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صاحب السمو: تحديات العالم تتطلب حلوًال عادلة 

الدوحة - دافوس - الشرق - قنا

الشرق األوسط يعاني من 
التمييز من أشخاص 

ال يعرفوننا 

سمو األمير يحضر 
حفل استقبال قطر 

لالستثمار 

قطر تشجع عودة 
إيران واملجتمع الدولي 

للمفاوضات

رئيس الوزراء: 
كلمة صاحب السمو حضر 

فيها أهم القضايا

ال يزال هناك من ال يقبل 
فكرة استضافة دولة 

عربية إسالمية للمونديال

رئيس دافوس: 
قطر قوة كبيرة في إدارتها 

للقضايا الدولية

في العقود األخيرة شهدنا 
انهيار احترام استقالل 

بعضنا البعض

املونديال سيوحد 
العالم مجددًا بعد 

الجائحة

 

ــارك حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  ــ  شــ

حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، أمــس، في الجلسة 

االفتتاحية ملنتدى االقتصاد العاملي، الذي ينعقد في 

مدينة دافوس تحت شعار "التاريخ في نقطة تحول"، 

وألقى سمو األمير كلمة في الجلسة االفتتاحية أكد 

فيها أن دولة قطر وضعت حماية البيئة واالستدامة 

ــدت مـــواردهـــا لتطوير  فــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا، ورصــ

تقنيات خفض االنبعاثات والطاقة النظيفة، مشددا 

عــلــى أنـــنـــا عــــازمــــون عــلــى لــعــب دور فـــعـــال لــتــطــويــر 

سياسات الطاقة والبيئة. وقــال سموه إن علينا أن 

نــــوازن بحكمة بــني االهــتــمــام بــالــبــيــئــة وتــوفــيــر أمــن 

الطاقة للعالم، مشيرا إلى أن ما يقارب مليار شخص 

بدون مصدر موثوق للطاقة، مؤكدا أن الغاز املسال 

ــر أمــانــا  ــثـ ــزود الـــعـــالـــم بــــإمــــدادات طـــاقـــة أنـــظـــف وأكـ ــ يـ

وموثوقية ومرونة.

وشــــارك ســمــو األمـــيـــر، فــي الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة حــول 

بــعــنــوان  قـــطـــر 2022،   FIFA الـــعـــالـــم كـــــأس  بـــطـــولـــة 

ــدة" بمنتدى االقتصاد العاملي 
ِّ

ــوح
ُ

"الرياضة كقوة م

في مدينة دافوس، أمس.

افتتاح معرض 
ميليبول اليوم

مريم العطية: لجنة حقوق 
اإلنسان تؤدي مهامها 
باستقاللية وشفافية

محمد عبدالله سويدان 
رئيسًا تنفيذيًا باإلنابة 

لـ "مالحة" 

كلمة صاحب السمو 
في دافوس رسائل 

مهمة للضمير العاملي 
20

  أدعو الله أن يستيقظ 
العالم ليعي املظالم التي 
يتعرض لها الفلسطينيون

علينا أن نوازن بحكمة بني 
االهتمام بالبيئة وتوفير 

أمن الطاقة للعالم
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صاحب السمو يهنئ رئيس الوزراء 
األسترالي بمناسبة أدائه اليمني الدستورية

نائب األمير يهنئ رئيس
 الوزراء األسترالي

رئيس الوزراء يهنئ
 نظيره األسترالي

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر 

ــة الــســيــد أنــتــونــي ألــبــانــيــزي  ــفـــدى، بــرقــيــة تــهــنــئــة، إلـــى دولــ الـــبـــالد املـ

متمنيا  أستراليا،  لــوزراء  رئيسا  الدستورية  اليمني  أدائــه  بمناسبة 

واالزدهار. النماء  دوام  األسترالي  وللشعب  التوفيق،  له 

بــعــث ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن حــمــد آل ثــانــي، 

ــر، بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلــــى دولـــــة الــســيــد  ــيــ ــائـــب األمــ نـ

ــبـــة أدائـــــــــه الـــيـــمـــني  ــنـــاسـ ــمـ ــزي بـ ــيــ ــانــ ــبــ أنــــتــــونــــي ألــ

أستراليا. لوزراء  رئيسا  الدستورية 

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بــن خــلــيــفــة بــن عــبــدالــعــزيــز آل ثــانــي، 

ــة، بـــرقـــيـــة تـــهـــنـــئـــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلـــس الــــــــــوزراء ووزيــــــــر الــ ــيــــس مـــجـ رئــ

ــه الــيــمــني  ــ إلــــى دولــــة الــســيــد أنـــتـــونـــي ألـــبـــانـــيـــزي بــمــنــاســبــة أدائـ

