــامــة 

لــلــحــي الــثــقــافــي كـــتـــارا والــســيــد عــبــدالــرحــمــن 

ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ عــــبــــدالــــلــــطــــيــــف املــــنــــاعــــي املـــــديـــــر الـ

ــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــــدوق دعـــــــــم األنــ ــنــ ــ ــــصــ لــ

ــم) والـــســـيـــد خـــالـــد مــحــمــد  ــ ــ والـــريـــاضـــيـــة (دعـ

ــيــــس الــلــجــنــة  مــــبــــارك الـــعـــلـــي املـــعـــاضـــيـــد، رئــ

القاليل. لبطولة  املنظمة 

ــادة أ.  ــ ــعـ ــ ــد سـ ــ ــا أكــ ــاهــ ــقــ ــي ألــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــلـ ــكـ ــي الـ ــ وفــ

تــوقــيــع  أن  الــســلــيــطــي  ــم  ــيـ ــراهـ إبـ بـــن  ــالـــد  د. خـ

هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة مـــع صـــنـــدوق دعــــم األنــشــطــة 

االجــتــمــاعــيــة والــريــاضــيــة (دعـــم) يــأتــي بــهــدف 

تــقــديــم الــدعــم الــــالزم لــرعــايــة بــطــولــة الــقــاليــل 

ــة  ــمـ ــهـ املـ ــة  ــ ــيـ ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ وهـــــــي   ،2022

الحادية  نسختها  كتارا  تطلق  التي  والبارزة 

عــشــرة هـــذا الــعــام ويــنــتــظــرهــا عــشــاق الــصــيــد 

 الــتــعــاون الــثــنــائــي بــني 
ّ
واملـــقـــنـــاص.  وقــــال إن

كــتــارا وصـــنـــدوق دعـــم األنــشــطــة االجــتــمــاعــيــة 

ــة (دعـــــــم) والـــــــذي يــــتــــواصــــل مــنــذ  ــيــ ــريــــاضــ والــ

ســنــوات، تــتــرســخ دعــائــمــه عــامــا بــعــد عــام، من 

أجـــل الــحــفــاظ عــلــى تــراثــنــا الــقــطــري األصــيــل، 

حــيــث أصـــبـــح هــــذا الـــتـــعـــاون املــثــمــر والـــبـــنـــاء، 

عــالمــة فــارقــة فــي الــشــراكــة والــنــجــاحــات الــتــي 

تـــحـــقـــقـــهـــا كـــــتـــــارا فـــــي فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا الـــتـــراثـــيـــة 

املـــخـــتـــلـــفـــة، ويـــســـهـــم فــــي تـــطـــورهـــا وتـــمـــيـــزهـــا 

ــات املـــحـــلـــيـــة  ــويــ ــتــ ــســ ــلــــى كــــافــــة املــ ــا عــ ــهــ ــقــ ــألــ وتــ

ــاف إن تــعــاون  ــ واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وأضـ

االجتماعية  األنشطة  دعــم  وصــنــدوق  كتارا 

ــل تـــأكـــيـــد  ــكــ ــة (دعـــــــــم) يـــســـهـــم بــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ والـ

ــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا بــطــولــة  ــانـ ــكـ فــــي تـــعـــزيـــز املـ

الـــقـــاليـــل لــلــصــيــد الــتــقــلــيــدي والـــتـــي تــعــتــبــر 

الــتــي تجسد  الــتــراثــيــة  الــبــطــوالت  أبـــرز  أحــد 

جــهــود ومــســاعــي كــتــارا فــي تــعــزيــز الــهــويــة 

ــوروث الــثــقــافــي الــقــطــري  ــ والـــحـــفـــاظ عــلــى املـ

ــراث اآلبــــــــاء واألجــــــــداد  الــــعــــريــــق وإحـــــيـــــاء تـــــ

ــكـــــون حـــلـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــــد واملــــــقــــــنــــــاص، لـ ــيـ ــ ــــصـ فــــــي الـ

ــــني األجـــــيـــــال.مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــال  ــل بـ ــ ــواصـ ــ تـ

الــســيــد عــبــدالــرحــمــن عــبــدالــلــطــيــف املــنــاعــي 

املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق دعـــم األنــشــطــة 

االجــتــمــاعــيــة والــريــاضــيــة (دعـــم) إن بــطــولــة 

الــقــاليــل بــطــولــة مــهــمــة واالهـــتـــمـــام بــهــا زاد 

ــي نـــســـخـــهـــا الـــســـابـــقـــة. مـــؤكـــدا  لـــنـــجـــاحـــهـــا فــ

حــرص صــنــدوق دعــم عــلــى أن يــكــون شريكا 

لــهــذه الــبــطــولــة فـــي إحـــيـــاء الـــتـــراث الــقــطــري 

مـــن أجـــل املــحــافــظــة عــلــيــه وتــعــريــف الــنــشء 

ــد مــحــمــد  ــالـ بــــه. ومــــن جــهــتــه قــــال الـــســـيـــد خـ

ــيـــد رئــــيــــس الــلــجــنــة  ــعـــاضـ ــلـــي املـ ــعـ ــارك الـ ــبــ مــ

ــة الــــقــــاليــــل: فـــــي الـــنـــســـخـــة  ــة لـــبـــطـــولـ ــمـ ــظـ ــنـ املـ

الــجــديــدة لــلــبــطــولــة قــمــنــا بــبــعــض الــتــغــيــرات 

القوانني  مرحلة  إلى  مررنا  إذ  القوانني  في 

االحــتــرافــيــة ورفــعــنــا مـــن مــعــايــيــر املــشــاركــة 

رفـــــيـــــع.  مـــــســـــتـــــوى  ذات  بـــــطـــــولـــــة  لـــــتـــــكـــــون 

وتــفــاجــأنــا بــاإلقــبــال الــكــثــيــف حــيــث ســجــلــنــا 

البطولة  هــذه  فــريــقــا. وســتــكــون   25 مــشــاركــة 

أي خــــدمــــات  وبـــــــــدون  ــعــــر  بــــيــــوت شــ بــــــــدون 

ــلــــفــــرق. حـــيـــث تــتــحــمــل  ــبـــطـــولـــة لــ تــــؤديــــهــــا الـ

الــفــرق مــســؤولــيــة نــفــســهــا طـــوال مــشــاركــتــهــا 

البطولة. في 

الدوحة - الشرق

املتحدثون في املؤتمر الصحفي

الوثائقية تخلد ذكرى صورة «مشقة حياة»املكتبة الوطنية تحتفي باليوم الرياضي

واستعدادا  الرياضي،  باليوم  االحتفال  إطار  في 

 ،٢٠٢٢ ــر  ــطـ قـ الـــعـــالـــم  كـــــأس  ــة  ــولـ ــطـ بـ ــة  ــافـ ــتـــضـ السـ

ــيـــة فـــعـــالـــيـــة بـــعـــنـــوان  ــنـ تـــنـــظـــم مـــكـــتـــبـــة قـــطـــر الـــوطـ

«مــســيــرة الــقــصــة: الــفــوز الــكــبــيــر»، والــتــي تــنــطــلــق 

بــالــدوحــة،  النباتية  الــقــرآنــيــة  الــحــديــقــة  فــي  الــيــوم 

فبراير  من  والعشرين  الثامن  غاية  إلى  وتستمر 

الــجــاري.وتــقــدم الــفــعــالــيــة قــصــصــا لــلــكــاتــبــة مــاري 

ــا تـــقـــوم  ــهــ ــ
َّ
ــــى أن ــيـــس، بـــاإلضـــافـــة إلـ ــرانـــسـ حـــيـــدر فـ

بــاســتــقــبــال الـــصـــور الــعــائــلــيــة املــلــتــقــطــة مـــن قــبــل 

الـــواتـــســـاب أو إنــســتــجــرام  الــعــائــلــة عــبــر حـــســـاب 

الــخــاص بــاملــكــتــبــة، لــتــقــوم بــنــشــرهــا عــبــر وســائــل 

ــاعــــي املـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــكـــتـــبـــة.  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ

ة  القراء خالل  من  العائالت  الفعالية  وتستهدف 

ــواء الـــطـــلـــق فــــي املـــنـــطـــقـــة  ــ ــهـ ــ ــاع فــــي الـ ــتــ ــمــ ــتــ واالســ

الــنــبــاتــيــة الــقــرآنــيــة بـــالـــقـــرب مـــن مــســجــد املــديــنــة 

الــتــعــلــيــمــيــة، كــمــا تــتــيــح الــفــعــالــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة 

ــائــــالت عــبــر  ــعــ ــلــــيــــزيــــة. ودعــــــت املـــكـــتـــبـــة الــ واإلنــــجــ

مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي قــائــلــة: اقــِض بــعــض الــوقــت 

مــع الــعــائــلــة فــي الــحــديــقــة ودعــنــا نــأخــذ اســتــراحــة 

ة فــي  ــراء ــقــ ــالــ ــا الـــرقـــمـــي ولـــنـــســـتـــمـــتـــع بــ ــنـ ــاملـ ــن عـ مــ

ــانــــب آخــــــر، تـــنـــظـــم مــكــتــبــة  ــــواء الـــطـــلـــق.مـــن جــ ــهـ ــ الـ

قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة غــــدا مـــســـابـــقـــة نـــــادي الـــشـــطـــرنـــج. 

وتــســتــهــدف املــســابــقــة عــامــة الــنــاس وتــتــيــح مــائــة 

اإللكتروني  الحدث  موقع  خالل  من  وذلك  تذكرة، 

تــشــيــس دوت كـــوم، وســيــبــدأ الــحــدث مــن الــســاعــة 

 وتـــتـــاح بــالــلــغــة 
ً
الـــثـــالـــثـــة حـــتـــى الـــخـــامـــســـة مـــســـاء

اإلنــجــلــيــزيــة فــقــط. وتــدعــو الــفــعــالــيــة الــراغــبــني في 

كوم  دوت  تشيس  موقع  إلى  االنضمام  املشاركة 

والتمتع  الصداقات  وتكوين  األساسيات  لتعلم 

بــالــقــلــيــل مــن املــنــافــســة. هــذا وأعــلــنــت املــكــتــبــة عــن 

ــيـــني» بــهــدف  ــريـــاضـ ــلـــوط الـ ــاء بـ ــدقــ مـــســـابـــقـــة «أصــ

ــا 
ً

١١) عــام -٧ الــعــمــريــة ( الــفــئــة  تــعــلــيــم األطــفــال مــن 

ـــا 
ً
ــيـــئ ــنــــه شـ ــنـــع مــ ــا لـــيـــصـ ــ ــر مـــنـــتـــج مـ ــ ــــدويـ إعــــــــادة تـ

ــا، تــعــلــن مــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة 
ً
ا ومــخــتــلــف

ً
ــد ــديـ جـ

وذلك  الرياضيني»،  بلوط  «أصدقاء  مسابقة  عن 

بــالــتــعــاون مــع شــركــة املــفــكــرون الــصــغــار، وتــقــام 

الــفــعــالــيــة عــن بــعــد مــن خــالل صــفــحــة مــكــتــبــة قــطــر 

فبراير  من  األول  في  اإلنستجرام،  على  الوطنية 

في  والعشرين  الثاني  في  وتنتهي  املقبل  الشهر 

ذاته. الوقت 

والفنون  ة  القراء بني  املزج  إلى  املسابقة  وتهدف 

ــار الـــطـــفـــل  ــيــ ــتــ ــن خــــــالل اخــ ــ والـــــريـــــاضـــــة، وذلـــــــك مـ

ــارك كـــتـــابـــا مـــتـــعـــلـــقـــا بــــمــــوضــــوع الـــريـــاضـــة  ــ ــشـ ــ املـ

واســتــخــدام املــعــلــومــات الــتــي يــخــتــارهــا لــصــنــاعــة 

ــا، ومــن  ــادة تـــدويـــرهـ ــ ــواد يــمــكــن إعـ مــجــســم مـــن مــ

ثـــم تــصــويــر فــيــديــو قــصــيــر ال يـــزيـــد عــلــى دقــيــقــة 

واملواد  قرأه  الذي  الكتاب  عن  الطفل  فيه  يتحدث 

النموذج. صناعة  في  اختارها  التي 

 
ً

ــقـــدم حـــاصـــال ــتـ املـ يـــكـــون   
ّ
أن املـــســـابـــقـــة  ــتـــرط  وتـــشـ

عــلــى عــضــويــة ســـاريـــة فـــي املــكــتــبــة، كــمــا ســتــعــلــن 

عــن أســمــاء الــفــائــزيــن خـــالل شــهــر مـــارس املــقــبــل، 

ــات وشــــــــروط  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ ــن اإلطــــــــــــالع عـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ

ــع  ــ ــوقـ ــ ــة مـــــــن خــــــــالل املـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــي املـ الــــتــــســــجــــيــــل فـــــ

الوطنية. قطر  ملكتبة  اإللكتروني 

ــل صــــــــورة  ضـــــمـــــن ســــلــــســــلــــة «لــــــكــــ

حــكــايــة» الـــتـــي تــنــتــجــهــا الــجــزيــرة 

ــــت حـــلـــقـــة  ــــصـ ــــصـ ـ
ُ

الـــــوثـــــائـــــقـــــيـــــة، خ

الذي  النزال  السوري منذر  لالجئ 

ــــالل قـــصـــف الــنــظــام  فـــقـــد ســـاقـــه خـ

الــســوري عــلــى حــي خـــان شيخون 

وكـــان   ،٢٠١٧ عــــام  إدلـــــب  جـــنـــوبـــي 

ــه مــصــطــفــى  ــ ــنـ ــ ــا يـــحـــمـــل ابـ ــهـ ــنـ ــيـ حـ

املــولــود بــال أطـــراف.الـــصـــورة التي 

ـــــت بــــهــــا مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ّ

ضـــــج

ــر الـــعـــام  ــتــــوبــ ــــي أكــ ــاعــــي فـ ــمــ ــتــ االجــ

التقطها املصور  قــد  كــان  املــاضــي، 

فــي مدينة  الــتــركــي محمد أصـــالن 

الــريــحــانــيــة الــتــابــعــة لــواليــة هاتي 

الــحــدود مع سوريا،  التركية على 

ــــث حــــمــــلــــت عـــــــنـــــــوان «مـــشـــقـــة  ــيـ ــ حـ

األلم  الحياة»، وذلك إلظهار حجم 

ت بمنذر وابنه 
ّ
التي حل واملــأســاة 

ــراف،  ــ ــد بـــال أطـ ــ لـ
ُ

ــــذي و مــصــطــفــى الـ

نــاتــج عن  نتيجة اضــطــراب خلقي 

تتناولها بعد  أدوية كانت والدته 

التي  السامة  الغازات  استنشاقها 

الــســوري فــي خــان  الــنــظــام  أطلقها 

شــيــخــون. جــابــت الـــصـــورة الــعــالــم 

وحـــظـــيـــت بـــتـــعـــاطـــف كـــبـــيـــر، حــتــى 

وصــلــت إلـــى عــمــدة مــديــنــة سيينا 

اإليــطــالــيــة «لــويــجــي دي مــوســي» 

الـــذي أعــلــن عــن تــرحــيــبــه بــالــالجــئ 

الـــــــســـــــوري مـــــنـــــذر الـــــــنـــــــزال وابــــنــــه 

مــصــطــفــى، وذلـــــك فــــي تـــغـــريـــدة لــه 

التواصل االجتماعي  على منصة 

الــــيــــوم  أحــــمــــل  كــــتــــب:  إذ  تــــويــــتــــر، 

خــــبــــرا ســــــــــارا، مــــنــــذر ومـــصـــطـــفـــى 

ــــــورة مـــــحـــــمـــــد أصــــــــالن  ــطــــــال صـــــــ بــــ

إيــطــالــيــا كضيفني  إلـــى  ســيــصــالن 

في «سيينا»، لينقال الحقا للعالج 

في مركز «فيغورسو دي بودريو» 

ــه  ـ
ّ

فـــي مــقــاطــعــة بـــولـــونـــيـــا.وقـــد وج

الــنــزال رسالة شكر نشرتها  منذر 

اإليطالية  صحيفة «الريبوبليكا» 

اإللــكــتــرونــي، مؤكدا  على موقعها 

اإليطالية على  امتنانه للحكومة 

«لكل  أن سلسلة  ذكر 
ُ
االستضافة.ي

ــنــتــجــهــا 
ُ
ــتــــي ت ــايــــة» الــ ــكــ صـــــــورة حــ

تــروي قصص  الوثائقية  الجزيرة 

ــــــــلــــــــدت صـــــورهـــــم 
ُ

ــات خ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ شـ

فـــي الــــذاكــــرة الــعــربــيــة املـــعـــاصـــرة، 

التقطتهم عــدســات  أن  بــعــد  ــك  وذلـ

ــن فــــــي قــــلــــب الـــــحـــــروب  ــوريــــ املــــــصــــ

واألزمات.

الدوحة ـ الشرق
الدوحة ـ الشرق

الصورة التي التقطها التركي محمد أصالن

(ديوان العرب) يكرم الفائز في مسابقة «نظرة»
كرم سعادة السيد نيكولوز ريفازيشفيلي سفير 

الــدولــة، والسيد شبيب  لــدى  جمهورية جورجيا 

الفائز  بــن عــرار النعيمي مدير مركز قطر للشعر 

فـــي مــســابــقــة نـــظـــرة بــالــلــغــة الـــجـــورجـــيـــة. وقــامــت 

ســـفـــارة جــورجــيــا بــالــدولــة بــتــوجــيــه الـــدعـــوة إلــى 

الــتــعــاون املستقبلية في  آفـــاق  مــديــر املــركــز لبحث 

مجال الشعر. وكانت سفارة جورجيا في الدوحة 

ضــيــفــة نــســخــة شــهــر سبتمبر مــن مــســابــقــة نظرة 

الشهرية.وقال عبدالعزيز بن هزيم املالكي خبير 

الفعاليات والعالقات العامة في مركز قطر للشعر 

(ديــــــوان الـــعـــرب) إن مــســابــقــة نـــظـــرة تـــرفـــع شــعــار 

(شهرية، محلية، عربية، عاملية)، وتقوم املسابقة 

على إشراك سفارات الدول وجالياتها املقيمة في 

قطر، باإلضافة إلى املواطنني في بالدهم لتقديم 

الــشــعــريــة بلغتهم األم، ويـــقـــوم بــعــرض  أعــمــالــهــم 

األعــمــال املشاركة في املسابقة على لجنة تحكيم 

تحددها السفارة.وأضاف املالكي إن املسابقة تأتي 

في إطار جهود مركز قطر للشعر «ديوان العرب» 

ــة، والـــعـــمـــل على  ــالـــدولـ إلثــــــراء املــشــهــد الـــشـــعـــري بـ

رعــايــتــه ضــمــن مــنــصــاتــه الــرقــمــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 

االنفتاح على املشهد الشعري بــدول العالم، على 

املــركــز عــلــى أن يــتــوجــه بمسابقته  خلفية حـــرص 

الــشــعــريــة العاملية.وتحظى  الــســاحــة  إلـــى  «نــظــرة» 

املسابقة بتفاعل الفــت مــن جــانــب رواد املنصات 

الرقمية التي يتواجد عليها «ديوان العرب»، على 

نــحــو مـــا يــتــلــقــى مـــن مـــشـــاركـــات مــتــنــوعــة مــنــذ أن 

انطلقت النسخة األولى من املسابقة. وتضاف هذه 

إلــى جملة مــن فعاليات «ديـــوان العرب»  املسابقة 

الــتــي يسعى املــركــز مــن خاللها إلــى إثـــراء املشهد 

املــواهــب الشابة، والعمل  الشعري بالدولة، ودعــم 

عــلــى رعــايــتــهــا ضــمــن مــنــصــات مــركــز قــطــر للشعر 

املــخــتــلــفــة، الــتــي يــتــواجــد عــلــيــهــا، بــجــانــب تنمية 

ــة، عــلــى نــحــو مسابقة  ــيـ مـــواهـــب الــشــبــاب اإلبـــداعـ

«شاعر الجامعات» التي ينظمها، وتحظى بتفاعل 

الفت من جانب شباب الجامعات في دولة قطر.

وشــاركــت فــي املسابقة 11 ســفــارة فــي الــدولــة، من 

بينها سفارة اليابان، وسفارة بريطانيا والهند 

وبــاكــســتــان وتــركــيــا والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية 

ــلـــى أن تـــتـــواصـــل  ــتـــان، عـ ــيـــسـ ــيـــرغـ ــا وغـ ــيــ وجــــورجــ

املسابقة وتشمل املزيد من السفارات.

الدوحة ـ الشرق

لقطة من التكريم

17 11
كتارا جاهزة النطالق مهرجانها 

الدولي للخيل العربية
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد املفدى، أكملت املؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) 

ترتيباتها النــطــالق النسخة الــثــانــيــة ملــهــرجــان كــتــارا الــدولــي للخيل 

العربية. ويقام املهرجان خالل الفترة من 2 وحتى 12 من فبراير الجاري 

على شاطئ كــتــارا ، بالتعاون مــع االتــحــاد القطري للفروسية ونــادي 

السباق والفروسية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع. 

ويحظى املهرجان هذا العام بمشاركة 11 دولة، وبجوائز تصل قيمتها 

إلــى 17,083,500 ريــال قطري. ويهدف املهرجان لدعم الــتــراث القطري 

العريق في مجال الفروسية لنشره عامليًا، وإلــى تعزيز مكانة الخيل 

العربية األصيلة والفريدة على مختلف األصعدة املحلية واإلقليمية 

والعاملية وذلك باستضافة بطولة قطر الدولية لجمال الخيل العربية 

األصيلة، باإلضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات املصاحبة للبطولة. 

وأعلنت اللجنة املنظمة للمهرجان أن عدد الخيول املشاركة في بطولة 

الخيل العربية الجزيرية األصيلة وصــل إلــى (239)، وفــي مــزاد كتارا 

للخيل العربية األصيلة املؤهلة وصل عدد الخيول املعتمدة للمشاركة 

في املــزاد إلى (32)، أما الخيول التي ستشارك في بطولة « تايتل شو» 

 املهرجان حدثا مهمًا 
ُّ

د
َ

ع
ُ
فقد وصل عددها إلى (309) خيول مسجلة. وي

يعمل على تشجيع مالك الخيل العربية األصيلة في قطر ويحثهم على 

تطويِر إنتاجهم مــن هــذا الــنــوع الفريد مــن الخيول مــن خــالل العناية 

بجمالها وتدريبها وتــوفــيــر البيئة املثالية لها وهــو مــا يــؤكــد تميز 

الجواد العربي األصيل عن غيره من السالالت.

الدوحة ـ قنا
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اإلعالم والتوعية البيئية
 في «حوار مع»

ــلــــقــــة جــــــديــــــدة مــن  ضــــمــــن حــ

ــــع»، الــتــي  مـــبـــادرة «حـــــوار مـ

ــلـــي  يــــــديــــــرهــــــا الـــــــدكـــــــتـــــــور عـ

ــلـــي غـــــــازي، ألــقــى  عــفــيــفــي عـ

املــلــتــقــى الــقــطــري لــلــمــؤلــفــني 

الـــــــــضـــــــــوء عــــــلــــــى مــــــوضــــــوع 

ــــالم والــتــوعــيــة الــبــيــئــيــة  اإلعـ

إبراهيم  األســتــاذ محمد  مع 

ــر، الـــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث  ــاطــ خــ

واملدرب.

ــلــــي  وعـــــــــــــــرف الــــــــدكــــــــتــــــــور عــ

ــة،  ــقــ ــلــ ــحــ ــــف الــ ــيـ ــ ــفــــي ضـ ــيــ ــفــ عــ

ــلـــى  فــــــذكــــــر أنــــــــــه حــــــاصــــــل عـ

ــلــــوم فــي  ــعــ بــــكــــالــــوريــــوس الــ

الكيمياء، ودبلوم الدراسات 

ــيــــــة، قـــــــدم الـــعـــديـــد  ــ ــــالمــ اإلســ

ــدورات  ــ مـــن املـــحـــاضـــرات والــ

التدريبية، ويعمل  والورش 

ـــــــا املــــــــشــــــــرف الــــــعــــــام 
ً
حـــــــالـــــــي

عــــلــــى مـــــوقـــــع «تــــــعــــــارفــــــوا»، 

ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــــور لــــــه الــ ــــشـ ــنـ ــ ومـ

املــــــقــــــاالت والــــــــدراســــــــات فــي 

واملواقع  الصحف واملجالت 

اإللكترونية، كما شــارك في 

تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة الــصــحــيــفــة، 

الــــتــــي تــــصــــدر عـــــن الـــلـــجـــنـــة 

الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 

في دولة قطر، ومن مؤلفاته 

البيئية،  والــتــوعــيــة  اإلعــــالم 

والـــــــــســـــــــالمـــــــــة الــــــصــــــحــــــيــــــة، 

واإلســــــــــــــــــــــــــالم والــــــنــــــهــــــضــــــة 

العلمية.