أستراليا. لوزراء  رئيسا  الدستورية 

الدوحة - قناالدوحة - قناالدوحة - قنا

د. محمد الخليفي يجتمع مع سفراء لدى الدولة

اجــتــمــع ســعــادة الــدكــتــور مــحــمــد بــن عــبــد الــعــزيــز بــن صــالــح الخليفي 

الدكتور  الخارجية للشؤون اإلقليمية، أمس، مع سعادة  مساعد وزير 

الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  مصطفى بوطورة سفير 

دبد رويله سفير جمهورية جيبوتي  السيد طيب  الشقيقة، وسعادة 

ــبـــدالـــرزاق فــــارح عــلــي ســفــيــر جــمــهــوريــة  ــادة الــســيــد عـ ــعـ الــشــقــيــقــة، وسـ

الـــصـــومـــال الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــشــقــيــقــة، وســــعــــادة الــســيــد مــحــمــد مــصــطــفــى 

الــســيــد محمد  الــشــقــيــقــة، وســعــادة  ليبيا  الــالفــي سفير دولـــة  الــصــغــيــر 

ستري سفير اململكة املغربية الشقيقة، وسعادة السيدة سلوى عوض 

بــشــيــر الــقــائــم بــاألعــمــال بــســفــارة جــمــهــوريــة الـــســـودان الــشــقــيــقــة لــدى 

الدولة، كل على حدٍة.

ــاون الــثــنــائــي،  ــعـ ــتـ ــعـــراض عـــالقـــات الـ ــتـ جــــرى خــــالل االجـــتـــمـــاعـــات، اسـ

واإلقليمية. العربية  القضايا  آخر مستجدات  ومناقشة 

الدوحة - قنا

مدير األمن العام يجتمع مع نظيره األردني

اجتمع سعادة اللواء الركن 

سعد بــن جــاســم الخليفي 

ــام، أمـــس،  ــعـ مــديــر األمــــن الـ

ــلــــواء الــركــن  ــادة الــ ــعـ مـــع سـ

حــســني مــحــمــد الــحــواتــمــة 

مدير األمــن العام باململكة 

األردنــــــــــــيــــــــــــة الــــهــــاشــــمــــيــــة 

الــلــواء  الشقيقة، وســعــادة 

ــان زاده ســيــانــخــش  ــمــ رحــ

حكيم نائب وزير الداخلية 

بجمهورية طاجيكستان، 

ــبــــالد  الــــلــــذيــــن يــــــــــــزوران الــ

ا.
ً
حالي

ــــالل االجــتــمــاعــني  ــــرى خـ جـ

مـــنـــاقـــشـــة أوجــــــه الـــتـــعـــاون 

فــــي املـــــجـــــاالت الـــشـــرطـــيـــة، 

واألمنية، وسبل تعزيزها 

وتطويرها.

الخارجية تعرب عن حزنها جراء مقتل 
أحد حراس سفارتها لدى فرنسا

قالت وزارة الخارجية إنها تلقت ببالغ الحزن واألسى نبأ جريمة القتل 

التي أودت بحياة أحد حراس سفارة دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية 

أثناء أدائه ملهام عمله في مقر السفارة صباح أمس.

 وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، ثقتها التامة في إجراءات العدالة 

التي بدأتها السلطات الفرنسية املختصة بعد أن قامت باعتقال املشتبه 

به، ونوهت إلى أنها تترقب نتائج التحقيقات.

ــوزارة عــن تــعــازي دولـــة قطر الــحــارة لعائلة الفقيد، وجــددت   وعــبــرت الــ

موقفها الرافض لألعمال اإلجرامية مهما كانت الدوافع واألسباب.

الدوحة - قنا

قطر تدين قرارا إسرائيليا يسمح بأداء طقوس
 تلمودية في املسجد األقصى

ــــد الــــعــــبــــارات  ــأشـ ــ ــر بـ ــطــ أدانــــــــــت دولــــــــة قــ

ــة إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة يـــســـمـــح  ــكــــمــ ــحــ قـــــــــــرار مــ

لــلــمــســتــوطــنــني بــــأداء طــقــوس تــلــمــوديــة 

ــاحـــــــات املـــســـجـــد  ــي بـــــ بــــشــــكــــل عــــلــــنــــي فـــــ

ــه اســـتـــفـــزازًا  ــدتــ ــى الــــشــــريــــف، وعــ األقــــصــ

ــا ملــشــاعــر املــســلــمــني حــول الــعــالــم 
ً

صــارخ

ـــلــــقــــانــــون الـــــدولـــــي  ــًا ســــــافــــــرًا لـ وتـــــحـــــديـــ