وخـــــــــــــالل الـــــجـــــلـــــســـــة أشــــــــار 

خـــــاطـــــر إلـــــــى وجـــــــــود فــــــارق 

والتوعية  الــوعــي  بــني  كبير 

الــــبــــيــــئــــيــــة، فــــالــــتــــوعــــيــــة هــي 

ــذل لـــتـــعـــريـــف  ــ ــبـ ــ ــد يـ ــهــ ــل جــ ــ كــ

الــنــاس بــالــقــضــايــا الــبــيــئــيــة، 

ــة عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة،  ــظــ ــافــ واملــــحــ

ويــتــمــثــل فـــي تــقــديــم رســالــة 

لـــلـــمـــجـــتـــمـــع؛ لــــيــــكــــون أكـــثـــر 

ا بضرورة الحفاظ على 
ً
وعي

ــوارد الــطــبــيــعــيــة، وحــقــوق  املــ

األجـــــــيـــــــال الــــــقــــــادمــــــة، وهــــي 

تــأخــذ أشـــكـــاال مــخــتــلــفــة؛ قد 

أو مسموعة  ة  مــقــروء تــكــون 

والـــفـــعـــالـــيـــات  األنــــشــــطــــة  أو 

ــات واملــــــــدارس  فــــي املــــؤســــســ

التي تعنى بنشر  والجهات 

البيئية.  الثقافة 

تقيم أوركسترا قطر الفلهارمونية 

ــرا فــي الحي  ــ مــســاء غــد بـــدار األوبـ

الثقافي (كتارا) أمسية لسيريناد 

الـــــوتـــــريـــــات لــــكــــل مـــــن دفـــــورجـــــاك 

وتشايكوفسكي، بقيادة جو يونغ 

الــحــفــل واألوركـــســـتـــرا.  قـــائـــد  أوه، 

سيكون الجمهور على موعد مع 

دفـــورجـــاك ســريــنــاد فـــي ســلــم مي 

الكبير لألوركسترا الوتري، ويعد 

أحد أشهر أعماله األوركسترالية 

وقـــــــــد تـــــــم تــــألــــيــــفــــه فـــــــي غــــضــــون 

أســبــوعــني فــقــط فــي مــايــو مــن عــام 

.1875

ــمـــــــن األمــــــــســــــــيــــــــة  كــــــــــمــــــــــا تـــــــتـــــــضـــــ

تشايكوفسكي سيريناد للوتريات 

بسلم دو الكبير الذي تم االنتهاء 

مـــنـــه عـــــام 1880؛ وقـــــد اســتــوحــى 

تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـــي مـــوســـيـــقـــاه مــن 

مــوســيــقــى مــــــوزارت. كــمــا سيكون 

جــمــهــور املــوســيــقــى الكالسيكية 

على موعد يوم الخميس املوافق 

17 فــبــرايــر الــجــاري مــع أوركستر 

ــد؛  ــديــ ــجــ دفـــــــورجـــــــاك والـــــعـــــالـــــم الــ

ــك فــــي الـــخـــامـــســـة والــســابــعــة  ــ وذلــ

، بــدار األوبـــرا في 
ً
والنصف مــســاء

ــارا). يتضمن  ــتـ الــحــي الــثــقــافــي (كـ

ــيـــقـــي الــســمــفــونــيــة  الـــحـــفـــل املـــوسـ

بـــســـلـــم  لــــبــــروكــــوفــــيــــيــــف  رقـــــــــم 1 

ــم تــألــيــفــهــا  ــي تــ ــتــ ري الـــكـــبـــيـــر والــ

كــإعــادة صياغة حديثة لألنماط 

ــوزارت؛  ــ الــكــالســيــكــيــة لــهــايــدن ومــ

وال تــزال واحـــدة مــن أشهر أعمال 

بــروكــوفــيــيــف. وســيــشــمــل الــحــفــل 

ــم 9 بسلم  ــا الــســمــفــونــيــة رقــ ـ
ً

أيـــض

مــــي الــصــغــيــر لــــدفــــورجــــاك، عــلــى 

الرغم من أنها معروفة على نطاق 

واســــــع بـــاســـم ســمــفــونــيــة الــعــالــم 

الجديد. والتي تم تأليفها بينما 

ــان املـــلـــحـــن يــعــيــش ويـــعـــمـــل فــي  ــ كـ

مدينة نيويورك، على ما يبدو أن 

الــعــمــل مستوحى مــن انعكاسات 

دفورجاك على محيطه األمريكي.

من جانب آخر، تستعد أوركسترا 

قـــطـــر الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة، بــالــتــعــاون 

ــورن  ــربــ ــيــ مــــــع طـــــــالب مــــــدرســــــة شــ

ــمــــل مـــوســـيـــقـــي  ــر، لـــتـــقـــديـــم عــ ــ ــطـ ــ قـ

جــديــد للمسرحية 

الــــــــــــــــــروســــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 

ــيــــرة «بـــيـــتـــر  الــــشــــهــ

والــــــــذئــــــــب»، حــيــث 

تـــجـــري الـــبـــروفـــات 

ا 
ً

اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــداد

لـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــمـــــــــهـــــــــا 

ــا. 
ً
لــلــجــمــهــور قــريــب

واملـــــســـــرحـــــيـــــة مـــن 

الــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــايــــــــــــات 

الشعبية املعروفة 

في ثقافات عديدة، 

وقد قام املوسيقار 

الـــروســـي ســيــرغــي 

ــيـــف فــي  ــيـ بـــروكـــوفـ

عــام 1936، بإعادة 

ا، 
ً
تأليفها موسيقي

انــتــشــاًرا كبيًرا  حيث القــى العمل 

ــع بــروكــوفــيــيــف  ــ حــيــنــهــا، مـــمـــا دفـ

إلــى وضــع العديد من املقطوعات 

ــة لــــألطــــفــــال. وتـــتـــألـــف  ــيـ ــقـ ــيـ املـــوسـ

ا، 
ً

 من اثني عشر مقطع
ُ
املسرحية

تـــبـــدأ بــتــعــريــف الــــــــراوي بــأبــطــال 

ختتم بموكب االنتصار 
ُ
قصته، وت

ــإهـــداء الـــذئـــب إلــى  الــــذي يــنــتــهــي بـ

 
ُ

 الــعــمــل
ّ

ــد ــعــ ــ
ُ
حــديــقــة الـــحـــيـــوان. وي

 املــســرحــيــات املــوســيــقــيــة 
ّ
ــم ــ مـــن أهـ

نــتــجــت لــألطــفــال فــي الــقــرن 
ُ
الــتــي أ

املــاضــي، رغــم بساطتها الشديدة 

ها من أية أحداث غريبة وال 
ّ

وخلو

ــقــهــا، وكــــان اعــتــمــادهــا 
ّ
يــمــكــن تــحــق

األســـاســـي عــلــى تــقــديــم حــــوار بني 

ة الــعــرض، وربما 
ّ

اآلالت طــوال مــد

من أجل ذلك نجح بروكوفييف في 

ا. وقال 
ً

جذب الكبار والصغار مع

املوسيقي مــيــاس اليماني عضو 

أوركسترا قطر الفلهارمونية في 

تــصــريــحــات خــاصــة لـــ الـــشـــرق: إن 

التحضيرات للمسرحية الجديدة 

جــاريــة حــالــيــا، وقــريــبــا ستعرض 

على خشبة املسرح. مشيرا إلى أن 

األوركسترا تحاول التوجه لكافة 

فــــئــــات املـــجـــتـــمـــع، حـــيـــث تــخــاطــب 

املسرحية كافة األعمار، الفتا إلى 

أنها من األعمال املهمة في تاريخ 

ــتــــوب بــطــريــقــة  ــكــ ــقــــى، ومــ ــيــ املــــوســ

املــوســيــقــى. مــشــيــرا إلـــى أن بعض 

ــــدور  بـ ــوم  ــقــ تــ ــة  ــيـ ــقـ ــيـ املـــوسـ اآلالت 

شـــخـــصـــيـــات الـــعـــمـــل، ومـــــن خـــالل 

ســـرد الــقــصــة تــتــفــاعــل هـــذه اآلالت 

ــدا أن  ــؤكـ مـــع بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، مـ

األوركسترا أعدت برنامجا زاخرا 

ــعـــروض املـــمـــيـــزة الـــتـــي سيتم  ــالـ بـ

تــقــديــمــهــا لــلــجــمــهــور فــــي فـــتـــرات 

مختلفة.

قطر الفلهارمونية تحتفي بسيريناد للوتريات
الدوحة-الشرق

بوستر العرض املوسيقي بيتر والذئب

`

«من قطر» بداية نشاطنا بعد تحسن األوضاع
بعد انقطاع دام سنتني بسبب جائحة كوفيد- 19، 

ــادت الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة إلــى  ــ عـ

ســالــف نشاطها، مــن خــالل مــعــرض «مــن قطر 2022» 

الـــذي افتتحته أمـــس بــمــشــاركــة كــوكــبــة مــن الفنانني 

التشكيليني من أجيال ومدارس فنية مختلفة. 

وقــــال الــفــنــان يــوســف الـــســـادة رئــيــس مــجــلــس إدارة 

 هذا املعرض 
َّ
الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، إن

الــســنــوي يضم جميع أعــضــاء الجمعية مــن قطريني 

قام بالتزامن مع اليوم 
ُ
 ما ي

ً
ا: عــادة

ً
ومقيمني. مضيف

الــوطــنــي لــلــدولــة، لــكــن هـــذه املـــرة لــم نتمكن مــن ذلــك، 

 وأنه أهم معرٍض لدينا، فقد بدأنا نشاطاتنا 
ً
خاصة

ــار أعـــضـــاء  ــيــ ــتــ بـــعـــد تـــحـــســـن األوضــــــــــــاع. وحــــــــول اخــ

 تتكون من 4 أعضاء 
ً
الجمعية أوضــح أن هناك لجنة

ملــجــلــس اإلدارة والـــذيـــن يــقــومــون بــمــقــابــلــة الــفــنــانــني 

 إلــى 
َ
ـــخـــتـــارون

ُ
ويــســتــعــرضــون أعــمــالــهــم، ثـــم يــحــال امل

ورٍش تدريبيٍة من أجل التطوير ورفع املستوى، وبعد 

لك تتم املوافقة على انضمامهم.
َ
ذ

أمــا الــفــنــان التشكيلي حمد الــكــواري أمــني الــســّر في 

الــخــارجــيــة   ســلــم مــبــنــى وزارة 
َّ
فـــقـــال إن الــجــمــعــيــة، 

القديم والــذي صعد عليه العديد من الدبلوماسيني 

ــاع الـــســـيـــاســـة الــقــطــريــة  ــنــ ــراء املــحــنــكــني وصــ ــفــ والــــســ

 دولة قطر 
َّ
املوقرين، دفعه لرسم لوحته عنه. وتابع أن

التي باتت من أبرز دول العالم ُرسم لها في ذلك املبنى 

ــا: هـــذا الــصــرح كــان 
ً
الـــذي يستحق الــتــوثــيــق، مــضــيــف

أنــه في  الــدوحــة بهيبته وإطاللته إال  يزين كورنيش 

نفس الوقت كــان يقوم بتوطيد العالقات الخارجية 

الــعــالــم، ووجــــدت أن توثيقه بلوحة  املــتــزنــة مــع دول 

. فنية بات واجبا عليَّ

قه 
ّ
وأوضــح الفنان التشكيلي إبراهيم خلفان أن تعل

بالفن بــدأ منذ الصغر وكــبــر معه وارتــبــط بــه بشكٍل 

كبير حتى وصــل إلــى مــراحــل تمنى مــن خاللها نقل 

الفن القطري إلى الخارج. وتابع: املعارض االفتراضية 

غني عن املعرض الحقيقي الذي يتم 
ُ
عن بعد لم تكن ت

من خالله مقابلة الناس والحديث معهم، ومساعدة 

الجمهور على الــتــعــرف إلــى الــلــوحــات وعــرضــهــا عن 

ــعـــراض لــوحــتــه شــــرح خــلــفــان أنــهــا  ــتـ قـــــرب. وفــــي اسـ

ــان  ــسـ تـــتـــحـــدث عــــن شــــــرود الــــذهــــن الــــــذي يـــنـــتـــاب اإلنـ

 
ً
ــا مــن حــيــاتــه، خــاصــة

ً
ــن

ّ
ا مــعــي

ً
حــني يــســتــعــرض مــشــهــد

ة 
ّ
لــتــأثــره بالبيئة القطري ــا؛ 

ً
ــا قــديــم

ً
 لعمله طــابــع

َّ
وأن

لك عن طريق املالبس أو األدوات 
َ
القديمة، سواء كان ذ

ــم بــشــكــٍل واقــعــي  ــ : أرسـ
ً

املــســتــخــدمــة واأللــــــــوان، قــــائــــال

الــنــوع للفن الحديث، لوحتي  وأحـــاول القفز مــن هــذا 

رت حمدة آل ثاني عن سعادتها 
ّ
واقعية تعبيرية. وعب

 
ً
بــمــشــاركــتــهــا األولــــى فــي املـــعـــرض، إذ عــرضــت لــوحــة

 :
ً
ة قطر، قائلة

ّ
ظهر جمالي

ُ
تتمثل بشكل الغروب الذي ي

ز شخصيتي.
ّ
حب الغروب والبحر وهذا ما يمي

ُ
أ

ــحــب الــتــلــويــن بــالــزيــت وأنـــهـــا طــاملــا 
ُ
وأضـــافـــت أنــهــا ت

انتظرت إقامة املعرض على أحّر من الجمر.

 مــن مؤسسي 
ّ

ــار الــفــنــان حــســن املـــال والــــذي يــعــد وأشــ

الــحــركــة التشكيلية القطرية قبل نحو 60 سنة إلى 

بــه؛ لذا  ممارسته للعمل الفني منذ طفولته وتعمقه 

فإن عودة املعرض هي بداية اإلنجاز.

ــا فوق 
ً
ا واقــف

ً
الــتــي تستعرض شخص وشـــرح لوحته 

ر دولة قطر والتقدم الحضاري 
ّ

عمارة وكأنه يرى تطو

ــا إلـــى بعض 
ً
فــيــهــا واســتــعــدادهــا لــكــأس الــعــالــم، الفــت

ــا وحـــــازت عــلــى إقــبــال 
ً

الــلــوحــات الــتــي رســمــهــا قــديــم

مثل لوحة املرأة الفلسطينية على الحدود بني لبنان 

وفلسطني. وأبدت الفنانة نجله املال سعادتها لعودة 

ــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى عــــرض لــوحــاتــهــا 
ّ
الــحــيــاة الــطــبــيــعــي

ومشاهدة اللوحات التي تأثر بعضها في الجائحة 

من خالل صور الكمامات والناس الذين تأثروا فيما 

: أنا أرسم منذ زمن، لكنها مشاركتي 
ً
حصل، موضحة

األولــى في معرض. وتصف لوحتها بأنها تجريدية 

تتمثل فــي عــرض صعوبات وتــحــديــات الحياة التي 

يمر بها أي شخص، إذ يمثل اللون األسود والصخور 

هـــذه الــصــعــوبــات، أمـــا الــلــون األبــيــض والـــضـــوء فهو 

 التعب والضيق ال 
َّ
يمثل الفرج، وذلك في داللٍة على أن

يستمران إلى األبد.

وعرض مدّرس التربية الفنية نور الهادي لوحته التي 

 أشواقه للسودان، 
َ

تحدثت عن شعٍر نسوّي استعرض

واألمنيات التي رغب في تحقيقها بها، وأضاف املرأة 

: أحاول 
ً

 في املجتمع، قائال
ً
عد فاعلة

ُ
ة التي ت

ّ
السوداني

بــنــاء نــافــذة للمتلقي بــني الــواقــعــيــة وغــيــرهــا، أحــاول 

الدخول في دواخل املوضوع وربطه بغيره.

الــســادة أن أسلوب  وتــبــني الفنانة التشكيلية بخيتة 

رســمــهــا واقــــعــــّي، وهــــو يــعــتــمــد عــلــى عــــرض الــلــوحــات 

ختلفة، مع التنويع في العرض 
ُ

نفسها لكن بطريقٍة م

ــن شــــــيٍء جــديــد  وكـــأنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة صـــــور تــتــشــكــل مــ

غـــيـــر مــــألــــوف. وأكـــــــدت اهــتــمــامــهــا بـــالـــتـــراث الـــقـــطـــرّي 

ومــــا يــحــتــويــه، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا تــحــب املـــشـــاركـــة في 

املـــعـــارض وتــفــتــقــدهــا؛ ألن عـــرض لــوحــاتــهــا ومـــا يثير 

اهتمامها يساعدها على معرفة ردة فعل الناس حوله. 

 
ٌ
 الــرســم هــوايــة

َّ
وأوضـــحـــت الــفــنــانــة لــولــوه آل ثــانــي أن

 إلغاء 
َّ
بالنسبة لها، وتحب املشاركة في املعارض، إال أن

ا من 
ً

املــعــرض لسنتني متتاليتني جعل لديها هاجس

 حني وصلتها 
ً
إلغاِئه لهذه السنة إال أنها كانت سعيدة

 إقـــبـــاال كــبــيــًرا على 
َ
رســـالـــة الــــدعــــوة.  وقـــالـــت إن هـــنـــاك

: مشاركتي تتعلق بالتراث القطري، 
ً
املعرض، مضيفة

قــمــت بــعــرض صــورتــني إلحــيــائــه خـــالل هـــذا املــعــرض، 

واهتماماتي تتمثل بالرسم الواقعي. يذكر أن الجمعية 

ستعقد في األشهر املقبلة معرضا خاصا بالفنانني 

الــذي  ــا مــعــرض النخبة 
ً

التشكيليني القطريني، وأيــض

يضمن عرض رسوم من نخبة الفنانني في قطر.

يوسف السادة

أنوار العرفي

من حضور املعرض  تصوير: عمرو دياب

حمد الكواري بجانب لوحته

الدوحة-الشرق

مياس اليماني



من  ولنخرج  ولنتثقف  ولنهتِد  لنتعلم  نقرأ 
تــحــت جــلــدنــا إلـــى مــكــان أوســـع وأجــمــل، به 

نريد! أو ماال  نريد  نكون ما 
ــهـــم ولــنــبــحــث  ــفـ ــنـ ــأل لـــنـــأخـــذ الــــــــرأي ولـ نــــســ
أو ما  لم تقله قلوبنا  ولنسمع من غيرنا ما 

ورفضناه! عقولنا  به  همست 
نـــمـــارس الـــريـــاضـــة كـــي ُنـــريـــح أنــفــســنــا مــن 
يتحرك  الذي  أجسادنا  من  الوحيد  العضو 

عقلنا! رياضة..  بال 
ــا  ــنــ ــلــ ــوائــ ــا وعــ ــنــ ــوبــ ــيــ ــمــــل كــــــي نـــــغـــــذي جــ ــعــ نــ
ــة  ــعـ ــمـ ــقــــني املــــــــال والـــسـ وغــــــــرورنــــــــا.. مــــالحــ
إثبات  أعمارنا في محاولة  ُمفنني  والنفوذ.. 
نعرفهم! ال  وأناس  نعرفهم  ألناس  قيمتنا 

السعادة  نــرى صــور  ألننا  املــال  عــن  نبحث 
ــتــــجــــرام،  ــي انــــســ ــ ــكـــن شـــــراؤهـــــا فـ ــمـ الــــتــــي يـ
ــا نــــقــــرأ أســـمـــاء  ــنــ ــن الـــنـــفـــوذ ألنــ ــبـــحـــث عــ ونـ
املــشــاهــيــر فــي الــصــحــف الــيــومــيــة، ونــبــحــث 

الغنى»! وال  «الصيت  ألن..  السمعة  عن 
نــــنــــام كـــــي نـــــرتـــــاح مـــــن واقــــعــــنــــا الـــســـعـــيـــد 
بــــأن  ــول  ــقــ يــ ــن  ــ ــوا مـ ــدقــ ــن. ال تــــصــ ــ ــزيـ ــ ــحـ ــ والـ
ــنـــوم هــو  ــام، فــالــبــديــل عـــن الـ ــنـ الــســعــيــد ال يـ

الجنون!
لطفل  يمكن  ال  حولنا  يجري  مــا  ألن  نكبر 

أمامه. يتجمل  أن  لشاب  أو  يتحمله  أن 
بالزمن  الــوقــوف  تقبل  ال  الدنيا  ألن  نشيخ 

وال املـــكـــان، ولــهــذا تــتــعــرى الــجــبــال وُتــزهــر 
األنهار!

علينا  وأخف  أسهل  للورق  البوح  نكتب ألن 
ومن  يفهم  قد  إلنسان  بآالمنا  التلميح  من 
ــئــال يــعــكــر مــزاجــه  ــا فــهــمــه ل ثـــم يــتــجــاهــل مـ

مواساة! عبارات  ببضع  لسانه  ويثقل 
الـــقـــمـــاش.  ــا أجـــمـــل عـــلـــى  ــيـ ــدنـ الـ نـــرســـم ألن 

ما  أجــمــل  نحن  نصبح  كــي  القماش  ونــلــون 
الدنيا!

من  ُخلقنا  ومــا  فطرتنا  هي  هــذه  ألن  نحب 
ويحبه؟ الله  ليعبد  آدم  ُيخلق  ألم  أجله. 

مع  أو  أحبتنا  مع  ولنجتمع  لنفارق  نسافر 
للعقل  انتعاش  املكان  تغيير  ففي  أنفسنا.. 

للنفس. ومراجعة  وهدوء 
اليومي. الوجود  ثقل  يبتلعنا  كيال  نلعب 

الحياة..  يعني عدم  االكتراث  نهتم ألن عدم 
أيضًا! املوت  وعدم 

أكثر  الجرح  أثر  ونعرف  تعبني  ألننا  نداوي 
املجروحني! من 

الدنيا،  نشاز  على  يعلو صوتنا  كي  نغني 
ــة كــــي نــشــعــر  ــيـ ــقـ ــيـ ونـــــــــدوزن آالتــــنــــا املـــوسـ
بــبــعــض الــســيــطــرة حـــول مــا يــجــري حــولــنــا، 
ولربما  أهون،  غدًا  يجعل  دو  فلربما حرف 
حرف صول يجعل ما بعد الغد أيسر أكثر 

وأكثر!
نــرقــص ألن الـــرقـــص أكــثــر فــعــل يــعــبــر عــن 
بال  وألننا  فيها،  ما  أجمل  يجذب  و  الحياة، 
الــرقــص واملــوســيــقــا، كــتــل جــامــدة، لــن تقبل 

اململة! العقل  متاحف  بنا سوى 
بال سبب! هذا  كل  يكون  لئال  نتعّبد 

اهتداءات

ــة لــفــض  ــلـ ــديـ ــبـ ــل الـ ــائــ ــــوســ يـــعـــتـــبـــر مــــوضــــوع ال
ــيــة ذا أهــمــيــة لــكــونــه  ــتــجــارة الــدول مــنــازعــات ال
ــقــانــون الـــخـــاص، فــضــًال  يــمــس اغــلــب فــــروع ال
فــي مختلف  متزايد  باهتمام  يحظى  انــه  عــن 
توفر  لكونها  والقضائية  القانونية  األنــظــمــة 
البت والسرية باإلضافة  املرونة والسرعة في 
ــاد حــلــول  ــجــ ــي إيــ ــاركـــة األطــــــــراف فــ الـــــى مـــشـ
البديلة  للوسائل  اللجوء  وأصبح  ملنازعاتهم. 
لحل النزاعات التجارية في وقتنا الحالي أمرا 
الحديثة،  األعمال  متطلبات  لتلبية  وذلك  ملحًا 
والــتــي لــم تــعــد املــحــاكــم قـــادرة عــلــى التصدي 
في  املستمر  التطور  فمع  منفرد،  لها بشكل 
الـــتـــجـــارة والـــخـــدمـــات، ومـــا نــتــج عـــن ذلـــك من 
تــعــقــيــد فــي املــعــامــالت، وحــاجــة إلـــى الــســرعــة 
من  الخالفات وتخصصها  بت  في  والفعالية 
في  أو يشهد  الــخــالفــات  بــهــذه  ينظر  مــن  قبل 
قانونية  آليات  لوجود  الحاجة  نشأت  حالها، 
يــمــكــن لــألطــراف مــن خــاللــهــا حــل خــالفــاتــهــم 
ــال، مـــع منحهم  ــعـ ــادل وفـ ــ بــشــكــل ســـريـــع، وعـ

مرونة وحرية ال تتوفر عادة في املحاكم. 
لتخفيف  فّعالة  آلية  البديلة  الوسائل  لذا كانت 

القضائية. والجهات  املحاكم  عن  الضغط 
البديلة: الوسائل  إلى  اللجوء  مزايا 

الــــــنــــــزاع: حـــيـــث إن  ــــي  فـ الـــفـــصـــل  ــة  ــرعــ ١- ســ
لحل  اوقاتهم وجهودهم  يكرسون  املحكمني 
النزاع لتحقيق مصلحة األطراف او الخصوم، 
بــاإلضــافــة إلـــى انــعــقــاد الــجــلــســات فــي أوقـــات 
مــنــاســبــة لــظــروف الــخــصــوم أنــفــســهــم و ذلــك 

التقليدي.  القضاء  على عكس 
٢- قلة التكاليف: حيث أنها ال تتطلب الرسوم 
الدول  أمــام محاكم  التقاضي  عند  تدفع  التي 

اتعاب محامني.  أو 
تــكــون سرية  الجلسات  أن  الــســريــة: حيث   -٣
إضافة  العلنية،  املحاكم  على عكس جلسات 
ــاء بــعــض  ــفــ ــــك، فـــإنـــه يـــحـــق لـــلـــخـــصـــوم إخــ ــذل ــ ل
عــن عمالئهم  أو  مــنــافــســيــهــم  عــن  املــعــلــومــات 

أو غيرهم. 
الوسائل إال  الرضائية: حيث ال تقوم هذه   -٤
بــقــبــول أطـــراف الــنــزاع الـــرأي الـــذي انــتــهــي فيه 

الثالث. الطرف 

ــواع الـــوســـائـــل الــبــديــلــة لــتــســويــة املــنــازعــات  ــ أنـ
التجارية 

الفصل  وســائــل  مــن  وســيــلــة  هــو  التحكيم   .1
املـــنـــازعـــات، وهـــو نــظــام قــانــونــي مستقل  فــي 
ــه الــفــصــل  عـــن قــضــاء الــــدول يــمــكــن مـــن خــالل

وتتمّثل  عاديني.  أفــراد  بواسطة  النزاعات  في 
العاديني  األفــراد  بعض  بإعطاء  الوسيلة  هــذه 
أو الــهــيــئــات غــيــر الــقــضــائــيــة الــصــالحــيــة لحل 
ــنــــزاعــــات، وُيـــطـــلـــق عــلــيــهــم اســــم املـــحـــكـــم أو  ــ ال
ــا يـــصـــدرونـــه مــــن حـــكـــم فــهــو  ــ املـــحـــكـــمـــني، ومـ

النزاع.  أطراف  لجميع  إلزامي 
الــوســاطــة على  الـــوســـاطـــة: يــمــكــن تــعــريــف   .2
ــتـــفـــاوض، حــيــث  أنـــهـــا مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن الـ
ــد يــســمــى  ــايــ ــحــ ــة شــــخــــص مــ ــاركــ ــمــــشــ ــم بــ ــتــ تــ
النقاش بني األطراف  «وسيط» يقوم بتسهيل 
ــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة الـــنـــزاع.  ويـــســـاعـــدهـــم ل
وتــنــجــح الــوســاطــة فــي حــل نــســبــة كــبــيــرة من 
ــات الـــتـــي يــتــفــق األطــــــراف عــلــى حــلــهــا  ــزاعـ ــنـ الـ
بــهــذه اآللــيــة، حــيــث أنــهــا األســـاس الـــذي يقوم 
عــلــيــه نــظــام الــوســائــل الــبــديــلــة لــفــض نــزاعــات 
ــيــة، هــي املــســتــخــدمــة فــي أغــلــب  الــتــجــارة الــدول
الوساطة  أهمية  تكمن  الدولية  التجارة  عقود 
ــــات املــحــلــيــة  ــازعـ ــ ــنـ ــ ــلـــة بـــديـــلـــة لـــحـــل املـ ــيـ كـــوسـ
والـــدولـــيـــة بــالــطــرق الــســلــمــيــة بــكــونــهــا الــفــكــرة 
الــبــديــلــة عــن اإلكــــراه والــعــنــف الـــذي يــنــشــأ بني 

االفراد او الدول املتنازعة.
والوساطة: التحكيم  بني  التشابه  أوجه 

 تــتــشــابــه وســيــلــتــا الــتــحــكــيــم والـــوســـاطـــة في 
إلى  تهدفان  الوسيلتني  فكلتا  األوجــه؛  بعض 
حل النزاعات بني األطراف بوجود طرف ثالث 

ال ينتمي إلى أي من األطراف.
ــدًا عــن  ــيـ ــعـ ــم بـ ــتـ ــلـــتـــني تـ ــا أن كـــلـــتـــا الـــوســـيـ ــمـ كـ

القضاء. أمام  التقاضي  إجراءات 

والوساطة التحكيم  االختالف بني  أوجه 
والوساطة،  التحكيم  بني  فرق جوهري  هناك 
لــلــتــوصــل لحل  حــيــث إن (الـــوســـاطـــة) تــهــدف 
انـــه  اي  بــأنــفــســهــم  األطــــــــراف  يــصــيــغــه  ودي 
ــراف مـــن قــبــل  ــ ال يـــفـــرض أي قــــرار عــلــى األطــ
الـــوســـيـــط، بـــل يــجــب عــلــى األطـــــراف أنــفــســهــم 
إيــجــاد حــلــول مــنــاســبــة، بفضل تــدخــل طــرف 
ــــذي  ــد، عـــلـــى عـــكـــس الــتــحــكــيــم ال ــايـ ثـــالـــث مـــحـ
على  يفرض  بإصدار حكم  النزاع  في  يفصل 

النزاع ويكون إجباريًا. أطراف 
3.الــتــفــاوض: بــأنــه وســيــلــة بــديــلــة مــن وســائــل 
ــارة الـــدولـــيـــة، حــيــث  ــتـــجـ ــات الـ ــازعـ ــنـ تـــســـويـــة مـ
يسعى إلــى تــســويــة الــنــزاع بــني الــخــصــوم عن 
ــاوضـــني بـــاالتـــفـــاق وجـــهـــًا لـــوجـــه.  ــفـ طـــريـــق مـ
وقــد ال يـــؤدي الــتــفــاوض الــى الــوصــول لــقــرار 
يــحــســم الـــنـــزاع و إنــمــا يـــؤدي إلـــى قـــدر معني 
الــطــرفــني. كما يشمل  مــن قبل  الــتــنــازالت  مــن 
مــفــهــوم الـــتـــفـــاوض املــقــتــرحــات األولـــيـــة الــتــي 
املعاكسة  واملــقــتــرحــات  األطـــراف  أحــد  يبديها 
لــهــا الــتــي يــتــقــدم بــهــا أحـــد األطــــراف و جميع 
أم  كانت شفوية  تــدور ســواء  التي  املناقشات 
خطية، وسواء كانت مباشرة أو تم االستعانة 
إلى  الوصول  بنية  التخصصية  املراكز  بأحد 
اتــفــاق وتــحــديــد حــقــوق والــتــزامــات الــطــرفــني. 
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر بـــأن الــوســاطــة هــي من 
املجتمعات  إليها  لــجــأت  الــتــي  الــوســائــل  أوائـــل 
ــزال مــن أنــجــح  ــنــزاعــات وال يـ الــبــشــريــة لــحــل ال

انتشارًا. وأكثرها  الوسائل 
ــارة عــــن عـــقـــد واتـــفـــاق  ــبــ ــو عــ ــ ــح: وهـ ــلـ 4. الـــصـ
يجنب  أو  األطـــراف،  بــني  القائم  الــنــزاع  يحسم 
حــصــول نــزاع محتمل وذلــك بــأن يــتــنــازل كل 
منها على وجه التقابل عن جزء من ادعاءاته. 
وهناك اوجه شبه بني الصلح والتحكيم حيث 
ــاق بـــني الــطــرفــني  ــفـ ــارة عـــن اتـ ــبـ ان كــلــيــهــمــا عـ
بـــعـــيـــدا عــــن الـــقـــضـــاء ويـــتـــرتـــب عـــلـــى كــــل مــن 
الــطــرفــني عــــدم عــــرض الـــنـــزاع عــلــى الــقــضــاء، 
وكالة خاصة  منهما  على كل  يتطلب  انه  كما 

الصلح). (اتفاق  إلبرامه 
لــذا نــرى مــن الــضــرورة األخــذ بــهــذه الوسائل 
ــلــــجــــوء الـــيـــهـــا عـــنـــد نـــشـــوب نــــــزاع مــتــعــلــق  ــ وال
في  البحث  الــضــرورة  ومــن  الدولية،  بالتجارة 

وتطويرها. الوسائل  هذه 
مــراكــز متخصصة التخاذ  انــشــاء  وضـــرورة 

املنازعات. هذه اإلجراءات لفض 

الوسائل البديلة لفض املنازعات التجارية
hs.alkuwari@moj.gov.qa

مقـال لــ (أشغـال) !
وأخرج  أستقل سيارتي  حينما  الوقت  أغلب  بل  أحيانا 
مــن الــبــيــت أو ألعـــود إلــيــه يــســتــوقــفــنــي ســـؤال جــوهــري 
يــئــســت أن ألــقــى إجــابــة واضــحــة لــه رغـــم عـــدم واقــعــيــتــه 
ــابـــة أوال  ــذا ســـوف يــتــبــني مـــن مــعــرفــة اإلجـ وغـــرابـــتـــه وهــ
أم  بالسيارات  الشوارع  في  يسيرون  (أشغال)  وهو هل 
قــوارب  أو  مــثــال  بهليكوبتر  مــشــاويــرهــم  يــقــضــون  أنــهــم 
ســيــاحــيــة عــلــى األغـــلـــب؟! ألن اإلجــابــة إذا كــانــت (نــعــم) 
جدا  القصير  مقالي  على  عــذرا  أستميحكم  هنا  فإنها 
الله  وأستودعكم  أسطر  من عشرة  أقل  في  جاء  والــذي 
أحدكم  فاجأني  إذا  لكن   ،! الله  بمشيئة  الغد  مقال  في 
ــقـــودون ســيــاراتــهــم  بــإجــابــة (ال) وإنـــهـــم مــثــلــنــا طــبــعــا يـ
هــنــا يمكنني  مــن  فــأنــا  أوقــاتــهــم وحــوائــجــهــم  لــتــقــضــيــة 
أن أخــبــركــم بـــأن مــقــالــي ســـوف يــبــدأ بــعــد هـــذه املــقــدمــة 

ما!. نوعا  الدرامية 
يفهمها  ومن  قطر  أهل  ليتقبلها  بالعامي  أقولها  دعوني 
بلغة فصحى  أسترسل  أن  قبل  أوال  العرب  اإلخوان  من 
كبد  وقلَبة  املريء  في  ارتجاع  (صادنا  الجميع  يفهمها 
السيارات  تكسير  غير  الطحال  مكان  في  تغير  ويمكن 
وتــغــيــيــر املـــزاج والــنــفــســيــة) !، وبــالــعــربــيــة فــنــحــن حــالــيــا 
نــعــانــي مــن عــلــل جــســديــة وعــلــل مــاديــة فــي مــمــتــلــكــاتــنــا 
ــاد فــي  ــبــيــوت غــيــر تــغــيــر حـ مــثــل الـــســـيـــارات ومـــداخـــل ال
املــــــزاج وتـــقـــلـــبـــات نــفــســيــة بــســبــب أعـــمـــال الـــطـــرق الــتــي 

انــتــفــضــت عـــن بــكــرة أبــيــهــا وفــي 
تــوقــيــت واحـــد مــنــذ مــا يــقــرب 

الــثــالثــة ال أذكــر  أو  الــعــامــني 
ــال  ــمــ األعــ ــذه  ــ هــ أن  ــة  ــ ــدرجـ ــ لـ
لــحــقــت بــاألحــيــاء الــســكــنــيــة 
ــقــــة بــني  ــيــ والــــــــشــــــــوارع الــــضــ

املـــــــنـــــــازل ودخــــــلــــــت مـــنـــاطـــق 
ــه  ــبـ بــــــأســــــرهــــــا داخــــــــــــل مـــــــا يـــشـ

واإلغــالقــات  التحويالت  بسبب  املتاهة 
ــبــديــلــة الـــتـــي عــــادة مـــا تـــكـــون غــيــر مــمــهــدة  ــوارع ال ــــشــ وال
أو مــرصــوفــة بــطــريــقــة تــحــافــظ عــلــى األقـــل عــلــى ســالمــة 
املارة ومن يسيرون  أو حتى  أيضا  املركبات ومن يقود 
وتتغير  فترة  تظل  التي  الشوارع  هذه  في  أقدامهم  على 
ــن مــهــنــدســي  ــددة مــ ــحــ ــرات مــ ــتــ ــي فــ إلـــــى أســــــوأ مـــنـــهـــا فــ
هــــذه املـــشـــاريـــع الـــتـــي بــــدأت تـــأخـــذ شــكــل (الــعــشــوائــيــة) 
لــألســف لــيــس فــي (الــفــرجــان) فــحــســب وإنــمــا فــي كــافــة 
الـــدولـــة ولـــم يــعــد مــعــروفــا كــيــف تسير  مــنــاطــق وأحـــيـــاء 
يبدو  ال  الــذي  املتعرج  املنحنى  هــذا  في  (أشــغــال)  خطط 
عــلــى خـــط مــســتــقــيــم وواضــــح حــتــى بــالــنــســبــة لــشــاغــلــي 
الــتــي تأخذ  الــطــرق واملــتــضــرريــن فعال مــن هــذه األعــمــال 
مـــدة زمــنــيــة تــفــوق صــبــر وطـــاقـــة وصــالحــيــة املــركــبــات 
أن ينتهي مشروع  أنه يمكن  أيضا واملصيبة  والسائقني 
السائقون  يتفاجأ  ثــم  الجديد  بشكله  استخدامه  ويتم 
زيد  يا  وكأنك  أخــرى  مــرة  فيه  الطرق  أعمال  عــيــدت 

ُ
أ أنــه 

التحذيرية  واألنوار  التنبيهية  املثلثات  فترى  غزيت!،  ما 
ملشهد  تعود  التوجيهية  واألسهم  التحويلية  واإلشارات 
الـــشـــارع أو املــنــطــقــة مـــن جــديــد وهــــذا فـــي نــظــري خــيــبــة 
عليه  يقوم  الــذي  العمل  بمسار  التفكير  في  كبيرة  أمــل 
تــقــوم وظيفتها أســاســا  الــتــي  الــجــزء فــي (أشــغــال)  هــذا 
السير  وتيسير حركة  البلد  وواجهة  طرق  تحسني  في 
للسائق  آمــنــة  قــيــادة  أيــضــا  وبــصــورة تضمن  بــســالســة 
ومــرافــقــيــه ومــأمــونــة لــســالمــة املــركــبــة مـــن أي عــطــب أو 
ــلـــوال جـــذريـــة  ــه فـــهـــل نـــجـــد حـ ــلـ حـــــادث ســـيـــر ال ســـمـــح الـ
الذين  (أشغال)  عمل  تواجه  التي  الدائمة  املشاكل  لهذه 
تأمني  على  املــؤكــد  وحرصهم  على جهودهم  نشكرهم 
مـــشـــاريـــع صــــرف صــحــي مـــتـــطـــورة وطــــرق آمـــنـــة ولــكــن 
األمـــر يــتــفــاقــم كــثــيــرا فــال تــكــاد تــدخــل حــيــًا ســكــنــيــا أو 
ــارات تــنــبــيــهــيــة تــوجــهــك إلــى  شــارعــا أو مــنــطــقــة إال وإشــ
ومرافقني  كسائقني  بنا  فرفقا  مثالية  غير  بديلة  طرق 
ــتــي تــحــتــاج صــيــانــة دائــمــة  ومــــارة ورفـــقـــا بــمــركــبــاتــنــا ال
وبــمــداخــل بــيــوتــنــا الــتــي قــد تــتــضــرر مــظــالت الــســيــارات 
األمــامــيــة لــهــا جـــراء الــشــاحــنــات الــعــالــيــة أو األتــربــة الــتــي 
ــل بــيــت  ـــل كــ ــ ـــى داخـ ــ ــل إل ــدخـ ــتـ ــال فـ ــ ــمـ ــ ــذه األعـ ــ تـــثـــيـــرهـــا هـ
تــــدك األرض فـــي ســاعــات  الـــتـــي  الـــحـــفـــارات  وبــــأصــــوات 
والعجوز  والــشــايــب  املــريــض  وفينا  الصباح  مــن  مبكرة 
والـــطـــفـــل ومــــن لـــديـــه أعـــــذار تــحــتــم عــلــيــه الـــراحـــة بـــل إن 
بدأت  التي  التجارية  الشوارع  في  املمتدة  املحالت  بعض 
بسبب  بعضها  غلق 

ُ
وأ ماديا  تضررت  للمناطق  تنتشر 

أرزاقــهــا حتى قبل  أوقــفــت  الــذي  الــطــرق  أعــمــال  مشاريع 
مشلولة  مناطق  عن  ناهيكم  التجاري  نشاطها  تبدأ  أن 
والشعبية  القديمة  األســـواق  منطقة  مثل  فيها  الــحــركــة 
يبدو  انفراجا ال  اآلن  تنتظر حتى  الدوحة ممن  في قلب 
إجابة سريعة  (أشغال)  فلتعطنا  وإال  قريبا  أنه سيأتي 

األفضل حقيقة!. وهذا  أسرع  وحال 

آل سعـــــــــــــــــد ابتســـــــــــام 
ebalsaad@gmail.com ebalsaad@gmail.com
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تــحــتــل دولـــــة قـــطـــر بــفــضــل مــــن الـــلـــه تــعــالــى 
ثـــم تــوجــيــهــات الــقــيــادة الــحــكــيــمــة والــعــامــلــني 
فـــي جــمــيــع مــفــاصــل الـــدولـــة مــكــانــة مــرمــوقــة 
بــمــصــاف الـــدول األولـــى فــي الــســيــاســة الــفــذة 
وفــــي الــتــعــلــيــم وفــــي الــصــحــة والـــتـــصـــدر فــي 

حديثنا!. نقطة  وهذه  العالم  في  دخل  أعلى 
ــار  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيــــمــــة األراضــــــــــــــي والـ مــــــع ارتـــــــفـــــــاع قــ
ومــصــاحــبــة هــــذا االرتــــفــــاع إليـــجـــار املـــنـــازل، 
ــواد األســاســيــة فــي الــســوق  وارتــفــاع قــيــمــة املـ
ــام أصـــبـــحـــت مـــقـــولـــة «أعـــلـــى دخـــل  بــشــكــل عــ
ــالـــــة عــــــــدم اســــتــــقــــرار  فــــــي الـــــعـــــالـــــم» فــــــي حـــ
ــوقـــف عــمــلــيــة صـــرف  ــالـــخـــصـــوص بـــعـــد تـ وبـ
الــســلــف وتـــذاكـــر الــســفــر والــتــي كــانــت مــالذا 

احتياجاته!. لدعم  للمواطن 
لــســنــة 2017 بــشــأن  قـــانـــون رقـــم (15)  صـــدر 
املــســتــخــدمــني فــي املـــنـــازل والــــذي تــنــص احــدى 
الــعــامــل مــكــافــأة نهاية  ــواده على أن يستحق  مـ
خدمة على كل سنة يقضيها العامل في العمل 
الــواحــدة  للسنة  ثــالثــة أســابــيــع  أجــر  وبــمــعــدل 
السنوات  لعدد  الصرف  تحديد سقف  ودون 
يصرف  القانون  وفــق  الــحــال  بطبيعة  والــذي 

الخدمة!. في  اتم عشرين سنة  ولو  للعامل 
املــــواطــــن  بــــه  ــنـــي  ــعـ املـ ــون  ــانــ ــقــ ــ ال فــــي حــــني ان 
املواطن  استحقاق  عــدم  على  ينص  القطري 
ملدة  عمل  وان  الخدمة  نهاية  ملكافأة  القطري 

متواصلة!. العشرين سنة  تقارب 
احتساب  بــدء  على  ينص  القانون  ألن  وذلــك 
للمواطن  الــخــدمــة  نهاية  مــكــافــأة  مستحقات 

ــة ملــا  ــيــــالديــ ــن اتـــمـــامـــه لـــلـــســـنـــة املــ ــارًا مــ ــبــ ــتــ اعــ
بـــعـــد الـــعـــشـــريـــن ســـنـــة الـــخـــدمـــة األولــــــى غــيــر 

املحتسبة!.
ــن ثــــم ووفــــقــــًا لـــلـــقـــانـــون يـــتـــم احـــتـــســـاب  ومــــ
مــكــافــأة نــهــايــة خــدمــتــه عــلــى الــحــصــول على 
راتــب شــهــر «أســاســي» ألول خــمــس ســنــوات 
بــعــد الــعــشــريــن ســنــة وراتــــب شــهــر ونــصــف 

الشهر 
«أســاســي» الــى تــمــام الــعــشــر ســنــوات بــراتــب 
ــاســـي» شــهــريــن ملـــا بــعــد عــشــر ســنــوات  «أسـ

خــدمــة واملــحــتــســبــة مــن بــعــد الــعــشــريــن سنة 
املحتسبة!. غير  األولى 

تنص مــادة أخــرى في شــأن العمالة املنزلية أن 
الخدمة  الحق كلما أمضى سنتني في  للعامل 
تذكرة سفر جــوًا إلــى موطنه األصلي أو محل 
ــازة  ــًا وعـــــــودة لـــقـــضـــاء كــــل اإلجــــ ــابــ ــتـــه ذهــ إقـــامـ
املستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر 
نهائيًا، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه 

األصلي أو محل إقامته.
فــي حــني أن تــذكــرة الــســفــر تــم إيــقــافــهــا على 
ــة الــصــرف  املـــواطـــن الــقــطــري وإن كــانــت حــال
هــي لــقــيــامــه إلجــازتــه الــســنــويــة أو عــدم أخــذه 

للعمل!. ومباشرته  اإلجازة 
ــا رأيـــــنـــــاه مـــــن هــــــذه الــــنــــمــــاذج الــقــلــيــلــة  ــمــ ومــ
والــتــي تــوضــح بها تــوقــف حــقــوق وامــتــيــازات 
ــلــمــواطــن بــاملــقــابــل نـــشـــوء تــكــلــيــف املـــواطـــن  ل
األعباء  من  تزيد  مستحدثة  مالية  بالتزامات 

عليه. واملعيشية  املالية 
عن  واملسؤولة  املعنية  الجهات  من  نرى  فهل 
أثره  يظهر  بارزًا  دورًا  املالية  املواطن  شؤون 
املتصاعد،  الــغــالء  ظــل  فــي  الــواقــع  أرض  على 
ــرى الــتــأثــيــر اإليــجــابــي الــحــاصــل فــي  ــل نـ وهـ
الــنــفــط وهــــي احــــدى األذرع  ــار  ــعـ ارتـــفـــاع أسـ

االقتصاد. دعم  في  الرئيسية 

أخيرًا

جواب! أقوى  الصمت  يكون 

صعود إلى القاع !
 @ bosuodaa
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بني أوروبا وروسيا..
 لحافنا وغازهم

في  وقوانني  قواعد  تكون  ما  غالبًا  الشعبية  أمثالنا 
األفــراد  على  ينطبق  مما  فكثير  الــدولــيــة،  السياسة 
ينسحب على الدول، ما دامت األخيرة في جوهرها 
التراكمية  والخبرات  الجمعية  الذاكرة  نتاج  ومآالتها 
ــا كــان  ــذه املــنــاســبــة يــحــضــرنــي مـ ــي هــ ــراد. وفــ ــألفــ ــ ل
لحافك  قــّد  «على  قبل  أجــدادنــا وأسالفنا من  يــردده 
غيره  بلحاف  «املتغطي  أيــضــًا:  وقــالــوا  رجــلــيــك»  مــّد 
بـــــردان». تــذكــرت ذلـــك وأنـــا أتــابــع تــهــديــدات روســيــا 
ر ألوروبــــــا، فـــي هــــذا الــشــتــاء  بـــوقـــف غـــازهـــا املـــصـــدَّ
الـــقـــارس، كــعــقــوبــة لــهــا، إن هــي وقــفــت مــع أوكــرانــيــا 
ة بــالــغــزو الــروســي، ولــم تــتــوقــف عــن ضمنها  املــهــددَّ

النيتو. لحلف 
هـــذا االســتــيــراد بــني دول خــاضــت حــروبــًا ومــعــارك 
وســقــط خــاللــهــا ضــحــايــا، وخــّلــفــت مــعــانــاة ال تــزال 
ــــذاكــــرة، بـــل وال تـــــزال تــحــكــم عــالقــاتــهــا  ــال حـــافـــرة بــ
للمستقبل،  الــتــشــّوف  وخـــالفـــات  املـــاضـــي،  ــرارات  ــ مـ
املستوردة  السلع  يجعل  أن  واملنطقي  الطبيعي  من 
مقّنعة، ووصاية  دولية  عبودية  وربما  ابتزاز،  محّل 
فــالــفــرد  واملــســتــقــل.  الــســيــادي  الــقــرار  عــلــى  حقيقية 
بها صباح  يتنعم  رفاهية  على  يعتاد  الــعــادي حــني 

مساء، يغدو غير مكترث بقضايا 
بــــالده االســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة 

املـــدى، ذاك مــا رســخــتــه في 
الــحــقــيــقــة ســـيـــاســـة الـــدولـــة 
الـــتـــي أقـــــــّرت مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
مما  السلعة،  هذه  استيراد 

يــفــرض الــتــعــايــش الــســلــمــي 
بـــــني أعـــــــــداء األمـــــــــس، فـــيـــغـــدو 

الواقع  في  وهو  تطبيعًا مجتمعيًا، 
أقوى من أي تطبيع سياسي ودولي.