الدولية. الشرعية  وقرارات 

بــيــان  فـــي  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  وطـــالـــبـــت 

ـــي بــــالــــتــــدخــــل  ــع الـــــــدولــــ ــمــ ــتــ أمـــــــــس، املــــجــ

ــوقــــف تـــنـــفـــيـــذ قـــــــرار مــحــكــمــة  الـــــفـــــوري لــ

الديني  الــوضــع  االحــتــالل، حــفــاظــا عــلــى 

الشريف. األقصى  للمسجد  والتاريخي 

ــوزارة الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف  ــ ــــددت الــ وجـ

دولــــة قــطــر الـــثـــابـــت مـــن عـــدالـــة الــقــضــيــة 

ــة  ــشــــروعــ ــيـــة والـــــحـــــقـــــوق املــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق وإقـــامـــة 

دولــتــه املــســتــقــلــة عــلــى حـــدود عــام 1967 

الشرقية. القدس  تكون عاصمتها  وأن 

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا
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ــــس، جــلــســتــه األســبــوعــيــة  ــــورى، أمــ ــشـ ــ عـــقـــد مــجــلــس الـ

الـــعـــاديـــة بــرئــاســة ســـعـــادة الــســيــد حــســن بـــن عــبــدالــلــه 

الغانم رئيس املجلس.

ــيـــس مــجــلــس  ــلـــع ســــعــــادة رئـ  فــــي بــــدايــــة الـــجـــلـــســـة، أطـ

الــشــورى، السادة األعضاء على مشاركة وفــد املجلس 

ــي املـــؤتـــمـــر الـــثـــالـــث والـــثـــالثـــني  بـــرئـــاســـة ســــعــــادتــــه، فــ

الــطــارئ لــالتــحــاد الــبــرملــانــي الــعــربــي الـــذي أقــيــم تحت 

عنوان «املسجد األقصى وجميع املقدسات اإلسالمية 

واملسيحية أولويتنا األولــى»، والذي عقد يوم السبت 

املاضي في العاصمة املصرية القاهرة.

 ســعــادتــه، أن الــدعــوة للمؤتمر 
ّ

 وفــي هــذا السياق بــني

جــاءت ملناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق أمــام ما 

ــــدوان مـــن قــبــل الــقــوات  يــتــعــرض لـــه مـــن انــتــهــاكــات وعــ

أمــام املؤتمر تضامن  اإلسرائيلية، مشيرًا إلى أنه أكد 

دولة قطر مع شعب فلسطني وإدانتها الشديدة لجميع 

العمليات العدوانية التي ترتكبها القوات اإلسرائيلية 

بحقهم.

 وأضاف سعادته: «تقدمت دولة قطر ممثلة بمجلس 

ــاء لـــجـــنـــة مـــعـــنـــيـــة بــفــضــح  ــ ــــشـ الــــــشــــــورى، بـــمـــقـــتـــرح إلنـ

االنتهاكات اإلسرائيلية وإيصالها إلى برملانات العالم 

ووسائل اإلعالم».

 بعد ذلك، تال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة 

األمـــني الــعــام ملجلس الــشــورى جـــدول أعــمــال الجلسة، 

وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

ــلـــع املـــجـــلـــس، خــــالل الــجــلــســة عــلــى تــقــريــر لجنة   واطـ

الشؤون الثقافية واإلعالم، بشأن اللغة العربية، وبعد 

املـــنـــاقـــشـــات، اتـــخـــذ املــجــلــس الــــقــــرار املـــنـــاســـب بــشــأنــه، 

 لــلــجــهــود الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــحــكــومــة، كما 
ً
اســتــكــمــاال

وافق املجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الخدمات 

واملــرافــق الــعــامــة، لــدراســة قــانــون رقــم (2) لسنة 2007 

بنظام اإلسكان، بالتشاور مع الجهات املعنية بالدولة.

ــلـــع ســـعـــادة رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى،   بــعــد ذلـــــك، أطـ

ــادة الـــســـيـــد فـــي.  ــ ــعـ ــ ــــع سـ ــاعـــه مـ ــمـ ــتـ ــلــــس، عـــلـــى اجـ املــــجــ

موراليدهاران، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير 

الدولة للشؤون البرملانية بجمهورية الهند، مبينًا أن 

االجتماع استعرض العالقات الثنائية التي تجمع بني 

قطر والهند وسبل تعزيزها، خصوصًا فيما يتعلق 

بمجال التعاون البرملاني بني الجانبني.