ــوتـــرت األجــــــواء فـــي أفــغــانــســتــان بــني  أتـــذكـــر حـــني تـ
حــكــومــة طــالــبــان األولــــى والــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة على 
خــلــفــيــة مــقــتــل 11 دبــلــومــاســيــًا إيـــرانـــيـــًا فـــي حـــادث 
يّلفه، هددت  الغموض  يــزال  ال  أفغانستان  بشمالي 
يومها  كــنــت  أفــغــانــســتــان،  بــاجــتــيــاح  طــهــران  حينها 
فــي نــدوة إذاعــيــة مــع أحــد املحللني مــن طــهــران الــذي 
كـــان يــتــهــدد ويــتــوعــد بــاالجــتــيــاح اإليـــرانـــي وضــرب 
األهـــــــداف االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وحـــني 
ــه، ذكــــــرت أن ال  ــ ــال ــا قــ ُطـــلـــب مـــنـــي الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــ
دمرته  بلد  في  أفغانستان  في  استراتيجية  أهــداف 
إيــران،  البدائية، بخالف  بناه  ودمــرت حتى  الحروب 
ولـــعـــل الـــهـــدف االســتــراتــيــجــي الــوحــيــد املــتــبــقــي فــي 
أفغانستان اليوم، هو زعيم طالبان املال محمد عمر 
لهدف  تــدمــيــرًا  ذلــك  يعتبر  فلربما  ُقــتــل  فــإن  نــفــســه، 
التي  األهداف  آالف  فثمة  إيران  أما في  استراتيجي، 
إن ضــربــت فــســتــشــكــل انــتــفــاضــة ربــمــا اجــتــمــاعــيــة، 
واملــيــاه  والــكــهــربــاء  االقــتــصــاديــة  املــراكــز  كاستهداف 
والجسور، وما ينطبق على إيران ربما ينطبق على 

الدول. غيرها من 
قـــــــدرات الـــــــدول الـــعـــســـكـــريـــة ربـــمـــا يـــتـــم تــخــصــيــص 
ــداف  أكــثــر مــن نــصــفــهــا لــحــمــايــة هـــذه املـــقـــرات واألهــ
ــن جـــســـور وأســــــواق  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــنـــمـــويـــة، مــ
وقد  البعض،  ُيساوم  وقد  ونحوها،  ومياه  وكهرباء 
ــة أقـــوى  ــ ُيــبــتــز فـــي ســيــادتــه خـــالل أي تــوتــر مـــع دول
مــنــه. فــكــيــف إن كــانــت الــســلــع االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ــا مــع  ــ تــســتــهــلــكــهــا قـــادمـــة مـــن عـــدوهـــا كـــحـــال أوروبــ
ــــذي يــعــمــل على  روســـيـــا الـــيـــوم، والــعــاقــل هــنــا هـــو ال
ــّد حــجــمــه يــتــصــرف،  نــســج لــحــافــه بـــيـــديـــه، وعـــلـــى قــ
تنويع  إلــى  العقالء  بعض  يلجأ  كثيرة  أحــايــني  وفــي 
ــبــيــض فـــي ســلــة  ــادر ســلــعــه بــحــيــث ال يــضــع ال مـــصـ

لالبتزاز واملساومة. واحدة، فيكون عرضة 
ــــحــــرب يـــجـــوز كـــل شـــــيء، ومــــا دامـــت  فـــي الـــحـــب وال
العقوبات  بسبب  اقتصادية  في حالة حرب  روسيا 
بها  املــهــددة  العقوبات  إلــى جانب  عليها،  املفروضة 
الــغــاز وكــل  الــغــرب، فستلجأ إلــى عــســكــرة  مــن قــبــل 
مــا تــصــدره ألوروبـــــا، وهـــو مــا لــم يــحــصــل طـــوال 3 
االتحاد  يــوم سقط  بــدء تصديره، وحتى  من  عقود 
التهديد بقطعه وتوقيفه،  تم  أن  لم يحدث  السوفيتي 
مـــمـــا يـــعـــكـــس جـــديـــة ومـــخـــاطـــر الــــصــــدام الـــغـــربـــي ـ 
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عــنــدمــا بــدأت شــركــة االتــصــاالت عــمــلــهــا في 
ــوال لـــم يــكــن يــقــودهــا  قــطــر قــبــل ســـنـــوات طــ
لــــكــــادر الـــوطـــنـــي، بــــل كــــان اإلخــــــوة الـــعـــرب  ا
وغــيــر الــعــرب هــم األكــثــريــة، وحــيــنــهــا كــانــت 
الـــشـــركـــة تــبــحــث عـــن تــقــطــيــر الـــوظـــائـــف فــي 
ذلـــك الــحــني مــن أجـــل تــوطــني الــوظــائــف قــبــل 

شيء. كل 
ــــالل املــــواطــــن  ــم احــ ــتـ ــدأ يـ ــ ــا فـــشـــيـــئـــا بـ ــئـ ــيـ وشـ
غدا  وضحاها  عشّية  وبــني  األجنبي،  مكان 
ــتــقــطــيــر بــشــكــل مــــدروس  ــاد عـــلـــى ال ــمـ ــتـ االعـ
ــاعـــت شـــركـــة االتــــصــــاالت  ــتـــطـ ــنـــن. واسـ ــقـ ومـ
بشكل  يديها  على  تقف  ان  (اريدو)  كيوتل 
ــار وهـــنـــا اصـــبـــح لـــهـــا كــيــانــهــا  ـــالنـــظـ ــــت ل الفـ
ومـــكـــانـــتـــهـــا الـــتـــي صـــــارت عـــلـــى كــــل لــســان 

وعامليا. اقليميا 
ــة  ــبـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــر الـ ــطــ ولــــــــذا بــــــــدأت ســـمـــعـــة قــ
بعد  االصعدة  كافة  على  تبرز  واملعلوماتية 
الــبــروز  هــذا  مــع  وبــدأ  التاريخية،  النقلة  تلك 
ملــعــان بــعــض األســمــاء الــوطــنــيــة الــتــي اتــخــذت 
مــن نــشــاط (كــيــوتــل) يــجــعــل مــن بــوابــة دولــة 
قــطــر الــعــاملــيــة الــنــافــذة االبـــرز عــلــى مــســتــوى 

مهم. تنافسي 

(2) 

كيوتل  مؤسسة  استطاعت  الوقت  وبمرور 
أن تــقــاد مــن قــبــل بــعــض الــقــيــادات الــقــطــريــة 
عملها  في  الصفر  من  بــدأت  التي  املخلصة 
الــعــزيــز  األخ  تــأكــيــد  بــكــل  ومــنــهــا  االداري. 
والــصــديــق (ولــيــد الــســيــد) املــديــر الــتــنــفــيــذي 
ملــؤســســة االتـــصـــاالت اوريــــدو الـــذي فــقــدنــاه 
ــــس بـــعـــد عـــــارض صـــحـــي مـــفـــاجـــئ عــلــيــه  أمـ

البالد. خارج  في  وهو  الله  رحمة 

(3)

من  سنة)   59) السيد  محمد  إبراهيم  وليد 
ــقــيــادات الــوطــنــيــة الــتــي ســنــظــل نــفــخــر بــهــا  ال
ونـــتـــذكـــر مــنــاقــبــهــا بـــكـــل تـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــدى 
ــيـــث كـــانـــت الـــذكـــريـــات  ــة. حـ ــادمــ ــقــ ــ الـــفـــتـــرة ال
مــعــه طــويــلــة، فــمــا مـــن مـــبـــادرات مــجــتــمــعــيــة 
تــهــدف لــبــنــاء هـــذا الــوطــن اال والــفــقــيــد ولــيــد 

بجانبها  تسعى  ألنها  يتبناها  كــان  السيد 
لكونها  االداري  بالفكر  لالرتقاء  االيجابي 
ــدة عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع فــــي نــهــايــة  ــائـ ــفـ ــالـ تـــعـــود بـ

املطاف.

(4)

ــانـــي كــــان حــاضــرا  الــعــمــل الـــخـــيـــري واالنـــسـ
ــم فــي  ــتـ ــهـ ــيــــد، فــــقــــد كــــــان يـ ــــفــــقــ ــي حــــيــــاة ال ــ فـ
هـــذا الـــجـــانـــب، حــيــث عـــرف عــنــه حــبــه لــبــنــاء 
ارتــبــط باسمه  الــذي  املــســجــد  مــثــل  املــســاجــد 
فــــي قـــطـــر وكـــــان يـــقـــع فــــي (مـــنـــطـــقـــة ســبــاق 
ـــي الـــشـــحـــانـــيـــة،  ــن فـ ــجـ ــهـ ــريـــــس) بــــــأرض الـ ــ الـ
بــجــانــب مــشــاريــعــه الــخــيــريــة االخــــرى. وهــو 

تعالى. الله  بإذن  حسناته  ميزان  في 
من: كل  أخو  وهو 

خالد  -
إبراهيم  -
وحيد.  -

األبناء: من  وله 
محمد  -

عبدالله  -
خالد.  -

(5)

ونــذكــر هــنــا دور الــفــقــيــد أيــضــا فــي تــعــاونــه 
لــطــالب وطالبات  بــارزا ومــســانــدا  كــان  الــذي 
ــرة  ــتـ ــر فـــــي فـ ــطــ ــم االعـــــــــالم بـــجـــامـــعـــة قــ قــــســ
االدارية  وظيفته  يشغل  كان  عندما  ماضية 
يتبّنى  كان  العامة، حيث  العالقات  ادارة  في 
للقسم  العملي  والــتــدريــب  التخرج  مشاريع 
على  العمل  أجل  من  للطلبة  قلبه  ويفتح  بل 
جــعــل ”مـــؤســـســـة كــيــوتــل او أوريــــــدو” هــي 
مــحــطــة االســتــفــادة مــن خــبــراتــهــا فــي مــجــال 
تــكــاد  ــات ال  ــريــ ـــذكــ االتــــصــــال واالعــــــــالم. والـ
أيام  من  أجملها  وما  الشأن  هذا  في  تنسى 

ولحظات!.

(6)
أخيرة: كلمة 

ــيــد الــســيــد عــالمــة مــضــيــئــة  يــبــقــى الــفــقــيــد ول
فـــي مــســيــرة شـــركـــة االتـــصـــاالت (أوريـــــدو) 
لـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــل ا ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـ ــكــــل خـــــــــاص، وا بــــشــ
قدم  ما  نظير  عام  بشكل  قطر  في  والتقني 
للفقيد  طــويــلــة،  لــســنــوات  امــتــدت  جــهــود  مــن 
ــه الــصــبــر والــســلــوان.  الــرحــمــة وألهــلــه وذويــ

راجعون.  إليه  وإنا  لله  وإنا 

وليد السيد.. سنوات عطاء

¶ وليد السيد.. رحمه الله



طائفية  حروب  مضطرب،  عالم  في  نعيش 
ــات عــســكــريــة  ــقــــالبــ ــرى إقـــلـــيـــمـــيـــة وانــ ــ ــ وأخـ
ــة. ونـــذر  ــيـ ــربـ ــدول أفـــريـــقـــيـــة وعـ ــ تــعــصــف بـ
ــا،  ــ حــــروب قـــادمـــة مــحــور ارتـــكـــازهـــا أوروب
وُمــشــعــلــوهــا قــوى كــبــرى تــمــلــك بــيــدهــا كل 
ــواع األســلــحــة الــفــتــاكــة، إلـــى جــانــب ذلــك  أنــ
هــنــاك حــرب تــجــتــاح الــعــالــم لــم يــحــســم أمــر 
ُمــشــعــل تــلــك الـــحـــرب، إنــهــا حـــرب كــورونــا 
ــفــــرع عـــنـــهـــا مـــــن أمـــــــــراض تــفــتــك  ــتــ ومــــــا يــ
بــالــبــشــريــة، وهــنــاك روايـــات مــتــعــددة تقول 
ــان، بــمــعــنــى  ــكــ ــســ ــ ــي ال ــتـــس فــ ــالـ بـــنـــظـــريـــة مـ
مــن  بـــد  يـــتـــزايـــدون وال  الـــعـــالـــم  أن ســـكـــان 
إما  العالم،  سكان  تزايد  من  للحد  التدخل 
عــواصــف..  طــوفــان،  زالزل،  إلــهــي»  بتدخل 
بــتــدخــل بــشــري عــن طــريــق نشر  أو  إلــخ « 
وتـــقـــدر  لـــــحـــــرب،  ا بـــاشـــتـــعـــال  أو  األوبـــــئـــــة 
الــخــســائــر الــبــشــريــة فـــي الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
38 مــلــيــون إنــســان بني  األولـــى بــأكــثــر مــن 
مـــدنـــي وعـــســـكـــري. كـــمـــا تـــقـــدر الــخــســائــر 
بأكثر  الثانية  العاملية  الحرب  في  البشرية 
عسكريني  مــن  البشر  مــن  مليونا   60 مــن 
ومــدنــيــني، وتــقــدر الــخــســائــر الــبــشــريــة مــن 
مـــرض كـــورونـــا ومــشــتــقــاتــه بــأكــثــر مــن 4 
وما  اليوم  حتى  العالم  حول  نسمة  ماليني 

أعظم.  خفي 

(2)

فــي هــذه األجــواء الــدولــيــة اُملــْظــِلــمــة اُملــْدَلــِهــمــة 
ــة قــطــر ســمــو الشيخ  أمــيــر دول تــحــرك  جــاء 
الــســاحــة  ثـــانـــي، عـــلـــى  بـــن حـــمـــد آل  تــمــيــم 
ــوًال إلــى  الـــدولـــيـــة، بــــدءًا مـــن واشــنــطــن وصــ
بـــيـــجـــني/  بـــكـــني، بـــهـــدف إخـــمـــاد مـــا يــمــكــن 
ــات املــتــصــاعــدة قــبــل أن  اخــمــاده مــن األزمــ
ــة  يــســتــفــحــل الـــخـــطـــر، وزيــــر خـــارجـــيـــة دولـ
ــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد  ــــشــ ــطــــر ســـــعـــــادة ال قــ
ــارة ســمــو  ــ ــ ــران قـــبـــل زيـ ــهــ الـــرحـــمـــن فــــي طــ
األمـــيـــر تــمــيــم إلـــى واشـــنـــطـــن؛ لــيــطــلــع عــلــى 
ــتـــجـــدات بـــشـــأن املـــلـــف الـــنـــووي  ــر املـــسـ ــ آخـ
ــى جــانــب  ــ اإليـــــرانـــــي، وحــــــــوارات فـــيـــيـــّنـــا إلـ
مــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــســاخــنــة فــي املــنــطــقــة 
ــراق  ــعــ ــ ال الـــيـــمـــن وأوضـــــــــاع  فــــي  الــــحــــرب   »
وســـوريـــا ولــبــنــان والـــحـــروب االقــتــصــاديــة 
ــرى لــهــا عــالقــة بــأمــن  ــور أخـ إلـــى جــانــب أمـ

العربي. الخليج  منطقة 
ــة قـــطـــر ســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  ــ أمـــيـــر دولـ
رفيع  خليجي  مسؤول  أول  ثاني،  آل  حمد 
املــســتــوى يــلــتــقــي بــالــرئــيــس األمــريــكــي جو 
سنة  مــرور  بعد  األبيض  البيت  في  بايدن 
ــن تـــولـــيـــه الـــرئـــاســـة فـــي يـــنـــايـــر املـــاضـــى.  مـ

وأمــــام الــقــمــة الــقــطــريــة األمــريــكــيــة مــلــفــات 
ــر مــنــهــا  ــ ــة، اذكــ ــ ــيـ ــ ثـــنـــائـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـ
ــي الـــيـــمـــن  ــرب فــ ــ ــحـ ــ ــان والـ ــتـ ــسـ ــانـ ــغـ ــلـــف أفـ مـ
والتطبيع  الفلسطينية  واملــســألــة  وســوريــا 
ــائـــرات  ــام صــفــقــة الـــطـ ــمــ ــيـــل واتــ ــرائـ مـــع إسـ
من  شــراءهــا  قطر  طلبت  التي  طيار  بــدون 
جانب  إلى  أخرى  عربية  وقضايا  أمريكا، 
الـــحـــرب  أو  املـــســـلـــحـــة  ــحــــرب  ــ ال ــمــــاالت  ــتــ احــ
ــة ضــــد روســــيــــا االتــــحــــاديــــة «  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
عــقــوبــات وحــصــار ومــقــاطــعــة دبــلــومــاســيــة 
امللفات  بــني  أوكــرانــيــا، ومــن  «إن هــي غــزت 
املــلــحــة أمــام الــقــمــة الــقــطــريــة األمــريــكــيــة في 
ــنــــطــــن الـــطـــلـــب مــــن قـــطـــر بـــســـد عــجــز  واشــ
أوروبـــــا الــغــربــيــة مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فــي 
ــحــــاد الــــروســــي أوكـــرانـــيـــا.  ــة غــــزا االتــ ــالـ حـ
الـــغـــاز  مـــنـــظـــمـــة  أن  ــى  إلــــ اإلشـــــــــارة  تــــجــــدر 
12 دولة وخمس دول  الطبيعي تتكون من 
مــراقــبــة، وأكــبــر الـــدول األعــضــاء تــصــديــرًا 
واحــتــيــاطــًا هــي ( قــطــر والــجــزائــر وإيـــران 
تسيطر  الــدول  وهــذه  وفنزويال)  وروســيــا 
الــعــاملــي  الــغــاز  73 % مــن احــتــيــاطــي  عــلــى 
اليوم  املنظمة  ويــرأس  اإلنــتــاج،  مــن  و42% 
ــن إيــــــــران، وقـــد  مـــحـــمـــد حـــســـني عــــادلــــي مــ
ــرئــيــس  ــى ال ــ ــــدعــــوة إل ــة قـــطـــر ال ــ وجـــهـــت دولـ
اإليـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي لــحــضــور قــمــة 
في  انعقادها  املتوقع  للغاز  املصدرة  الدول 
أن  السهل  من  ليس  إنه  القادمة.  األسابيع 
منظمة  في  األعضاء  الدول  من  دولة  تقف 
الـــدول املــصــدرة لــلــغــاز ضــد مــصــالــح دولــة 
في  محلها  لتحل  املنظمة  في  أخرى عضو 
مع  متضامنة  إيــران  أن  خــاصــة  األســـواق، 

من  عليها حصار  ُفِرض  حالة  في  روسيا 
ــــدول الــغــربــيــة، ولـــن يــكــون  قــبــل أمــريــكــا وال
األمــــر ســهــًال عــلــى أي عــضــو مـــن أعــضــاء 
ــا مـــن الــغــاز  ــ املــنــظــمــة لـــســـداد حــصــة أوروبـ
حال  في   %  40 والبالغ  الروسي  الطبيعي 

أوروبي. حصار  األخيرة  على  ُفِرض 

(3)

حل  في  وخبراتها  القطرية  الدبلوماسية   
في  مــأزق  أي  لتجنب  ستؤهلها  الــنــزاعــات 
أهمية زيارة سمو  تأتي  الشأن، ولهذا  هذا 
ــــة قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم لــواشــنــطــن  أمــيــر دول
تــلــعــب دورا  لــكــي  ــتـــوالـــي،  الـ وبــيــجــني عــلــى 
فــي الــوصــول إلـــى وفـــاق دولـــي بــني جــمــيــع 
تجنب  لكي  واملتنازعة،  املختلفة  األطــراف 
تـــقـــديـــر  ســــــوء  أو  اخـــــتـــــالالت  أي  ــم  ــ ــال ــعــ ــ ال
لــــــذي يــــزيــــد األوضــــــاع  لـــلـــمـــواقـــف، األمــــــر ا
ــة  ــة تـــفـــاقـــمـــًا. لـــقـــد أصـــبـــحـــت الـــدوحـ ــيـ ــدولـ الـ
الــغــربــيــة  الــــدول  ــة، ألن  ــيـ تــحــتــل مــكــانــة دولـ
لنقل  العالم  عواصم  سائر  على  فضلتها 
مــقــار بــعــثــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مـــن كــابــول 
إلــى الــدوحــة، وكــذلــك فــعــلــت واشــنــطــن، إلــى 
محوريًا  شريكًا  أصبحت  قطر  أن  جــانــب 
ــــالء مـــن أفــغــانــســتــان  خـــالل عــمــلــيــات اإلجـ
فــي أغــســطــس املــاضــي، فــضــًال عــن دورهــا 
ــمــــطــــارات  الــــحــــيــــوي فـــــي عــــــــودة الــــعــــمــــل بــ
أفـــغـــانـــســـتـــان، وقــــد أصـــبـــحـــت قـــطـــر تــقــوم 
ــة فــي  ــيــ ــكــ ــريــ ــح األمــ ــ ــال ــة املــــصــ ــ ــايـ ــ بـــــــدور رعـ

أفغانستان. 
إن الــقــمــة الــقــطــريــة األمــريــكــيــة الــتــي تــعــقــد 
ــا بـــرحـــت حــديــث  فـــي واشـــنـــطـــن كـــانـــت ومــ
كـــبـــريـــات الـــصـــحـــافـــة الـــعـــاملـــيـــة «الــصــحــافــة 
ــات  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــة وكـ ــ ــزيـ ــ ـــيـ ــ ـــل ـــجــ الــــفــــرنــــســــيــــة واإلنــ
ــك  ــذلـ ــة وكـ ــيــ ــانــ ــة واألملــ ــيـ ــريـــكـ الـــصـــحـــف األمـ
تؤديه  الــذي  الــدور  ألهمية  نظرا  الروسية، 
دولـــــة قـــطـــر عـــلـــى املـــســـرح الــــدولــــي، ســـواء 
لــكــثــيــر مــــن دول  ــاعــــدات  املــــســ فــــي مـــجـــال 
الــعــالــم فــي األزمــــات والـــكـــوارث والــحــروب، 
أو فـــي مــجــال االقــتــصــاد واالســتــثــمــار أو 
مجال  فــي  أو  املتحدة  األمــم  منظمة  مجال 
دبــلــومــاســيــة الــوســاطــة فــيــمــا بــني األطـــراف 

املتنازعة.
كل  في  لها  مشهود  إنجازات  حققت  لقد   
وعلى  أدائــهــا،  في  اشتركت  التي  املــجــاالت 

الحر. العالم  قادة  باحترام  حظيت  ذلك 
ــو الــلــه أن يــوفــق أمــيــرنــا   آخـــر الـــقـــول: ارجـ
ثــانــي، في  آل  بــن حــمــد  الــشــيــخ تميم  ســمــو 

الصعد. كل  على  الخّيرة  مساعيه  كل 

قمة من أجل السالم واالستقرار
الشيخ تميم بن  السمو  عكست مــحــادثــات حضرة صاحب 
أمــس، والتي  املــفــدى، في واشنطن  البالد  أمير  آل ثاني  حمد 
شملت فــخــامــة الــرئــيــس جــو بــايــدن رئــيــس الـــواليـــات املتحدة 
أليخاندرو مايوركاس وزير األمن  السيد  الصديقة، وسعادة 
الــدفــاع بالواليات  لويد أوســنت وزيــر  السيد  الوطني وســعــادة 
التي  العالقات اإلستراتيجية  املتحدة األمريكية، مــدى عمق 
تــجــمــع قــطــر والـــواليـــات املــتــحــدة، مــن جــهــة، واملــكــانــة الــبــارزة 
لصاحب السمو باعتباره قائدا وشريكا مهما لدى واشنطن 

وما يحظى به من ثقة وتقدير من كل املسؤولني األمريكيني.
ــة الــقــمــة الــقــطــريــة  ــاولـ ــنــــدة الـــتـــي طـــرحـــت عــلــى طـ وتــمــثــل األجــ
األمــريــكــيــة، مــؤشــرا واضــحــا عــلــى أهــمــيــة الــلــقــاء الـــذي أجـــراه 
بــايــدن، حيث تناولت املحادثات  الرئيس  السمو مــع  صاحب 
إلـــى جــانــب الــعــالقــات الــثــنــائــيــة، قــضــايــا بــالــغــة األهــمــيــة مثل 
دعــم الشعب األفــغــانــي، وتعزيز األمــن واالزدهــــار فــي الخليج 
العاملية، وهو ما  الطاقة  إمــدادات  واملنطقة، وضمان استقرار 
يفسر الدور الحيوي الذي تلعبه دولة قطر، والجهود املشتركة 

للبلدين لتعزيز السالم واالستقرار في املنطقة والعالم.
إن إعالن فخامة الرئيس األمريكي جو بايدن عزمه تصنيف 
قطر بأنها حليف رئيسي من خارج حلف شمال األطلسي، 
هو تأكيد للمكانة الخاصة التي تحظى بها دولة قطر بالنسبة 
للدوحة على ما  امتنان واشنطن  املتحدة، وإظــهــار  للواليات 
تقوم به من أدوار بارزة على صعيد الكثير من امللفات وفي 
العاملية  التعاون في مجال األمن اإلقليمي والقضايا  مقدمها 
التي قدمتها في  الهائل واملــســاعــدة  الــدعــم  الــطــارئــة، ال سيما 
أفغانستان، من تسهيل لالنسحاب وعمليات اإلجــالء ودعم 

االستقرار السياسي والعمل اإلنساني.
ــة قــطــر والــواليــات  إن أهــمــيــة الــشــراكــة اإلســتــراتــيــجــيــة بــني دولـ
البلدين والشعبني  املتحدة، ال تأتي من كونها تخدم مصالح 
الـــصـــديـــقـــني فـــقـــط، وإنــــمــــا كـــذلـــك ملــســاهــمــتــهــا فــــي الـــســـالم 

واالستقرار وبناء مستقبل أفضل في املنطقة.

الدبلوماسية القطرية في دائرة الضوء العاملي

www.al-sharq.com

alsharq@al-sharq.com

يومية سياسية جامعة صدرت في 1 سبتمبر 1987م.
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صاحب السمو: املباحثات مع الرئيس األمريكي مثمرة

أكـــد حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 

ــفـــدى أن  ــبـــالد املـ بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـ

مــبــاحــثــاتــه مــع فــخــامــة الــرئــيــس جــو بــايــدن 

األمريكية، مثمرة. املتحدة  الواليات  رئيس 

ـــدى، فــــي تــغــريــدة  ـــفـ ــيــــر املـ ــال ســـمـــو األمــ ــ  وقــ

عـــلـــى حـــســـابـــه الـــرســـمـــي بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل 

االجــتــمــاعــي /تـــويـــتـــر/: «كـــانـــت مــبــاحــثــاتــي 

ــايـــدن  ــة الــــرئــــيــــس جــــو بـ ــامـ ــخـ ــرة مــــع فـ ــمـ ــثـ مـ

تـــبـــادلـــنـــا خـــاللـــهـــا وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــيـــال 

مــجــمــل الــتــطــورات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة في 

التي تجمع  اإلستراتيجية  الشراكة  سياق 

ــزداد رســــوخــــا يــومــا  بــــني بــلــديــنــا والــــتــــي تــــ

الــســالم واالســتــقــرار في  يـــوم لتحقيق  بــعــد 

منطقتنا».

 إلــــى ذلـــــك، غـــــادر حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 

البالد  أمير  ثاني  آل  بــن حمد  تميم  الشيخ 

أمس  األمريكية واشنطن  العاصمة  املفدى، 

ــارة عــمــل لـــلـــواليـــات املــتــحــدة  ــ بــعــد خــتــام زيـ

األمير وفد  رافق سمو  الصديقة.  األمريكية 

رسمي.

21 12283 2022 1 1443 29

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، وفــخــامــة الــرئــيــس جو 

بايدن رئيس الواليات املتحدة األمريكية الصديقة، 

عــالقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي االســتــراتــيــجــي الــوطــيــدة 

بني البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف 

املــجــاالت.  كما بحثا خــالل اللقاء الــذي عقد بالبيت 

األبيض ظهر امس أبرز املستجدات إقليميا ودوليا.

 وفــي تصريح لفخامة الرئيس األمريكي في بداية 

الــلــقــاء رحـــب فــخــامــتــه بــســمــو األمــيــر املـــفـــدى، قــائــال: 

«يـــســـرنـــي أن يـــكـــون بــيــنــنــا الــــيــــوم صـــديـــق حــقــيــقــي 

تجمعنا بــه عالقة رائــعــة منذ توليت الرئاسة ومن 

قبلها.. سمو الشيخ أرحــب بــك فــي البيت األبيض» 

ه فخامة الرئيس بــايــدن بشراكة البلدين التي 
ّ

ونـــو

تــمــتــد لــخــمــســني عـــامـــا، والـــتـــي تـــصـــدرت فـــي الــعــام 

املنصرم واجــهــة الكثير مــن املصالح األمريكية من 

ضمنها إجــــالء عــشــرات اآلالف مــن األفـــغـــان وحفظ 

االستقرار في غزة عبر تقديم املساعدات إلنقاذ حياة 

الفلسطينيني والتعامل مع التهديدات على مستوى 

الشرق األوسط، وغيرها الكثير. 

 وفيما يتعلق بجدول أعمال سمو األمير والرئيس 

ــــه ســيــتــم بحث 
ّ
ــد فــخــامــتــه أن بــايــدن خـــالل الــلــقــاء، أكـ

الكثير من املسائل تشمل األمــن في منطقة الخليج 

والشرق األوسط، واستقرار إمدادات الطاقة العاملية، 

ومــواصــلــة الــعــمــل الــثــنــائــي لــدعــم الــشــعــب األفــغــانــي، 

وتعزيز التعاون التجاري واالستثماري بني البلدين 

الصديقني.

ــايــــدن بــالــصــفــقــة الــتــي  ــيـــس بــ  ورحــــــب فـــخـــامـــة الـــرئـ

أبــرمــتــهــا مــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة مع 

شركة بوينغ، معتبرا أنها واحدة من أكبر الصفقات 

التي أبرمتها بوينغ على اإلطالق وستخلق عشرات 

اآلالف من فرص العمل املجزية في الواليات املتحدة. 

 وعــن دولـــة قطر قــال فخامة الــرئــيــس بــايــدن: «قطر 

ــوثــــوق وقـــــــــادر، وســأبــلــغ  ــك مــ ــريــ صـــديـــق عـــزيـــز وشــ

الــكــونــغــرس نــيــتــي بــتــصــنــيــف قــطــر بــكــونــهــا حليفا 

رئيسيا لــلــواليــات املــتــحــدة مــن خـــارج حــلــف الناتو 

بــمــا يــعــكــس أهــمــيــة عــالقــاتــنــا»، مـــؤكـــدا فــخــامــتــه أن 

هــذه الخطوة يجب أن تتخذ منذ وقــت طــويــل، كما 

أعــرب عــن شكره لسمو األمــيــر على الــزيــارة والــتــزام 

سموه تجاه عالقات الصداقة بني البلدين والشعبني 

الصديقني.

 مــن جــانــبــه، أعـــرب ســمــو األمــيــر املــفــدى عــن خالص 

شــكــره لفخامة الــرئــيــس بــايــدن عــلــى حــفــاوة الــلــقــاء، 

الـــعـــام 2022 بــالــغ األهــمــيــة حيث   
ّ
مـــؤكـــدا ســمــوه أن

يــصــادف مـــرور خمسني عــامــًا عــلــى إقــامــة الــعــالقــات 

ــة قــطــر والــــواليــــات املــتــحــدة،  الــدبــلــومــاســيــة بـــني دولــ

معربا سموه عن اعتزازه بهذه العالقات املتينة وبما 

حققه البلدان منذ تأسيسها.

 وأكــد سمو األمــيــر املــفــدى أن مباحثاته مــع فخامة 

الرئيس بايدن ستتمحور حول أمن املنطقة، منوها 

سموه بما يتوفر عليه البلدان من عوامل قوة بلغت 

 هاما في عملهما سويًا في أفغانستان، وفي 
ً

مــدى

هـــذا الـــصـــدد عــبــر ســمــوه عـــن فــخــره بــاملــســاعــدة في 

إجالء عشرات اآلالف من األشخاص من أفغانستان. 

وأشـــــار ســمــوه كــذلــك إلــــى أنــــه ســيــبــحــث مـــع فــخــامــة 

ــقـــوق الــشــعــب  الـــرئـــيـــس قـــضـــايـــا مـــتـــعـــددة تــشــمــل حـ

الــفــلــســطــيــنــي وغــيــرهــا مـــن قــضــايــا املــنــطــقــة، معربا 

سموه بالفخر والسرور بما يجمع قطر والواليات 

املــتــحــدة مــن عــالقــات، كما أكــد على مــواصــلــة العمل 

سويًا إليجاد السبل لتحقيق السالم في املنطقة.

 حضر املباحثات من الجانب القطري سعادة الشيخ 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 

الـــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة وســـعـــادة الــشــيــخ محمد 

بـــن حــمــد آل ثـــانـــي ســكــرتــيــر ســمــو األمـــيـــر لــشــؤون 

االستثمار وســعــادة الشيخ سعود بــن عبدالرحمن 

آل ثــانــي رئــيــس الـــديـــوان األمـــيـــري وســـعـــادة السيد 

عـــبـــدالـــلـــه بــــن مــحــمــد الــخــلــيــفــي رئـــيـــس جـــهـــاز أمـــن 

الــدولــة وســعــادة السيد محمد بــن نــاصــر الهاجري 

الــدراســات والبحوث بالديوان األميري  مدير إدارة 

وسعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة 

قــطــر لـــدى الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، وحضرها 

من الجانب األمريكي سعادة السيد انتوني بلينكن 

وزيــــر الــخــارجــيــة، وســـعـــادة الــســيــد جــيــك سوليفان 

مستشار األمن القومي وسعادة السيد وليام بيرنز 

مدير وكالة املخابرات املركزية وسعادة السيد بريت 

مــكــجــورك نــائــب مــســاعــد الــرئــيــس ومــنــســق شـــؤون 

الشرق األوسط وأفريقيا.

تصنيف قطر حليفًا رئيسيًا للواليات املتحدة

واشنطن - قنا
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صاحب السمو: شراكة البلدين تسهم في مستقبل أفضل للمنطقة 

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الــبــالد املــفــدى، اجتماعا مــع ســعــادة السيد لــويــد أوســـنت وزيــر 

الــدفــاع بــالــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، وذلـــك بمبنى 

وزارة الدفاع (البنتاغون) صباح أمس.

وفي بداية االجتماع، رحب سعادة وزير الدفاع األمريكي بسمو 

األمير املفدى، منوها بكون العالقات بني دولة قطر والواليات 

الــواليــات املتحدة  املتحدة األمريكية قوية وإستراتيجية وأن 

ملتزمة بجعل الشراكة مع قطر أكثر قوة مما هي عليه اآلن.

كما أعرب عن شكره وتقديره ملا قدمته قطر، وتواصل تقديمه، 

من دعم لبالده في أفغانستان ومن ضمنه إجالء أكثر من 124 

ألف شخص واستقبال آخرين ممن غادروا أفغانستان بحثا عن 

بدايات جديدة.

وأكد سعادة وزير الدفاع األمريكي على تصريح سابق له من 

 الجهود 
ّ
الدوحة في سبتمبر املاضي قال فيه «ليس مبالغة أن

القطرية أنقذت حياة اآلالف، وأنــه بفضل جهود قطر تلك بقي 

مطار كابول مفتوحًا أمام الطائرات». إلى جانب ذلك أكد وزير 

 ســمــو األمــيــر املــفــدى يــحــظــى، كقائد 
ّ
الـــدفـــاع األمــريــكــي عــلــى أن

وشريك، بالثقة ويمكن االعتماد عليه، وهو ما سيعزز العالقات 

الــدفــاعــيــة مـــع الـــشـــركـــاء مــثــل قـــطـــر، فـــي ظـــل مــواصــلــة الــبــلــديــن 

جهودهما لضمان األمن واالستقرار باملنطقة وتحقيق األهداف 

املــشــتــركــة وحـــل الــنــزاعــات وتــقــديــم الــدعــم اإلنــســانــي للمدنيني 

وتخفيف حدة التوترات.

ــفــــدى عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــالقـــات  ــر املــ ــيــ ـــد ســـمـــو األمــ ــه، أكــ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ

ــات املــتــحــدة، واصــفــا  اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــجــمــع قــطــر والـــواليـ

 قطر 
ّ
إيـــاهـــا بــالــشــراكــة الــدفــاعــيــة الــقــويــة، حــيــث أكـــد ســمــوه أن

تدعم عمليات الــواليــات املتحدة فــي الــشــرق األوســـط مــن خالل 

اســتــضــافــة 10 آالف مــن الـــقـــوات األمــريــكــيــة فــي قــطــر، وفـــي هــذا 

الصدد أعرب سموه عن اعتزازه وسروره بتقديم الدعم إلجالء 

األمــريــكــيــني مــن أفــغــانــســتــان الــصــيــف املــاضــي، وهـــو مــا يعكس 

متانة الشراكة التي تجمع البلدين.

 قطر تعتز بتعاونها مع الواليات املتحدة 
ّ
كما أضاف سموه أن

األمريكية، معربا عن امتنانه لتعاون الجانب األمريكي والعمل 

سويا مع قطر لتأمني بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بما 

ر سموه عن سروره 
ّ
يحقق األمن واالستقرار في املنطقة. كما عب

بلقاء سعادة وزير الدفاع األمريكي وتبادل وجهات النظر حول 

عدة قضايا محل االهتمام املشترك، مؤكدا سموه على ثقته في 

أن الشراكة التي تجمع البلدين ستسهم في بناء مستقبل أفضل 

في املنطقة.

وبــحــث االجــتــمــاع أيــضــا عــالقــات الــتــعــاون اإلســتــراتــيــجــي بني 

البلدين في املجاالت الدفاعية والعسكرية واألمنية، كما تمت 

مناقشة تطورات األوضاع إقليميا ودوليا، وخصوصا الجهود 

املشتركة للبلدين في إرساء السالم واالستقرار في املنطقة.

ــاء الــوفــد  ــدد مـــن أصـــحـــاب الـــســـعـــادة أعـــضـ حــضــر االجـــتـــمـــاع عــ

املــرافــق لسمو األمــيــر. وحــضــره مــن الجانب األمريكي  الرسمي 

عدد من كبار املسؤولني.

إلى ذلك، أكد حضرة صاحب السمو على أهمية اللقاء مع وزير 

الــدفــاع األمــريــكــي. وقـــال سمو األمــيــر فــي تــغــريــدة على حسابه 

الرسمي في موقع تويتر: «أجريت اجتماعًا مثمرًا مع سعادة 

ــدفـــاع األمـــريـــكـــي والـــــذي ستعمل  الــســيــد لــويــد أوســــنت وزيــــر الـ

مــخــرجــاتــه عــلــى تــطــويــر تــعــاونــنــا االســتــراتــيــجــي الــعــســكــري، ال 

 الجهود املشتركة لقطر والــواليــات املتحدة موجهة 
ّ
سيما وأن

كليا نحو السالم واالستقرار في املنطقة والعالم».

واشنطن - الشرق - قنا

تغريدة صاحب السمو
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صاحب السمو يستعرض التعاون األمني مع واشنطن

اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 

حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املـــفـــدى، ســعــادة السيد 

ـــن الـــوطـــنـــي  ــ ــ ـــر األمـ ــ ــ ــاس وزيـ ــ ــوركـ ــ ــايـ ــ ـــدرو مـ ــانـ ــخــ ــيــ ألــ

بالواليات املتحدة األمريكية الصديقة، وذلك بمقر 

إقامة سموه بالعاصمة األمريكية واشنطن صباح 

ــــالل املـــقـــابـــلـــة اســـتـــعـــراض عـــالقـــات  امـــــس.وجـــــرى خـ

الــتــعــاون، وســبــل تنميتها وتــعــزيــزهــا فــي مختلف 

املجاالت ال سيما في املجال األمني. حضر املقابلة 

عــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة أعــضــاء الــوفــد الرسمي 

املرافق لسمو األمير.

واشنطن - قنا

القطرية تبرم صفقة مع بوينغ لشراء 50 طائرة شحن

إبــرام اتفاقية  أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن 

مع شركة بوينغ، لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من 

طائرات الشحن الجديدة من طراز (777-8)، بالتزامن 

مع إطالق بوينغ امس هذا الطراز الجديد.

وقــالــت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة فــي بــيــان، إنها 

ســتــصــبــح املــشــغــل الـــعـــاملـــي األول لـــطـــائـــرة الــشــحــن 

الجوي 777-8 مع طلب مؤكد لشراء 34 طائرة وطلب 

لــشــراء 16 طــائــرة أخـــرى، بقيمة إجمالية  اخــتــيــاري 

تصل إلى أكثر من 20 مليار دوالر أمريكي لتصبح 

 في تاريخ شركة بوينغ.
ً
األعلى قيمة

ـــع االتــفــاقــيــة ســعــادة السيد أكــبــر الــبــاكــر الرئيس 
ّ
وق

الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة، 

والسيد ستانلي ديــل الرئيس والرئيس التنفيذي 

لــلــطــائــرات الــتــجــاريــة فــي بــويــنــغ، بــحــضــور عـــدد من 

املسؤولني في البلدين.

وأشــــــارت /الــقــطــريــة/ إلــــى أن هــــذه االتــفــاقــيــة الــتــي 

جرت مراسمها في البيت األبيض، ستسهم في دعم 

املئات من املوردين األمريكيني من أكثر من 38 والية 

أمريكية وتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة في الواليات 

املتحدة، وستضخ 2.6 مليار دوالر أمريكي سنويًا 

في االقتصاد األمريكي طوال فترة تسليم الطائرات.

وبحسب البيان، تجمع الطائرة الجديدة بني املزايا 

التكنولوجية الحديثة لطائرة 777X واألداء املذهل 

لطائرات الشحن من طراز 777، لتصبح بذلك طائرة 

الــشــحــن ذات املــحــركــني األكــبــر حجمًا  777-8 طــائــرة 

وذات املدى األطول واألكثر اعتمادية في العالم.

 سعة الشحن في هذه الطائرة مماثلة تقريبًا 
ّ

وتعد

لطائرة 747-400، إال أنها أفضل بنسبة 25 في املئة 

من حيث التوفير في استهالك الوقود واالنبعاثات 

والكلفة التشغيلية، مما سيقدم لشركات الطيران 

 أكثر استدامة وربحية.
ً
أعماال

وجدد الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط الجوية 

الــقــطــريــة الــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــزام الــنــاقــلــة تــجــاه عائلة 

طـــائـــرات 777X مـــع تــســجــيــل طــلــب لـــشـــراء طـــائـــرات 

الــشــحــن الــجــوي 777-8، والــتــي مــن املــتــوقــع اســتــالم 

الطائرة األولى ضمن هذه االتفاقية في عام 2027.

وقـــال ســعــادة السيد أكــبــر الــبــاكــر "إن شــركــة بوينغ 

تتمتع بــتــاريــخ طــويــل فــي صــنــاعــة أفــضــل طــائــرات 

الشحن الجوي في العالم، وتفتخر الخطوط الجوية 

الــقــطــريــة بـــأن تــكــون املــشــغــل الــعــاملــي األول لــطــائــرة 

الشحن الجديدة من طراز بوينغ 8-777".

وأضــــاف "هـــذه الــطــائــرة ستمكن الــنــاقــلــة مــن تعزيز 

الخدمات التي نقدمها لعمالئها، وتلبية األهــداف 

ــدامـــة ضــمــن مختلف  ــتـ املـــوضـــوعـــة فـــي تــعــزيــز االسـ

عملياتنا في املستقبل".

ــيــــوم اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي تـــاريـــخ  ــع يـــقـــول "هــــــذا الــ ــابــ وتــ

الــتــي ستبذل قــصــارى جهدها  عالقاتنا مــع بوينغ 

لتسليم طائرات تلبي توقعاتنا، ونحن كلنا ثقة بأن 

بوينغ لن تعمل على تحقيق هذا األمــر فحسب، بل 

ستتخطى أيضًا توقعاتنا بال شك".

ــر ســاهــم فــي وجــودنــا هــنــا الــيــوم  ــذا األمـ وأضــــاف "هـ

لــنــكــون املــشــغــل الـــعـــاملـــي األول لــــواحــــدة مـــن أفــضــل 

طائرات الشحن الجوي ألجيال قادمة".

مــن جــهــتــه، أعـــرب الــســيــد ستانلي ديـــل، عــن ســـروره 

"التي  بإطالق طائرة الشحن الجوي بوينغ 8-777، 

الــقــطــريــة، إحــــدى أكبر  الــجــويــة  الــخــطــوط  ستصبح 

نــاقــلــة جـــويـــة فـــي الـــعـــالـــم وشـــريـــك بــويــنــغ مــنــذ 30 

عــامــًا تــقــريــبــًا، املــشــغــل الــعــاملــي األول لــهــذه الــطــائــرة 

االستثنائية".

ــفـــرق الـــعـــمـــل فــــي بــويــنــغ  ــد الـــجـــاهـــزيـــة الـــتـــامـــة لـ ــ وأكــ

لصناعة طــائــرة ستلبي احتياجات الناقلة لعقود 

ــيـــار الـــخـــطـــوط الــقــطــريــة  ــتـ ــأن اخـ ــ ــة.. مـــنـــوهـــا بـ ــ ــادمـ ــ قـ

التزام الشركة في   شاهدًا على 
ّ

لطائرات 777-8 يعد

صناعة طائرات ذات سعة كبيرة، واعتمادية عالية، 

وكفاءة مميزة في استهالك الوقود".

واتخذت بوينغ القرار بتصنيع طائرة الشحن 777-

8، أحدث أفراد عائلة طائرات 777X، لتحسني كفاءة 

طائرات الشركة وتعزيز أدائها البيئي.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قـــالـــت الــخــطــوط الــقــطــريــة إنــهــا 

 على طلب الشراء 
ً
أجرت، ضمن اتفاقية اليوم، تعديال

ل 20 طائرة 
ّ

لـ60 طائرة من عائلة 777X، حيث ستحو

ضمن هــذه الطلبية لتصبح 777-8. كما ستضيف 

ثــالث طــائــرات شحن جــوي مــن طـــراز 777 فــي املــدى 

القريب لالستفادة من سوق الشحن الجوي املزدهر 

ــــدى أكـــثـــر طـــائـــرات  حــالــيــًا. وتــعــتــبــر طـــائـــرة 777 إحـ

الــجــوي مبيعًا على اإلطــــالق، حيث  بوينغ للشحن 

استلمت الشركة طلبات لشراء أكثر من 300 طائرة 

777 للشحن منذ إطالق مبيعات الطائرة في 2005.

 كما أبرمت الخطوط الجوية القطرية وبوينغ مذكرة 

تفاهم لطلب شراء مؤكد لـ25 طائرة من طراز بوينغ 

737-10، وطــلــب حــقــوق شــــراء 25 طـــائـــرة إضــافــيــة، 

إلــى حوالي 7 مليارات دوالر  بقيمة إجمالية تصل 

أمــريــكــي. وتعتبر هــذه الــطــائــرة األكــبــر ضمن عائلة 

طــائــرات "مــاكــس"، حيث تضم 230 مقعدًا، ويمكنها 

الطيران ملسافة 3.300 ميل. كما يمكن لهذه الطائرة 

التي تتسم بالكفاءة في استهالك الوقود، التحليق 

ر 
ّ
سي

ُ
إلى 99 في املئة من الوجهات في العالم التي ي

إليها الطائرات ذات املمر الواحد.

وحول مذكرة التفاهم هذه، قال سعادة السيد أكبر 

الــطــائــرات تعتبر مثالية  الــفــئــة مــن  الــبــاكــر "إن هـــذه 

ــــدى الـــقـــريـــب، مما  لــخــدمــة شــبــكــة وجــهــاتــنــا ذات املـ

يتيح الفرصة أمامنا لتعزيز خدماتنا للمسافرين، 

 
ً
ة وتحديث أسطولنا، وتشغيل أكثر الطائرات كفاء

ضــمــن فــئــتــهــا". ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــســيــد ديــــل "ان 

الطائرة بوينغ 737-10، األكبر ضمن عائلة طائرات 

737، تتسم بسعة أكبر وكفاءة في استهالك الوقود، 

ة الــتــشــغــيــلــيــة مــقــارنــة  ــاء ــفـ ــكـ ــل مـــن حــيــث الـ واألفــــضــ

بنظيراتها من الطائرات ذات املمر الواحد".

واشنطن - قنا

حديث بني الباكر والوزيرة جينا رايموندوالباكر وستان ديل يوقعان الصفقة بحضور وزيرة التجارة األمريكية وسفيرنا لدى واشنطن

8-777

أعــلــنــت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة امــس 

 GE9X تــســجــيــل طـــلـــب جـــديـــد ملـــحـــركـــات

ضمن طلب شراء ما يصل الى 50 طائرة 

شحن جوي جديدة من طراز بوينغ 777-

8 التي ستصبح الناقلة املشغل العاملي 

األول لها. وتتضمن االتفاقية 30 محرك 

GE9X واربــعــة محركات 115B-GE90 و 

ــأتـــي ضمن  خـــدمـــات TrueChoice™. ويـ

الــتــي تشتمل  إتفاقية الناقلة مــع بوينغ 

ــرة من  ــائـ ــشـــراء 34 طـ عــلــى طــلــب مـــؤكـــد لـ

طراز 777-8، وطلب شراء 16 طائرة أخرى 

اخــتــيــاريــة؛ كــمــا يتضمن طــلــب ملحركات 

GE90 ضمن طلب إضافي لشراء طائرتي 

شحن من طراز بوينغ 777.

وتبلغ القيمة اإلجمالية لطلب الشراء مع 

جنرال إلكتريك أكثر من 6.8 مليار دوالر 

املــدرجــة، ويشتمل  أمريكي على األسعار 

ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ ــــات إضـــــافـــــيـــــة، واتــ ــركـ ــ ــحـ ــ ـــى مـ ـــلـ عـ

خدمات TrueChoice™ لتغطية الصيانة 

واإلصالح والتجديد للمحركات.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 

الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة 

ــة: "بـــفـــضـــل مـــكـــانـــتـــنـــا الـــحـــالـــيـــة  ــقــــطــــريــ الــ

بــوصــفــنــا احـــــدى أكـــبـــر شـــركـــات الــشــحــن 

الــجــوي فــي الــعــالــم، لــديــنــا فــي الــخــطــوط 

الجوية القطرية خطط طموحة ملستقبل 

عمليات الشحن". 

وأضاف الباكر: "ألننا من ضمن املشغلني 

العامليني للطائرات من عائلة بوينغ 777 

لــطــائــرة الشحن  الــعــاملــي األول  واملــشــغــل 

الــــشــــراكــــة مــع  تـــســـعـــدنـــا  بـــويـــنـــغ 8-777، 

جنرال إلكتريك حيث أن هذه االتفاقيات 

الــجــديــدة ستعمل على تعزيز العالقات 

الــقــويــة بـــاألصـــل بـــني الــخــطــوط الــجــويــة 

القطرية وجنرال إلكتريك".

: "كـــلـــنـــا ثـــقـــة بـــأن 
ً
واخـــتـــتـــم الـــبـــاكـــر قــــائــــال

مــحــركــات GE9X الــتــي تــتــســم بــالــكــفــاءة، 

ســتــكــون داعـــمـــًا كــبــيــرًا لــتــوجــه الــخــطــوط 

الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة نـــحـــو مــســتــقــبــل أكــثــر 

اســـتـــدامـــة". مـــن جــهــتــه، قـــال الــســيــد جــون 

ســــالتــــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــجــنــرال 

إلكتريك: "تتمتع جنرال إلكتريك للطيران 

بتاريخ حافل في تشغيل طائرات الشحن 

الجوي. ونفتخر اليوم بمواصلة تعزيز 

الــجــويــة القطرية  الــخــطــوط  عالقاتنا مــع 

ــدور كــبــيــر فـــي نــمــوهــا من  ــ واملــســاهــمــة بـ

ــرات الــشــحــن  ــ ــائـ ــ خـــــالل طــلــبــهــا لــــشــــراء طـ

الجوي من طراز بوينغ 777-8 و777".

اتفاقية لشراء محركات طائرات شحن بـ 6.8 مليار دوالر
واشنطن - الشرق



القمة القطرية األمريكية عالمة تحول استثنائي في العالقات 

حـــظـــيـــت زيــــــــارة حــــضــــرة صــــاحــــب الــســمــو 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

ــي الــصــحــف  ــ ــع فـ ــ ــ ــدى، بـــاهـــتـــمـــام واســ ــ ــفــ ــ املــ

ووســائــل اإلعـــالم األمريكية الكبرى، حيث 

تطرقت إلى أهمية األجندة والقضايا التي 

تــطــرقــت إلــيــهــا مــحــادثــات ســمــو األمــيــر في 

الواليات املتحدة. 

ــفـــة «واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت»  ــيـ وأكـــــــــــدت صـــحـ

ــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه أمــــــس، أن  ــة فــ ــيـ ــكـ ــريـ األمـ

ــي الــبــيــت  ــ ــة فـ ــيــ ــكــ ــريــ الـــقـــمـــة الـــقـــطـــريـــة األمــ

األبــيــض ركــــزت عــلــى املــســاعــدة فــي تعزيز 

ــدادات الــغــاز الــطــبــيــعــي إلـــى أوروبـــــا في  ــ إمــ

ــة أوكـــرانـــيـــا إلـــى حــرب  حـــال تــصــاعــدت أزمــ

ــال  ــلــــقــــارة. وقــ ــا تـــدفـــقـــهـــا لــ ــيــ وقـــطـــعـــت روســ

ــد املـــســـؤولـــني لــلــصــحــيــفــة: «املــنــاقــشــات  أحــ

بــني الــقــطــريــني واألوروبــــيــــني واألمــريــكــيــني 

ــاف  ــة لــلــمــســاعــدة فـــي األزمـــــــة». وأضــ ــاريـ جـ

«مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حــل قصير األجــل، 

الــغــاز الطبيعي  سيحتاج بعض مشتري 

املسال القطري طويل األجل إلى االستعداد 

لتحويل الشحنات إلــى أوروبـــا»، مبرزا أن 

الحكومة القطرية تفضل أن يأتي أي طلب 

تحويل مباشرة من الواليات املتحدة إلى 

املشترين. 

وأبـــــــــرزت الــصــحــيــفــة أن حـــضـــرة صــاحــب 

ــيــــم خــلــيــجــي يــلــتــقــي  الـــســـمـــو هــــو أول زعــ

بايدن منذ انتخابه، في عالمة على تحول 

الـــعـــالقـــات األمــريــكــيــة مـــع املــنــطــقــة. وقــالــت 

القيادة  الصحيفة إن قطر تستضيف مقر 

املركزية األمريكية وحوالي 10.000 جندي 

أمـــريـــكـــي.. وقـــدمـــت مـــســـاعـــدة حــاســمــة في 

ــتـــحـــدة لــلــمــدنــيــني مــن  إجــــــالء الـــــواليـــــات املـ

املــصــالــح األمــريــكــيــة  أفــغــانــســتــان وأدارت 

 عن 
ً
هناك منذ االنسحاب األمريكي، فضال

لعب دور رئيسي فــي مــجــاالت أخـــرى تهم 

الـــواليـــات املــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك القضايا 

اإليرانية والفلسطينية.

ــــدت الـــدوحـــة  وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــقــد أكـ

أنها شريك يمكن االعتماد عليه للواليات 

املــتــحــدة. وقــال مــســؤول قطري رفــيــع، وهو 

واحـــد مــن عــدة مــســؤولــني مــن كــال البلدين 

تحدثوا عن الزيارة: «عالقتنا مع الواليات 

املــتــحــدة كــانــت قــويــة لــفــتــرة طــويــلــة»، مما 

يثبت أن الدوحة يمكن أن تساعد، وتدعم، 

وتتبادل اآلراء.

وأشـــــار تــقــريــر الــواشــنــطــن بــوســت إلـــى أن 

ســعــادة الــشــيــخ محمد بــن عــبــدالــرحــمــن آل 

ــوزراء وزيــر  ــ ثــانــي نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــ

الـــخـــارجـــيـــة، تـــوجـــه إلــــى واشـــنـــطـــن أواخــــر 

ــبـــل زيــــــــارة صــاحــب  األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، قـ

ــاءات في  ــقـ الــســمــو، مـــبـــاشـــرة، وذلــــك بــعــد لـ

طــــهــــران مــــع الـــرئـــيـــس اإليـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم 

رئيسي ووزيـــر الخارجية حسني أميرآبد 

الــلــهــيــان. ووصــلــت املــفــاوضــات بــني القوى 

الــعــاملــيــة وإيـــــــران بـــشـــأن تــنــشــيــط االتـــفـــاق 

النووي لعام 2015 إلى مرحلة حاسمة، مع 

اإلبالغ عن بعض التقدم على الرغم من أن 

ــا حــذرتــا مــن أن  ــ الـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـ

وقت االتفاق ينتهي.

ــــات األســــــبــــــوع املــــاضــــي  ــادثـ ــ ــــحـ ـــاءت مـ وجـــــــ

ــد بـــــــأن إيــــــــــران تــفــكــر  ــيـ ــفـ وســـــــط تــــقــــاريــــر تـ

ــفـــاوضـــني  ــاع مـــبـــاشـــرة مــــع املـ ــمــ ــتــ فــــي االجــ

األمــريــكــيــني - وقـــد جـــرت املــحــادثــات حتى 

اآلن مـــن خــــالل وســـطـــاء أوروبــــيــــني - وقــد 

تكون على استعداد لإلفراج عن بعض من 

مزدوجي الجنسية األمريكيني واإليرانيني 

املسجونني في إيران على األقل. وأوضحت 

الــصــحــيــفــة األمــريــكــيــة أن قــطــر تــدعــم كلتا 

املبادرتني وكانت من بني الدول التي حثت 

أكــثــر استباقية في  اإلدارة عــلــى أن تــكــون 

تــحــديــد مـــا هـــي مــســتــعــدة لــلــقــيــام بـــه فيما 

يتعلق برفع العقوبات مقابل عــودة إيران 

ــــى الـــقـــيـــود املـــفـــروضـــة عـــلـــى بــرنــامــجــهــا  إلـ

الــنــووي بموجب اتــفــاق 2015. وتــريــد دول 

ــدء مــحــادثــاتــهــا  ــا بــ ـ
ً

الــخــلــيــج الــعــربــي أيـــض

الخاصة مع إيران حول املخاوف اإلقليمية، 

ــر مـــن غــيــر املـــرجـــح أن يـــحـــدث في  وهــــو أمــ

الــعــودة الكاملة لالتفاقية، املعروفة  غياب 

باسم خطة العمل الشاملة املشتركة. 

 اجتماعات مهمة 
ــه بـــاإلضـــافـــة  ــ وقــــالــــت واشـــنـــطـــن بـــوســـت إنـ

ــدن  ــايــ ــع بــ ــ ــو مــ ــمــ ــســ ــب الــ ــ ــاحـ ــ ــاء صـ ــ ــقـ ــ إلـــــــى لـ

يــجــري ســمــوه مــحــادثــات مــع وزيـــر الــدفــاع 

ــــي لــــويــــد أوســــــــنت ووزيــــــــــر األمـــــن  ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ

الداخلي أليخاندرو مــايــوركــاس وأعضاء 

ــكـــونـــغـــرس. ورجــــحــــت أن تـــركـــز تــلــك  فــــي الـ

املحادثات على أفغانستان، حيث تواصل 

قــطــر لــعــب دور مــركــزي فــي تسهيل إجــالء 

عــشــرات اآلالف مــن املــواطــنــني األمــريــكــيــني 

واملــقــيــمــني الـــدائـــمـــني واألفــــغــــان املــعــرضــني 

ــر املــــحــــادثــــات  لـــلـــخـــطـــر. واســـتـــضـــافـــت قـــطـ

ــالـــبـــان مــــن خـــالل  ــة طـ ــركـ األمـــريـــكـــيـــة مــــع حـ

ثــالث إدارات أمريكية، حيث واصــلــت قطر 

االلتزام بتوفير املساندة للواليات املتحدة. 

ــايـــدن إن  ــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة بـ ــ وقـ

الواليات املتحدة «ممتنة بشكل ال يصدق 

لقطر لدعمها ألفغانستان وتنسب اإلدارة 

األمريكية أيضا الفضل لقطر في املساعدة 

ــراع الـــعـــنـــيـــف الـــعـــام  ــ ــــصـ عـــلـــى الــــحــــد مــــن الـ

املاضي بني إسرائيل وحماس في غزة».

 استئناف اإلجالء
بــدورهــا أوردت مجلة فــوريــن بوليسي أن 

أجندة اللقاء بني صاحب السمو والرئيس 

بايدن مزدحمة بعدد من القضايا الدولية 

املــشــتــركــة. ومـــن املــتــوقــع أن يعتمد بــايــدن 

عــلــى دولــــة قــطــر لــدعــمــه فـــي مــواجــهــة قــوة 

صــــــادرات الـــغـــاز الـــروســـي فـــي أوروبــــــا من 

خالل إرسال بعض مخزوناته إلى القارة. 

 وتــابــعــت: ليست املـــرة األولــــى الــتــي تلجأ 

فيها الواليات املتحدة إلى شريكتها قطر 

للمساعدة في مواجهة أزمة جيوسياسية. 

ومع رفض إدارة بايدن االعتراف بحكومة 

طـــالـــبـــان فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أصــبــحــت قطر 

لــلــواليــات املتحدة  الــرســمــي  الــوســيــط  اآلن 

لـــــم تــعــد  ــيــــث  ــلــــى األرض، وتــــتــــدخــــل حــ عــ

السفارة األمريكية تعمل. كما أخــذت قطر 

ــــالء خــالل  ــــالت اإلجــ ــادرة فـــي رحـ ــبــ ــام املــ ــ زمـ

االنــســحــاب األمــريــكــي فــي أغسطس 2021. 

واستؤنفت تلك الرحالت، التي استأجرتها 

الــحــكــومــة األمــريــكــيــة وتـــديـــرهـــا الــخــطــوط 

ــوم الــخــمــيــس املــاضــي  الــجــويــة الــقــطــريــة، يـ

بعد توقف دام أسابيع.

كــذلــك فــــإن لــلــقــضــيــة اإليـــرانـــيـــة أهــمــيــة في 

الــقــمــة فـــي وقــــت أظـــهـــرت فــيــه املـــحـــادثـــات 

فــي فيينا الــهــادفــة إلـــى اســتــعــادة االتــفــاق 

ــنـــووي لــعــام 2015 مـــؤشـــرات عــلــى زخــم  الـ

ثـــابـــت. وتــتــمــتــع قــطــر بــعــالقــات جــديــة مع 

طــهــران. وفــي هــذا الــصــدد قــال كريستيان 

كــوتــس أولــريــتــشــســن، الــخــبــيــر فــي شــؤون 

الـــخـــلـــيـــج بـــجـــامـــعـــة رايـــــــس ملـــجـــلـــة فـــوريـــن 

بوليسي: «اتفقت سياسات قطر اإلقليمية 

وإدارة بايدن». وأضــاف: «إنه من املحتمل 

أنـــه حــتــى بــعــد الـــخـــروج مـــن أفــغــانــســتــان، 

ســتــظــل الــحــكــومــة األمــريــكــيــة تــتــطــلــع إلــى 

الدوحة لتسوية مشاكلها األكثر صعوبة». 

مـــضـــيـــفـــا: «حـــقـــيـــقـــة أن الـــقـــطـــريـــني لــديــهــم 

عـــالقـــات ويــمــكــنــهــم الــجــمــع بـــني األطـــــراف 

الذين ال يستطيعون التحدث مباشرة، من 

وجهة نظر أمريكية، يمكن أن يــؤدي ذلك 

ا».
ً

إلى نتائج مع إيران أيض

 قضايا دولية 
من جهتها ذكرت صحيفة ذا هيل أن األزمة 

األوكرانية أصبحت عاملية حيث تتواصل 

الواليات املتحدة مع الحلفاء املوثوق بهم، 

القريبني والبعيدين. ويــأتــي لقاء حضرة 

صاحب السمو مع الرئيس بايدن في هذا 

اإلطار إلنقاذ االتحاد األوروبي من األزمة، 

حيث تمتلك قطر ثاني أكبر قدرة تصدير 

للغاز الطبيعي املسال في العالم، وتحتل 

الواليات املتحدة املرتبة الثالثة. ويحاوالن 

ا تعويض الفارق في حالة قيام روسيا، 
ً

مع

ســــادس أكــبــر مــصــدر فـــي الــعــالــم، بــإغــالق 

ــا، أو فــرض عقوبات  الصنابير فــي أوروبــ

عــلــى شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة العمالقة 

لــلــغــاز. إذا قــامــت روســيــا بــغــزو أوكــرانــيــا، 

ــك عــقــوبــات كبيرة  وفــــرض الـــغـــرب بــعــد ذلـ

لــعــب ورقـــة الطاقة  فـــإن  الــكــرمــلــني،  ملعاقبة 

سيصبح السالح الجيو-اقتصادي املفضل 

لروسيا.

وأضــاف التقرير: قطر تعتبر منتج الغاز 

الــطــبــيــعــي املــســال األقــــل تكلفة فــي الــعــالــم 

والـــحـــلـــيـــف الـــــقـــــوي لــــلــــواليــــات املـــتـــحـــدة، 

الــقــيــام بــذلــك. وفـــي عــام  مستعدة ملناقشة 

الــنــوويــة  ــة فــوكــوشــيــمــا  ــارثـ كـ 2011، بــعــد 

فــي الــيــابــان، قــامــت قطر - بحكم الــظــروف 

الــخــاصــة - بتغيير مــســار إمـــــدادات الــغــاز 

ــو. ســيــحــتــاج  ــيـ ــوكـ ــدة طـ ــاعـ الــطــبــيــعــي ملـــسـ

بــايــدن إلــى إقــنــاع دولـــة قطر بــأن الــظــروف 

ا بنفس الحجم.
ً

الحالية تمثل تهديد

ـــا 
ً

وســـيـــتـــعـــني عـــلـــى الـــبـــيـــت األبــــيــــض أيـــض

االســـتـــفـــادة مـــن مــوافــقــة مــســتــوردي الــغــاز 

الـــطـــبـــيـــعـــي اآلســــيــــويــــني األســــاســــيــــني فــي 

الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية والهند   - قطر 

وبــاكــســتــان - التـــخـــاذ مــثــل هــــذه الــخــطــوة 

الــدرامــاتــيــكــيــة فــي مــجــال الــطــاقــة. هـــذا أمــر 

صعب بطبيعته ألن معظم إمــدادات الغاز 

الــطــبــيــعــي فـــي الــعــالــم مــرتــبــطــة بــصــفــقــات 

طويلة األجــل. بالنسبة للواليات املتحدة، 

فــإن معظم هـــؤالء املــســتــورديــن هــم حلفاء 

ــــل ســـيـــكـــونـــون مــنــفــتــحــني عــلــى  ــلـــى األقــ وعـ

بـــايـــدن مع  ــايــــدن. وتــعــمــل إدارة  بــ مـــوقـــف 

حــلــفــاء أوروبـــيـــني بــشــكــل مــتــزايــد للعثور 

عــلــى مـــــوردي غــــاز طــبــيــعــي إضــافــيــني في 

ــــط وآســيــا  شــمــال أفــريــقــيــا والـــشـــرق األوسـ

الوسطى والواليات املتحدة.

وأبـــرز التقرير أن حــضــرة صــاحــب السمو 

هو أول زعيم خليجي يزور البيت األبيض 

ــر عــلــى  بـــــايـــــدن، وهــــــو مــــؤشــ خــــــالل إدارة 

مـــدى قـــرب الــعــالقــة بــني الـــواليـــات املــتــحــدة 

وقطر، ومثال قوي على قوة منتج الطاقة 

مــنــخــفــض الــتــكــلــفــة. وهــــي عــالمــة واضــحــة 

ــــات قــــطــــر واخـــــتـــــبـــــار كــبــيــر  ــــوحـ ــمـ ــ عــــلــــى طـ

لتحالفها مع الواليات املتحدة.

تقرير واشنطن بوستتقرير ذا هيل

تقرير فورين بوليسي

عواطف بن علي
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القمة القطرية األمريكية بحثت القضايا العاجلة وسبل احتوائها 

تصنيف قطر حليفًا رئيسيًا يعكس قوة العالقة

قوة عالقاتنا مع الدوحة نابعة من شراكتنا االستثنائية

ــرة  ــيــ ــبــ ــا نـــــــايـــــــومـــــــان، الــــخــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــدت تـ أكـــــــ

االقتصادية األمريكية واألستاذة الزائرة 

بــالــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــبــحــوث الــعــلــيــا 

لالقتصاد في روسيا، واملشرف املساعد 

في وحدة اقتصاد الطاقة والنفط بالبنك 

ــي ســـابـــقـــًا، واملـــحـــلـــلـــة االئــتــمــانــيــة  ــدولــ الــ

بمؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف 

العاملي، إن زيارة حضرة صاحب السمو 

الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمــيــر 

إلــى العاصمة األمريكية  املــفــدى،  الــبــالد 

ــيــــس  ــرئــ واشــــــنــــــطــــــن، لــــلــــقــــاء فــــخــــامــــة الــ

األمريكي جو بايدن في البيت األبيض، 

حظيت بــاهــتــمــام دولـــي خـــاص السيما 

ــة األوكــرانــيــة  فــي ضــوء مستجدات األزمـ

وتــبــعــاتــهــا املــتــعــلــقــة بــاحــتــمــالــيــة تــأثــر 

ــــدادات الــروســيــة مــن الغاز  وانــقــطــاع اإلمـ

الــطــبــيــعــي إلـــى دول االتـــحـــاد األوروبـــــي 

والتي تشكل نحو %40 من احتياجات 

الــطــاقــة، ولــهــذه األســـبـــاب كـــان مــن املهم 

التأكيد على املكانة الفريدة التي تتمتع 

بها قطر في مجال إنتاج وتوفير الغاز 

الـــطـــبـــيـــعـــي املــــســــال والــــــرؤيــــــة املــتــمــيــزة 

ــة لـــلـــتـــوســـعـــات الــتــي  ــ ــــدوحـ فــــي خـــطـــط الـ

عجلتها، وفــي حني كانت الغاية هادفة 

لتأمني الــريــادة القطرية في ســوق الغاز 

الطبيعي إال أنها منحتها مكانة متميزة 

ــرة شـــائـــكـــة تـــوضـــع  ــتــ ــل فــ ــ ــــي ظـ ــًا فـ ــ ــيـ ــ دولـ

فيها مـــوارد الطاقة فــي اختبار حقيقي 

لــلــتــعــقــيــد الـــســـيـــاســـي كـــمـــا فــــي تــبــعــات 

األزمــــة األوكــرانــيــة الــقــائــمــة، مــؤكــدًا على 

وجود أطروحات قوية ال شك أنه سيتم 

التباحث بشأنها فيما يتعلق بما توفره 

قطر من إمــدادات الغاز الطبيعي املسال 

ــــواق األوروبـــيـــة، وتــأمــني عقود  فــي األسـ

تعاقدية جديدة في ضوء ما طورته قطر 

مــن عــالقــات متميزة وشــراكــة وتحالف 

خاص مع أمريكا في أكثر من ملف دولي 

الــوفــاء بتعهداتها  وأيــضــًا قدرتها على 

فــي الــطــاقــة أمــــام الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات 

املــخــتــلــفــة الـــتـــي مــــرت بــهــا االقـــتـــصـــادات 

الدولية في السنوات املاضية.

 األزمة األوكرانية 
تـــقـــول تــانــيــا نـــايـــومـــان: إن هـــنـــاك أزمـــة 

واقعة بالفعل ما بني االتحاد األوروبــي 

وروسيا حتى من قبل األزمة األوكرانية، 

ــــذي تضخه  وخـــاصـــة أن حــجــم الـــغـــاز الـ

روسيا في األســواق األوروبية من الغاز 

الطبيعي املسال يصل إلى نحو %40 من 

االحــتــيــاجــات األوروبـــيـــة، لــكــن نسبة ما 

يتم مده عبر الخطوط الروسية بالفعل 

لــت مــقــارنــة بــاألعــوام السابقة  قــد تــضــاء

بــالــشــكــل الــــذي أثـــر عــلــى بــيــئــة املــصــانــع 

ــر حــتــى عــلــى األســـعـــار بــكــل تــأكــيــد،  ــ وأثـ

ويجب اإلشــارة إلى أن إمــدادات االتحاد 

األوروبــــــي مـــن الـــغـــاز الـــروســـي أو الــغــاز 

الطبيعي املــســال كــمــورد للطاقة بشكل 

عام ارتبط بعقود تاريخية طويلة األمد، 

ولكن مع توتر األوضـــاع وتعقيدها مع 

أوروبــــا بـــدأ التشكيك املــبــاشــر فــي مــدى 

االلتزام الروسي في الوفاء بالكم املقدر 

مـــن املــتــطــلــبــات وأيـــضـــًا فــــرض عــقــوبــات 

اقتصادية عددية شملت مصانع للغاز 

الـــطـــبـــيـــعـــي املـــــســـــال، وتـــخـــتـــلـــف طــبــيــعــة 

الــتــوريــد الــروســي فــي الــســوق األوروبـــي 

بـــشـــكـــل عـــــــام فـــــــــإذا اســـتـــبـــعـــدنـــا تـــركـــيـــا 

لـــتـــوانـــيـــا، يمكننا  بــالــطــبــع ودول مــثــل 

ــيــــاس الـــتـــحـــرك فــــي شــحــنــات  حــيــنــهــا قــ

الــطــاقــة وتــضــاؤلــهــا رقــمــيــًا والــتــهــديــدات 

الواضحة والقائمة اآلن، وفيما نجد أن 

بريطانيا ال تعتمد بــصــورة كلية على 

الغاز الروسي وتعتمد على موارد بديلة 

للطاقة إثــر صــدامــات سياسية مختلفة 

عــن االتــحــاد األوروبــــي فــي أعــقــاب حقبة 

البريكست ومــســاراتــهــا، نجد أن أملانيا 

هـــي الـــدولـــة األكـــثـــر اعــتــمــادًا عــلــى الــغــاز 

ــرلـــني تــبــحــث  ــــي حــــني أن بـ ــــي، وفـ ــــروسـ الـ

الــنــوويــة والتي  وقــف العمل بمحطتها 

تــســتــخــدمــهــا فـــي تـــوريـــد الــطــاقــة وتــثــار 

هذه املسألة سياسيًا بدرجة شائكة مع 

النية بإغالقها، فلن يكون هينا التخلي 

املــوارد الروسية من الغاز الطبيعي  عن 

ــال، كـــمـــا أن الــــســــوق األوروبــــــــــي ال  ــ ــسـ ــ املـ

يمكن فصله في دول بعينها الرتباطات 

مــتــعــلــقــة بـــاألكـــثـــر تــــضــــررًا مــــن أوروبـــــــا 

الشرقية والــغــربــيــة، واملــخــاطــر املتعددة 

من وقف اإلمـــدادات الروسية من الطاقة 

فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الـــشـــركـــات واملــصــانــع 

ورفــــع أســعــار الــغــاز عــاملــيــًا وخــلــق أزمــة 

املـــدى القريب،  اقتصادية واضــحــة على 

وقد كان التحرك في البرملانات األوروبية 

تجاه التشكيك في مدى االلتزام الروسي 

واملطالبة بتحميل املسؤوليات وتوفير 

مـــــــوارد بـــديـــلـــة مــتــحــركــًا حـــتـــى مــــن قــبــل 

بـــدء األزمــــة األوكـــرانـــيـــة ومــخــاطــرهــا من 

املــبــاشــرة بالطبع  تــأثــيــراتــهــا  احتمالية 

على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، 

كـــمـــا إنــــــه بـــكـــل تـــأكـــيـــد يـــتـــم اســـتـــخـــدام 

الــغــاز الطبيعي املــســال فــي هــذه املرحلة 

كــورقــة ضغط سياسي هائلة، فباألخذ 

ــدادات بالفعل من  ــ لطبيعة تــضــاؤل اإلمـ

روســيــا إلــى أوروبـــا قبل شــهــور مــن بدء 

األزمــــة مــا يــخــلــق حــالــة مــن عـــدم الــوفــرة 

الــكــافــيــة، وأيــضــًا  بــالــصــورة  املستقبلية 

ــاء قـــــــارس الــــــبــــــرودة والــــــذي  ــتــ هــــــذا الــــشــ

يتطلب كميات هائلة من الغاز ومــوارد 

الطاقة في تشغيل املصانع أو حتى في 

الــبــيــوت، وهــو مــا يجعل الحاجة  تدفئة 

املــلــحــة لــلــغــاز الطبيعي املــســال مــن خط 

املــدى  الــروســي إستراتيجية على  الــغــاز 

القصير. 

 مكانة فريدة 
ــت الـــــخـــــبـــــيـــــرة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ

األمــريــكــيــة املــشــرف املــســاعــد فــي وحــدة 

اقتصاد الطاقة والنفط بالبنك الدولي 

سابقًا: قطر دائــمــًا مــا كانت فــي مكانة 

فـــريـــدة وخـــاصـــة لــلــغــايــة فــيــمــا يتعلق 

املــســال، فربما قــادت  بــالــغــاز الطبيعي 

الــعــديــدة واإلقليمية  الــظــروف العاملية 

املتشابكة خالل األعوام املاضية، في أن 

تبدأ قطر بالفعل فــي خطط توسعات 

حقل الشمال لزيادة طاقتها اإلنتاجية 

من الغاز الطبيعي املسال، فالدوحة كل 

عام كانت تستطيع مضاعفة إنتاجها 

ــام 2017  ــ ــرات، فــمــنــذ عـ ــ ــ ــــالث مـ بــنــحــو ثـ

تزايدت النسب الخاصة بمعدل إنتاج 

قطر من الغاز الطبيعي وجدير بالذكر 

أنـــهـــا تــمــكــنــت تــوفــيــر 100 مــلــيــون طن 

سنويًا من الغاز الطبيعي كــان يشغل 

فقط طاقة إنتاجية بنحو %30 وحسب 

من معدل إنتاج حقل شمال حتى قبل 

الــتــوســعــات. غــايــة شــركــة قــطــر للطاقة 

الــوصــول إلـــى 110 مــلــيــون طــن سنويًا 

بحلول عــام 2025، ففي حــني أن األزمــة 

الجارية حاليًا ستكون بحاجة بدرجة 

إلــى أنه  إلــى اإلمــــدادات القطرية  كبيرة 

عـــلـــى املــــــدى الـــقـــصـــيـــر ســيــخــلــق الـــغـــاز 

تــفــاقــمــت األزمـــة  الطبيعي أزمــــة إذا مــا 

ــقـــوات الــروســيــة  ــيـــة بـــدخـــول الـ األوكـــرانـ

ــقــــدرة بــــ 100 ألــــف جـــنـــدي املــتــاخــمــة  املــ

ــلــــحــــدود األوكـــــرانـــــيـــــة وقــــامــــت بــعــمــل  لــ

عــســكــري ضـــد أوكـــرانـــيـــا، وهـــو مـــا عــزز 

يــتــم مناقشتها  الــتــي  الــســيــنــاريــوهــات 

في القمة اإلستراتيجية الحيوية التي 

تــجــمــع بـــني صــاحــب الــســمــو والــرئــيــس 

األمــريــكــي جــو بـــايـــدن، خــاصــة فــي ظل 

تلك التطورات املهمة. 

 اتفاقات مستقبلية
واخــتــتــمــت تــانــيــا نـــايـــومـــان، الــخــبــيــرة 

االقــتــصــاديــة األمــريــكــيــة تــصــريــحــاتــهــا 

ــة  ــيــ ــكــ ــريــ ــات األمــ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ املـ مــــــؤكــــــدة أن 

االســتــراتــيــجــيــة مـــع قــطــر فــيــمــا يتعلق 

بإمدادات الغاز الطبيعي رغم اكتسابها 

حــيــويــة خــاصــة فــي األزمــــة األوكــرانــيــة، 

إال أنــــه مـــن املـــتـــوقـــع أن يــتــم الــتــبــاحــث 

الــطــويــل ببحث  املـــدى  فــي الخطط على 

الــشــركــاء فــي أوروبـــا عــن توفير مصدر 

للطاقة النظيفة واملــتــجــددة عبر عقود 

تــبــنــى عـــلـــى الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة 

بـــالـــتـــغـــيـــرات  ــتــــأثــــر  تــ اإليــــجــــابــــيــــة، وال 

الــطــارئــة، وخــاصــة أن قــطــر نجحت في 

الــعــديــد مــن املــهــام املتعلقة بــاإلمــدادات 

الخاصة بها من الغاز الطبيعي في ظل 

ظروف عديدة مرت بها لم يكن بإمكان 

أي دولة في ظل ظروفها أن تتجاوزها، 

ــذا تــطــويــر الـــعـــالقـــات املــتــمــيــز الـــذي  ــ وكـ

جــــمــــع قــــطــــر مــــــع الــــحــــلــــفــــاء األمــــمــــيــــني 

ــن تـــــوافـــــدوا عــلــى  ــ ــذيـ ــ واألوروبــــــيــــــني والـ

الــدوحــة فــي فــتــرات حــرجــة قــدمــت فيها 

قطر كافة سبل الدعم الدبلوماسي في 

ضــوء اكتسابها لثقة أمريكية خاصة 

ووجودها في مكانة فريدة كانت قادرة 

من خاللها أن تكون على قدر املسؤولية 

 أن القوة 
ً
إزاء التحديات الدولية، فضال

القطرية في الطاقة بشكل عام وخططها 

ــة اإلنــتــاجــيــة  ــاقـ ــطـ لــلــتــوســع وزيــــــــادة الـ

يمنحاها خــيــارات متميزة في التحكم 

في سعر توريد الغاز الطبيعي املسال 

الخاص بها بحيث ال يكون بعيدًا عن 

السوق بالطبع، ولكنه يبقى األقل تكلفة 

بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــكــني، ومــــن املــتــوقــع 

مباحثة لبنات بناءة لخطة زيادة عقود 

التوريد من قطر إلى أوروبا لضعف ما 

الــدوحــة اآلن مــن منتجها للغاز  تــوفــره 

الطبيعي في األسواق األوروبية، فهناك 

ــرة إيـــجـــابـــيـــة لــلــمــســتــقــبــل وخـــاصـــة  ــظـ نـ

الــتــزامــات مهمة وعقود  أن قطر لديها 

ــع الـــيـــابـــان  ــ ــا مـ ــهـ ــتـ ــعـ ــدى وقـ ــ ــ طـــويـــلـــة املــ

وكــــوريــــا والـــصـــني الفـــتـــقـــار تــلــك الــــدول 

ــتـــجـــددة وثــقــتــهــم فـــي الــغــاز  لــلــطــاقــة املـ

ـــدرة قــطــر عــلــى تــوفــيــر  ــي قــ الـــقـــطـــري وفــ

اإلمدادات، ما يجعل املباحثات تكتسب 

أهمية دولية واهتمامًا الفتًا من جميع 

أنحاء العالم.

:�

واشنطن - زينب إبراهيم

امللف األوكراني الروسي يزداد تعقيدا

تانيا نايومان

القائم بأعمال  أكــدت السيدة ناتالي بيكر 

ـــة، أن  ــ ــ ـــدول ــ ــ ــدى ال ــ ــ ــة لـ ــيــ ــكــ ــريــ ــارة األمــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ

العالقات القطرية األمريكية أقــوى من أي 

وقـــت مــضــى بفضل الــشــراكــة الــقــائــمــة بني 

البلدين في مختلف املجاالت.

وقــالــت السيدة ناتالي بيكر، فــي تصريح 

لوكالة األنباء القطرية /قنا/، «ال شك أن 

العالقات بني الواليات املتحدة وقطر أقوى 

من أي وقــت مضى وذلــك بفضل شراكتنا 

غير العادية في تحقيق األهداف املشتركة 

والتصدي للتحديات اإلقليمية والعاملية».

وأضافت «توسعت العالقات الثنائية بني 

الواليات املتحدة ودولــة قطر في مجاالت 

التجارة والتعليم واملساعدات اإلنسانية 

واألمــن والــدفــاع وتعمقت بشكل كبير في 

السنوات األخيرة».

وعبرت عن سعادتها باختيار دولــة قطر 

للواليات املتحدة األمريكية شريكا رسميا 

الــثــقــافــي 2021 والـــــذي تضمن  الـــعـــام  فـــي 

بــــرامــــج فــــي املـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون واألدب 

والرياضة واألعمال وغير ذلك.

وأكـــدت القائم بأعمال السفارة األمريكية 

لدى الدولة حرص بالدها على تعزيز هذه 

العالقات وإرســاء إرث للمستقبل، وقالت: 

«خــالل هــذا العام ومــع احتفالنا بالذكرى 

الــعــالقــات الدبلوماسية  الخمسني إلقــامــة 

بـــني الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وقـــطـــر وتــطــلــعــنــا 

الــعــالــم FIFA قــطــر 2022، نحن  إلـــى كـــأس 

مــتــحــمــســون ملــواصــلــة بــنــاء عــالقــاتــنــا، مع 

التطلع إلى إرساء إرث للمستقبل».

الدوحة - قنا

ــخ مــــحــــمــــد بـــن  ــيـــ ــشـــ قـــــــــال ســـــــعـــــــادة الـــ

عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي نـــائـــب رئــيــس 

الوزراء وزير الخارجية: إن محادثات 

ــاحــــب الـــســـمـــو والــــرئــــيــــس بـــايـــدن  صــ

تــطــرقــت لـــعـــدد مـــن الـــقـــضـــايـــا، بينها 

ــي. وقـــال  ــرانــ ــنـــووي اإليــ مـــفـــاوضـــات الـ

لـ»الجزيرة»:  سعادته في تصريحات 

الــقــنــوات املفتوحة  إن قطر ستستغل 

مــــــع واشـــــنـــــطـــــن وطـــــــهـــــــران لـــتـــقـــريـــب 

وجهات النظر بني واشنطن وطهران، 

إلــى اتفاق  وأضـــاف: «يهمنا التوصل 

بشأن النووي اإليراني، ألن ذلك عامل 

استقرار للمنطقة». وقال سعادة وزير 

الــخــارجــيــة: إن قــطــر تــحــاول تشجيع 

ــادرات  ــ ــبــ ــ ــى مــ ــلــ ــرف اإليـــــــرانـــــــي عــ ــ ــطــ ــ الــ

إيجابية تجاه دول املنطقة.

وقــال سعادته: إن محادثات صاحب 

الــســمــو مــع بــايــدن بحثت املــضــي في 

الــشــأن األفــغــانــي، مشيرًا  التعامل مــع 

إلى أن هناك عقبات ما زالت تعترض 

العمل اإلنساني بأفغانستان.

وأكد سعادته أن تصنيف قطر حليفًا 

ـــن خــــــارج الـــنـــاتـــو يــعــكــس  رئـــيـــســـيـــًا مـ

قوة العالقة ويوفر فرص شراكة بني 

البلدين.

ــة،  ــاقـ ــا يــتــعــلــق بــــــإمــــــدادات الـــطـ ــمـ ــيـ وفـ

ــال ســـعـــادتـــه إن قـــطـــر شــــرحــــت فــي  ــ قــ

املــحــادثــات مــع بــايــدن وجــهــة نظرها 

بشأن أزمــة الطاقة، مؤكدا أن قضايا 

الطاقة في العالم ال تحل بشكل قصير 

األجــــل وهــــي تــحــتــاج عــمــال جــمــاعــيــا. 

وأضــــاف إن اخــتــزال أزمـــة الــطــاقــة في 

أوروبــا في األزمــة األوكرانية أمر غير 

عادل.

الدوحة - الشرق

ناتالي بيكر
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القوى الناعمة تعزز من مكانة قطر حول العالم

ــــــــه مـــــــــن قــــــوى  ــع بـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا تـ بـــــفـــــضـــــل مـــــــ

نـــاعـــمـــة، وســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة تــتــخــذ من 

الــدبــلــومــاســيــة الـــوقـــائـــيـــة مــنــهــجــًا، ومــا 

ــاملـــي وإقــلــيــمــي  ــبـــول عـ تــحــظــى بــــه مــــن قـ

ــوثــــوق بني  واســـــع كــوســيــط مــحــايــد ومــ

األطــراف، احتلت دولة قطر مكانة بارزة 

وفعالة إقليميًا ودوليًا.

الـــــقـــــوى  وعـــــــــــــــززت أدوات ووســـــــــائـــــــــل 

الــنــاعــمــة، دور دولــــة قــطــر حـــول الــعــالــم، 

وبدبلوماسيتها النشطة وسياساتها 

الحكيمة أصبحت الدوحة العبًا رئيسيًا 

ــًا فـــــي حـــــل الـــــنـــــزاعـــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــمـ ــهـ مـ

الفاعلني الرئيسيني في  والدولية وأحــد 

الــســالم فــي املنطقة. وباعتبارها  صنع 

ـــدري الــــغــــاز  مـــــن أكــــبــــر مـــنـــتـــجـــي ومــــــصـــ

الطبيعي املسال في العالم، زاد ذلك من 

بــات يعرف  عظم مكانتها مــن خــالل مــا 

 عن شبكة 
ً
بـ «دبلوماسية الغاز»، فضال

الــجــزيــرة اإلعــالمــيــة التي يمتد تأثيرها 

ــعــــالــــم، بـــعـــد أن  إلــــــى مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــ

 نــوعــيــًا في 
ً
أحــدثــت هـــذه الشبكة تــحــوال

املشهد اإلعالمي العربي والدولي، ونقلة 

ــال واملــعــلــومــات  كــبــيــرة فـــي عــالــم االتـــصـ

على املستويني اإلقليمي والدولي. 

 كما تمتلك دولــة قطر إلى جانب شبكة 

الجزيرة، العديد من عناصر القوة التي 

ــــوة نـــاعـــمـــة، كــمــؤســســة  ــاتــــت تـــشـــكـــل قــ بــ

ــنـــدوق قطر  الــتــعــلــيــم فــــوق الــجــمــيــع وصـ

للتنمية ومؤسسة صلتك، وهي عناصر 

الــتــي  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  مــهــمــة مــــن أدوات 

تــمــثــل دعـــائـــم رئــيــســيــة تــســنــد الــســيــاســة 

ــة لـــــدولـــــة قــــطــــر، وتـــــعـــــزز مــن  الــــخــــارجــــيــ

حضورها إقليميًا ودوليًا.

موارد هائلة
رســخــت دولـــة قــطــر مكانتها فــي العالم 

كواحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز 

الطبيعي املسال، بفضل إستراتيجيتها 

الحكيمة، وأثــبــتــت قــدرتــهــا على تجاوز 

التحديات، ملتزمة بتعهداتها لشركائها 

الــعــالــم، من  أنــحــاء  وعمالئها فــي جميع 

خالل تزويد مناطق االستهالك البعيدة 

واألســـــــواق الـــتـــي ال تــســتــطــيــع الـــوصـــول 

إلى مصادر الطاقة املستدامة والنظيفة 

بالغاز الطبيعي املسال، الذي يعد أنظف 

أنــــواع الــوقــود األحـــفـــوري، وهـــو مــا عــزز 

مــكــانــتــهــا كــأكــبــر مـــــورد مـــوثـــوق بـــه في 

األسواق العاملية.

ــة قـــطـــر لـــثـــالـــث أكــبــر  ــ ــــعــــد امــــتــــالك دولــ
ُ
وي

احـــتـــيـــاطـــي مـــؤكـــد مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 

ــاملــــي  ــعــ الــ ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ (%12.5) مــــــن االحـ

وتسيدها ملشهد تجارة الغاز املسال في 

الــصــادرات القطرية  العالم، حيث تشكل 

مــنــه قـــرابـــة ربــــع صــــــادرات الـــعـــالـــم، أحــد 

طلق 
ُ
الــقــوة الناعمة التي بــات ي عناصر 

عليها بدبلوماسية الغاز، حيث أبرمت 

دولة قطر اتفاقيات طويلة األمد لتوريد 

الغاز املسال لكبار املستهلكني كالصني 

والــــهــــنــــد وكـــــوريـــــا والــــيــــابــــان واملــمــلــكــة 

املــتــحــدة وإيــطــالــيــا وبـــولـــنـــدا وبلجيكا 

وإسبانيا، عالوة على عقد اتفاقيات مع 

باكستان وبنغالديش ومصر واإلمارات 

ودول أخــرى.. وشكل ذلك قوة عززت من 

فــي السياسة  الــعــامــل االقــتــصــادي  دور 

الخارجية القطرية.

ــدرة  ــ ــى قــ ــ ــلـ ــ ــاز الــــقــــطــــري أعـ ــ ــغــ ــ ــك الــ ــلــ ــمــ ويــ

تنافسية عامليا، وهو ما جعل دولة قطر 

تــلــعــب دورا رئــيــســيــا فـــي أســـــواق الــغــاز 

الــطــبــيــعــي الــعــاملــيــة، بــاعــتــبــار مـــا تملكه 

مــن إمــكــانــات كبيرة لتطوير مصادرها 

ــاز الــطــبــيــعــي وزيـــــــادة إنــتــاجــهــا  ــغـ ــن الـ مـ

وصـــادراتـــهـــا مــن الــغــاز املـــســـال. ووقــعــت 

املــاضــي، اتفاقيات لبناء أكثر من  الــعــام 

مــائــة نــاقــلــة جـــديـــدة لــلــغــاز بــقــيــمــة مــائــة 

مليار دوالر، كما وقعت عقدا للمرحلة 

األولـــــــى مــــن مـــشـــروعـــهـــا لــتــوســعــة حــقــل 

الــذي سيرفع مستوى إنتاجها  الشمال، 

مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي املــســال مــن 77 إلــى 

126 مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــًا بـــحـــلـــول عـــام 

2026، بزيادة سنوية تقدر بنحو 43%، 

وباستثمارات تقدر بنحو 105 مليارات 

ريــال ما يعادل تقريبا نحو 2.89 مليار 

دوالر أمريكي. 

وسيعزز قــرار رفع طاقة قطر اإلنتاجية 

مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال، مـــن مكانة 

ــــورد مـــوثـــوق لــلــعــالــم،  الـــدوحـــة كــأكــبــر مـ

ولعب دور كبير ومهم في تلبية الطلب 

العاملي من الغاز الطبيعي املتزايد عليه 

سنويا، واحــتــالل الــريــادة في اإلمـــدادات 

اآلمنة واملستقرة، ال سيما لقارتي آسيا 

ــوارد  ــ ــى مـ ــ وأوروبـــــــــا الـــلـــتـــني تـــفـــتـــقـــران إلـ

الطاقة النظيفة.

شبكة الجزيرة
وتــــعــــد قــــنــــاة الــــجــــزيــــرة إحــــــــدى الـــقـــوى 

الـــدوحـــة والــتــي  الــتــي تمتلكها  الــنــاعــمــة 

أحــدثــت نقلة نــوعــيــة فــي عــالــم االتــصــال 

أنــحــاء العالم،  واملــعــلــومــات فــي مختلف 

ــا حــقــقــتــه مــــن تـــأثـــيـــر كــبــيــر  ــــالل مــ مــــن خـ

ــزال  ــا، وال تـ ــيــ فـــي عــربــيــا وإقــلــيــمــا ودولــ

تحافظ على تأثيرها الكبير حتى اآلن، 

مواصلة تغطية ابرز األحداث في العالم، 

كاالنتخابات األمريكية وثــورات الربيع 

الــعــربــي وغــيــرهــا مــن األخــبــار الساخنة. 

ــرة ابـــــرز املــشــاريــع  ــزيـ وتـــعـــد شــبــكــة الـــجـ

الحديثة فــي تــاريــخ دولـــة قطر فــي عالم 

املــعــلــومــات واالتــــصــــال، مــنــذ تأسيسها 

تــتــحــول من  عـــام 1996، واســتــطــاعــت أن 

إلــى شبكة إخبارية عاملية،  قناة واحــدة 

تــحــتــوي عــلــى قـــنـــوات مــتــعــددة الــلــغــات، 

ومئات املنصات اإللكترونية على شبكة 

اإلنترنت ومــواقــع التواصل االجتماعي 

ومــــركــــز لــــلــــدراســــات ومـــعـــهـــد أكـــاديـــمـــي 

للتدريب. 

الدبلوماسية الوقائية
ــبـــحـــت دولـــــــة قـــطـــر واحــــــــدة مــــن أهـــم  أصـ

الفاعلة على الساحتني اإلقليمية  الــدول 

ــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــومـــاسـ والـــــــدولـــــــيـــــــة، بــــفــــضــــل دبـــلـ

ــة ملـــنـــع تـــوســـع الــــخــــالفــــات بــني  ــيـ ــائـ ــوقـ الـ

ــراف، ووساطتها املحايدة مــن اجل  األطـ

تسوية الــنــزاعــات بــني الــفــرقــاء. وتمكنت 

مـــن تــحــقــيــق نــجــاحــات بـــاهـــرة فـــي كثير 

مـــن املــــفــــاوضــــات، بــفــضــل وقـــوفـــهـــا على 

ــن جـــمـــيـــع األطـــــــــراف،  ــ ـــدة مـ ــ ــ ــة واحــ ــافـ مـــسـ

الفرقاء وعزز  وهــو ما جعلها محل ثقة 

مــســاهــمــتــهــا فــــي حـــفـــظ األمــــــن والــســلــم 

اإلقليميني والدوليني. 

ــة قــطــر دورا استثنائيا في  ولــعــبــت دولـ

امللف األفغاني، حيث أنهت املفاوضات 

التي استضافتها الدوحة بني واشنطن 

وطالبان، أطول الحروب األمريكية دامت 

نحو 20 عــامــا مــن خــالل توقيع االتــفــاق 

فـــبـــرايـــر 2020، والـــــذي  ــي  فــ ــاريـــخـــي  ــتـ الـ

ــوات األمـــريـــكـــيـــة  ــ ــقـ ــ قـــضـــى بـــانـــســـحـــاب الـ

مــن األراضــــي األفــغــانــيــة. كما كــان لدولة 

قـــطـــر دور مــــحــــوري بــــــارز فــــي عــمــلــيــات 

ــابـــول أغــســطــس املـــاضـــي،  ــــالء مـــن كـ اإلجــ

التي شهدت تعاونا وثيقا بني الواليات 

ــة  ــ ــيـــني ودولـ املـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا الـــدولـ

قــطــر، إلجــــالء أكــثــر مــن 70 ألـــف شخص 

مـــن أفــغــانــســتــان بــمــن فــيــهــم املــواطــنــون 

األمـــريـــكـــيـــون والـــطـــالـــبـــات واملـــوظـــفـــون 

ــان وعــــائــــالتــــهــــم والـــصـــحـــفـــيـــون  ــ ــ ــغـ ــ ــ األفـ

ــم، بـــاإلضـــافـــة  ــالــ ــعــ ــاء الــ ــحــ ـــن جـــمـــيـــع أنــ مـ

إلـــى الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع الـــواليـــات 

املــتــحــدة لــتــقــديــم الــدعــم الــفــنــي والتقني 

ــقـــــديـــــم املـــــســـــاعـــــدات  ــان وتـــ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ ألفـ

اإلنــســانــيــة. ووقــعــت الــدوحــة وواشنطن 

اتــفــاقــيــتــني جـــديـــدتـــني عكستا  ــرا،  مــــؤخــ

الـــتـــعـــاون اإلســتــراتــيــجــي بينهما  عــمــق 

ومتانة العالقات بني البلدين الصديقني، 

اضطلعت بموجبهما دولــة قطر، بــدور 

«القوة الحامية» في أفغانستان وتسهل 

ــان مــــن حــامــلــي  ــ ــغـ ــ ــنــــني األفـ ــواطــ ــر املــ ــفـ سـ

تــأشــيــرات الــهــجــرة الــخــاصــة األمــريــكــيــة 

فـــي إطــــار شـــراكـــة رســمــيــة مـــع الـــواليـــات 

املتحدة.

لــعــب التنسيق والــتــشــاور املستمر  كــمــا 

بـــــني دولـــــــة قـــطـــر والـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة، 

أهمية كبرى في ملفات إقليمية عديدة 

بـــاملـــنـــطـــقـــة، مــــن األزمــــــــة الــــســــوريــــة، إلـــى 

ــور وتــوتــرات  األوضــــاع فــي ليبيا، ودارفــ

ـــة قــطــر  ــ ــ ــي. كـــمـــا أن دولـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــرن األفـ ــ ــقـ ــ الـ

أيــضــا، دورا دبــلــومــاســيــا كبيرا  لــعــبــت، 

بــني الـــواليـــات املــتــحــدة وتــركــيــا لتهدئة 

التوترات بني البلدين. وساهمت شراكة 

قطر اإلستراتيجية مع الواليات املتحدة 

ــران،  ــ وعـــالقـــات الـــجـــوار الـــوطـــيـــدة مـــع إيـ

فـــي قـــيـــام الـــدوحـــة بــــــأدوار دبــلــومــاســيــة 

فعالة، حيث كان لتحركاتها السياسية 

والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة دور كــبــيــر فـــي تــهــدئــة 

الــــــتــــــوتــــــرات بــــــني واشـــــنـــــطـــــن وطـــــهـــــران 

أكــثــر مـــن مــــرة، وتــجــنــيــب املــنــطــقــة خطر 

ــك مــن  ــ املـــواجـــهـــة والـــتـــصـــعـــيـــد، وبــــــرز ذلـ

خــالل دورهــا الحاسم في تهدئة التوتر 

واحـــتـــواء تــداعــيــات اغــتــيــال قــائــد فيلق 

الــقــدس اإليـــرانـــي قــاســم سليماني، بعد 

أن كـــانـــت املــنــطــقــة عـــلـــى شـــفـــا تــصــعــيــد 

عــســكــري وحــــرب وشــيــكــة بـــني الــبــلــديــن. 

وفي فبراير 2021، قــادت الدوحة عملية 

سياسية لخفض التصعيد في املنطقة، 

الــحــوار بينهما  بــني الجانبني وتسهيل 

والعودة إلى االتفاق النووي لعام 2015.

وانـــطـــالقـــًا مـــن مــواقــفــهــا الــثــابــتــة تــجــاه 

ــة  ــ ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لـــعـــبـــت دولـ ــقـــضـ الـ

ــتــــداءات  قــطــر جـــهـــودًا بـــــارزة لـــوقـــف االعــ

اإلسرائيلية على قطاع غــزة، وفي مايو 

املــاضــي، سهلت االتــصــاالت املكثفة بني 

الــدوحــة وواشنطن والــقــاهــرة والــريــاض 

وعــــدد مــن الــــدول األوروبـــيـــة إلـــى جانب 

الــحــوار غير املباشر بني  األمــم املتحدة، 

الفلسطينيني وإسرائيل، إلعادة الهدوء 

في األراضي الفلسطينية ووقف العدوان 

اإلسرائيلي. ولطاملا كانت قطر وسيطًا 

إلــى هدنة بني الفصائل   للتوصل 
ً
فعاال

الــحــروب  الفلسطينية وإســرائــيــل خــالل 

الــتــي شنتها األخــيــرة على القطاع منذ 

2009 وحتى خالل األعوام األخيرة.

ــة مــفــاوضــات الـــســـالم في  ورعــــت الـــدوحـ

دارفـــــــور عــــام 2013، كــمــا تــوســطــت بني 

جيبوتي وإريــتــريــا ورعـــت أيــضــًا اتفاق 

سالم بني البلدين في الدوحة عام 2010، 

باإلضافة إلى اتفاق الدوحة بني الفرقاء 

ــام 2008، وغــــيــــرهــــا مــن  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــني عــ

امللفات العديدة التي وضعت الدوحة في 

صـــدارة الـــدول الــتــي تساهم فــي تحقيق 

األمن والسلم والدوليني.

هاجر العرفاوي

قطر نجحت في رعاية اتفاق تاريخي أنهى أطول الحروب األمريكية 

شبكة الجزيرة تأثير إعالمي هائل يتجاوز املنطقة إلى كل أنحاء العالم
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ــارك  ــ ــبـ ــ ــان جـــــــوهـــــــرة مـ ــ ــــتـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ أجـــــــــــرت الـ

والــــجــــواهــــر مــحــمــد مــــن مــــدرســــة الــشــقــب 

االبــــتــــدائــــيــــة لـــلـــبـــنـــات، بـــحـــثـــًا عـــــن األمـــــن 

الــســيــبــرانــي وزيـــــادة وعـــي الــطــالــبــات عن 

ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  مــخــاطــر مـــواقـــع الـ

مـــن خــــالل ورشــــــات وتـــقـــديـــمـــات بسيطة 

وسريعة، وقد قامت الطالبتان بالتركيز 

ــور، وكـــذلـــك شـــارك  ــ ــاء األمــ ــيـ عــلــى دور أولـ

في البحث شركة أمن سيبراني متطورة 

فــي قطر HIT، ونــشــر استبيانات وجمع 

مـــعـــلـــومـــات عــــن مـــحـــتـــوى الـــبـــحـــث بــشــكــل 

مكثف تحت إشراف املعلمة سمية حمزة. 

برزت أهمية البحث بعد جائحة كورونا، 

حيث أصبح تواجد األجهزة اإللكترونية 

بـــــني األطــــــفــــــال واملـــــراهـــــقـــــني أمـــــــــرًا مــلــحــًا 

الــطــالب يجهلون  وضـــــروري وأن مــعــظــم 

ــذه األجــــهــــزة وأخــــطــــار مـــواقـــع  ــ ــار هـ أخــــطــ

التواصل االجتماعي، فالكثير يتبع آخر 

الصيحات وال يلفت انتباههم أن كل ما 

يوضع في اإلنترنت يبقى آلخر نفس.

ويهدف البحث إلى تعريف الطالب على 

الـــــ cyber security، والـــحـــد من  مــفــهــوم 

اســتــخــدام مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

باستهتار، وحماية الطالبات من مشاكل 

ــوعــــي بـــضـــرورة  الـــخـــصـــوصـــيـــة ونـــشـــر الــ

الحفاظ عليها بهذه املواقع.

أعــلــنــت دار الـــشـــرق عـــن تــوفــيــر بــاقــتــني 

لـــالشـــتـــراك فـــي أشـــهـــر وأكـــبـــر الــصــحــف 

الــقــطــريــة والـــدولـــيـــة وتــشــمــل: «جــريــدة 

الشرق - العربي الجديد - جريدة العرب 

- جريدة البننسوال - جريدة لوسيل». 

الباقة األولــى بقيمة 500 ريال ملدة عام 

ــن اخـــتـــيـــار املــشــتــرك،  فـــي صــحــيــفــتــني مـ

والباقة الثانية بقيمة 1000 ريــال ملدة 

ـــ5 صــحــف، فـــي الــفــتــرة مـــن 9  ــام فـــي الــ عـ

يناير حتى 31 مايو 2022.

وســوف يحصل املشتركون فــي أي من 

الــبــاقــتــني عــلــى قسيمة شــرائــيــة بنفس 

ــــول فــــي الـــســـحـــب عــلــى  ــدخـ ــ الـــقـــيـــمـــة، والـ

جوائز كبرى في 1 يونيو 2022، تشمل 

ســيــارة ميني كــوبــر، و3 جــوائــز بقيمة 

الــشــرق  5000 آالف ريــــــال. وتـــقـــدم دار 

الــخــدمــات اإلعــالمــيــة واإلعالنية  أفضل 

التي تتوافق مع تطلعات واحتياجات 

العميل، واملــســاهــمــة فــي نشر وتطوير 

ــيـــة الــتــي  املـــمـــارســـات املــهــنــيــة واألخـــالقـ

مـــن شــأنــهــا تــحــقــيــق الــنــهــوض بــالــفــرد 

ــر لـــعـــمـــالئـــهـــا  ــ ــــوفــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــع، كـ واملـــــجـــــتـــــمـــ

ــدمـــات اإلعــــالم  مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن خـ

واالتصال واإلعالن والعالقات العامة.

الدوحة - الشرق

الدوحة- الشرق

طالبتان تقدمان بحثًا حول األمن السيبراني

تصفح أكبر الصحف واربح سيارة ميني كوبر

عن مخاطر نقود البالستيك
ــلــــك  ــكــــــم مـــــــــؤخـــــــــرًا عـــــــــن تــ ــ ــتــ ــ ــ ــدث ــ حــ

الــعــصــابــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات 
ــة  ــ ــرقـ ــ ــــة فــــــــي سـ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ املـ
تــفــاصــيــل بــطــاقــات االئــتــمــان 
ــــــات املـــــــاليـــــــني  لــــــشــــــفــــــط مــــــــئــ
ــاس مـــن  ــ ــنــ ــ ــ ــات ال ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــن حـ ــ مــ

ــلــــدان، فــلــيــس مــن  ــبــ ــ مــخــتــلــف ال
استخدام  يتقن  مــن  على  العسير 

الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــعـــلـــومـــات 
ابــتــكــار حــيــل الخــتــراق حــســابــات الــنــاس، خــصــوصــا أولــئــك 
أن  كما  نــقــدي،  دفــع  لعمليات  االنــتــرنــت  يستخدمون  الــذيــن 
أجــهــزة الــصــرف اآللـــي فــي الـــدول الــغــربــيــة كــثــيــرا مــا تــكــون 
ــا تــصــطــاد بــهــا الـــعـــصـــابـــات تــفــاصــيــل بـــطـــاقـــات مــن  ــراكـ شـ

يستخدمونها.
الخاصة  االئتمان  بطاقة  أن  اكتشفت  قليلة  أيــام  وقبل  ثم   
بي والصادرة عن فيزا ضاعت مني، وألن ذاكرتي غربال/ 
فإنني  فيها،  تدخل  التي  املعلومات  معظم  وتسرب  منخل، 
لــم أســـارع بــاتــهــام أفـــراد عــائــلــتــي بــالــتــســبــب فــي إضــاعــتــهــا، 
مــواد  كــنــا نطلب  الــكــورونــا  االنــحــبــاس بسبب  فــتــرة  فــخــالل 
تــمــويــنــيــة وطــعــامــا جــاهــزا بــنــظــام الــتــوصــيــل الـــى الــبــيــت من 
ــتــلــك الــغــايــة كـــان اســـتـــخـــدام بــطــاقــتــي  مــخــتــلــف األطـــــراف ول
الشجاعة  نفسي  فــي  أجــد  ولــم  للجميع،  مــتــاحــا  االئــتــمــانــيــة 
الكثير  أن  رغم  البطاقة،  تلك  بإضاعة  األســرة  أفــراد  التهام 
أن  مــعــارك بسبب ضــيــاع األشــيــاء، ومــا  الــبــيــوت تشهد  مــن 
االتهام  والعيال  والزوجة  الــزوج  يتبادل  حتى  يضيع شيء 
لها. املخصصة  األماكن  في  األشياء  وعدم وضع  باإلهمال 
أفـــراد عائلتي  وقــد أوقــعــنــي تــوزيــع االتــهــامــات جــزافــا عــلــى 
مــن هنا؟  الكتاب  اللي شــال  مــني  مــرات:  عــدة  بالغ  فــي حــرج 
دا بــيــت غــيــر طــبــيــعــي. أكــيــد مــســكــون!! مــش مــمــكــن تــتــرك 
الكتاب  أجد  بيومني  وبعدها  واختفى..  إال  مكانه  في  شيء 
االئتمان،  بطاقة  أمر ضياع  على  تكتمت  املهم  مكتبي.  على 
ولــكــنــنــي اتــصــلــت فـــورا بــالــبــنــك مــطــالــبــا بــتــعــطــيــلــهــا، وكــانــت 
أن شخصا ما استخدمها ملرة واحدة فقط لشراء  املفاجأة 
الــنــاس هذا  يــوم  30 دوالرا، (والــى  يــعــادل  مــا  أدويــة قيمتها 
ال أعـــرف كــيــف ومــن فــعــلــهــا). وســألــنــي الــبــنــك إن كــنــت أود 
لهم:  فقلت  املــبــلــغ  ذلــك  بتعويضي  تنتهي  شــكــوى  تسجيل 
الــبــطــاقــة مـــارس لصوصية  جـــات ســلــيــمــة.. ومـــن عــثــر عــلــى 
ــة  فـــي حــدهــا األدنــــى إذ اكــتــفــى بــاســتــخــدامــهــا لـــشـــراء أدويـ
لم  الحياة، ولو كان لصا محترفا، ولو  وهي من ضروريات 
بضائع  بشراء  بيتي»  «خرب  لـ من ضمير  بقية  عنده  يكن 
في  االفتراضية  البنكية  أرصدتي  واستنزف  الثمن،  غالية 

سويسرا.
بما  بمحاسني:  ليتغزل  البنك  بي  يتصل  واآلخر  الحني  بني 
أنــك عــمــيــل مــثــالــي وابـــن نــاس ومــن عــائــلــة مــحــافــظــة و«مــش 
ســهــل» وتــحــتــاج إلــى تــعــامــالت مــالــيــة كــبــيــرة (أعــلــى هــامــان 
يــا فـــرعـــون؟)، فــقــد رفــعــنــا ســقــف االئــتــمــان عــلــى بــطــاقــاتــك 
إلـــى 50 ألـــفـــًا.. عــنــدنــا كـــم أبـــو جــعــافــر.. خــلــيــهــا مــائــة ألـــف، 
ــا شخص  وفـــي كــل مـــرة أقـــول لــهــم: شــكــر الــلــه ســعــيــكــم وأنـ
فكلما  ممكن.  ائتمان  أدنى سقف  وأريد  نفسي  قدر  أعرف 
ــت خــســائــرك  كــان ســقــف االئــتــمــان الــخــاص بــك مــحــدودا قــلَّ
اكتشاف  البنك  على  وسهل  البطاقة،  أو ضياع  عند سرقة 
ويشتري  يشطح  قــد  يسرقها  مــن  ألن  استخدامها  إســاءة 
أن حامل  البنك  فيدرك  االئتماني  تفوق سقفها  بها بضائع 
الــبــطــاقــة ال يــعــرف بــأمــر ذلــك الــســقــف، وبــالــتــالــي فــهــو ليس 
بك  واالتــصــال  املعاملة  بتعطيل  فيقوم  األصــلــي  صاحبها 
في  استخدمتها  قد  كنت  إذا  وما  البطاقة،  عن  لالستفسار 
متجر معني (هذا بالطبع إذا كنت تتعامل مع بنك ال ينتمي 
الــى الــعــصــور املــظــلــمــة.. ولــديــنــا مــنــهــا الــكــثــيــر: افــتــح حسابا 
بمائة سندويتش  لتفوز  فــي سحب شهري  وادخــل  عندنا 

آيسكريم). وبرميل  بيرغر 
وبــعــكــس مـــا يــتــصــور الـــكـــثـــيـــرون، فـــإن مــخــاطــر اســتــخــدام 
املــجــرمــني عندنا  بــلــدانــنــا قــلــيــلــة، ألن  بــطــاقــات االئــتــمــان فــي 
التكتيك  تتطلب  ســرقــات  جــرائــم  فــي  يــتــورطــون  وال  تعساء 
ــام  ــ ــو عـــلـــى أرقـ ــطــ ــــي» وأســ ــال ــاذا «أغــــّلــــب حــ ــ ــيـــط.. ملــ ــطـ ــتـــخـ والـ
او  مــن ســيــدة  يــد  خــطــف حقيبة  بــإمــكــانــي  بينما  الــبــطــاقــات 
جوال من يد ولد صغير؟ أو اقتحم بيتا وأسرق الكمبيوتر 

الخياطة؟  وماكينة 
العصر  مبتكرات  بمعظم  الظن  زلت سيئ  ما  حال،  كل  على 
الــحــديــث، وأســتــخــدم بــطــاقــات االئــتــمــان عــلــى أضــيــق نــطــاق 
 150 االئتماني  االنترنت سقفها  عبر  للشراء  بطاقة  وعندي 
دوالرًا فــقــط، اســتــخــدمــهــا لــشــراء الــكــتــب مــن مــوقــع أمـــازون.. 
ولـــو ضــاعــت فـــإن مـــن ســيــســتــخــدمــهــا زورا لـــن يــتــمــكــن مــن 
تجريدي من اكثر من 1500 دوالر في عشرة أيام، إذا ظللت 

املدة؛ وقدر أخف من قدر. أنا غافال طوال تلك 

 jafabbas19@gmail.com

الداخلية تطلق مبادرة «أنت مهم»

ــــــادرة أنــــت مــهـــــم»،  شـــاركـــت «مـــبـ

التي ينفذها قسم أمــن املالعب 

بــإدارة أمــن املنشآت والهيئات، 

الــنــهــائــيــة  فـــي فــعــالــيــة األدوار 

مــن مــنــافــســات بــطــولــة الــجــائــزة 

ــارزة فــــي ســـالح  ــبـ ــمـ ــلـ ــبـــرى لـ ــكـ الـ

االيبيه للرجال والنساء، والتي 

جـــــرت بــــني املـــصـــنـــفـــني األوائـــــــل 

ــتـــوى الـــعـــالـــم  ــلـــى مـــسـ لــلــعــبــة عـ

وأقــيــمــت مــســاء األحــــد املــاضــي 

في أسباير. وقد قام فريق عمل 

املـــبـــادرة بــالــتــعــريــف بــاملــبــادرة 

وأهــدافــهــا للمنظمني وأعــضــاء 

ــارزة  ــبـ ــمـ ــلـ ــري لـ ــطــ ــقــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ االتــ

ــاء الــلــجــنــة فـــي حــضــور  وأعــــضــ

ســـعـــادة الــســيــد مــحــمــد يــوســف 

لــرئــيــس  الـــنـــائـــب األول  املــــانــــع 

اللجنة األوملبية القطرية. وأكد 

الفريق خــالل التعريف األدوار 

الــتــي يقومون بها من  الكبيرة 

خـــالل مــشــاركــتــهــم فــي مختلف 

الـــبـــطـــوالت املــحــلــيــة والـــهـــادفـــة 

إلـــى تــوعــيــة الــجــمــهــور وتــقــديــم 

إرشـــــــــــــادات األمــــــــن والــــســــالمــــة. 

ــــت مــهــم»  ــــادرة أنـ ــبـ ــ وتـــســـعـــى «مـ

مــــــن خــــــــالل هــــــــذه املـــــشـــــاركـــــات 

إلــــى تــرســيــخ مــفــهــوم الــشــراكــة 

فــي  املـــجـــتـــمـــعـــيـــة وأن األمــــــــــن 

الفعاليات الرياضية مسؤولية 

الجميع.
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