 وتواصلت أعمال الجلسة، حيث اطلع املجلس كذلك، 

ــادة الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــن حمد  ــعـ عــلــى تــقــريــر قـــدمـــه سـ

املهندي عضو املجلس، حــول مشاركته في االجتماع 

الــتــأســيــســي األول ملــجــمــوعــة الــعــمــل الــبــرملــانــيــة رفيعة 

الــذي عقد بالقاهرة  املستوى للعلوم والتكنولوجيا، 

في مارس املاضي.

اقتراح بإنشاء لجنة معنية بفضح االنتهاكات اإلسرائيلية
الدوحة - قنا

مالية الشورى تناقش التقرير النهائي لتوظيف القطريني

عــقــدت لــجــنــة الـــشـــؤون املــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة بمجلس 

الشورى اجتماعًا أمــس، ترأسه باإلنابة سعادة السيد 

مــحــمــد بــــن مـــهـــدي األحـــبـــابـــي عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة. وخــــالل 

االجــتــمــاع، نــاقــشــت اللجنة الــتــقــريــر الــنــهــائــي ملــوضــوع 

«القطريني الباحثني عن عمل»، تمهيدًا العتماده ورفعه 

إلى مجلس الشورى.

الدوحة - قنا

تدريب موظفي الجمارك على الرقابة على السلع

ــر  ــيــ ــغــ ــتــ والــ الــــبــــيــــئــــة  وزارة  شـــــــاركـــــــت 

إدارة  ــن  ــ مـ ــراء  ــبــ ــخــ بــ ــلـــة  ــثـ مـــمـ ــي  ــاخــ ــنــ املــ

الكيميائية  واملــواد  واإلشعاع  الوقاية 

الرقابة  حول  تدريبية  دورة  تقديم  في 

عــلــى الــســلــع ذات االســتــخــدام املـــزدوج، 

ـــب  ــدريـ ـــتــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــي مـ ــ ــدت فــ ــ ــقــ ــ ــ
ُ
ــــي ع ــتــ ــ ــ وال

 19-18 يــــومــــي  بـــمـــســـيـــعـــيـــد  ــركـــي  ــمـ ــجـ الـ

.2022 مايو 

ــــدورة عـــــلـــــى ورشـــــتـــــني  ــــمـــــلـــــت الــــــــــــ اشـــــتـ

تفعيل  إحــداهــمــا  تــنــاولــت  تــدريــبــيــتــني، 

ــة مــن  ــيــ ــاســ ــبــــة املـــــــواد األســ ــام مــــراقــ نــــظــ

ــيـــة،  ــيـــجـ ــتـــراتـ املـــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة االسـ

املتعلقة  باملخاطر  املــتــدربــني  وتعريف 

بــاملــواد الــنــوويــة واملــشــعــة، والــوســائــل 

تناولت  بينما  عنها،  للكشف  التقنية 

ــنــــيــــف املــــــــواد  ــة الــــثــــانــــيــــة تــــصــ الـــــــورشـــــ

الــكــيــمــيــائــيــة الــخــطــرة، وطـــرق الــتــعــامــل 

اآلمـــــــــن مــــعــــهــــا، ومـــــــهـــــــارات الـــتـــفـــتـــيـــش 

عــلــيــهــا، والـــتـــعـــريـــف بــاملــخــاطــر وســبــل 

بها. املتعلقة  الوقاية 

ــة فــي  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ وتــــأتــــي هـــــذه الـــــــورش الـ

الـــبـــيـــئـــة  وزارة  بـــــني  الـــــتـــــعـــــاون  إطــــــــار 

والــتــغــيــر املــنــاخــي والـــجـــهـــات املــعــنــيــة، 

اإلشـــعـــاع  مـــن  ــايـــة  الـــوقـ إدارة  وجـــهـــود 

واملـــواد الــكــيــمــيــائــيــة فــي بــنــاء الــقــدرات 

املوظفني. لتأهيل 

الدوحة-الشرق



أكــــــــد املـــــهـــــنـــــدس ســــعــــد عــــبــــدالــــكــــريــــم 

القحطاني مدير إدارة مجمع رخص 

ــقــــرار  ــة أن الــ ــديـ ــلـ ــبـ ــاء بــــــــــوزارة الـ ــنــ ــبــ الــ

الـــوزاري بالتعديل على االشتراطات 

التخطيطية للمناطق السكنية «آر 1» 

و»آر 2» بــإضــافــة قبو بكامل مسطح 

الـــقـــســـيـــمـــة وزيـــــــــــادة االرتـــــــفـــــــاع، جــــاء 

املــواطــنــني وتلبية  لــرغــبــات  استجابة 

الحــــتــــيــــاجــــات الـــــنـــــاس فـــــي مــخــتــلــف 

الــبــلــديــات وفـــي إطـــار تــعــزيــز االرتــقــاء 

باملنظومة العمرانية للدولة. وأوضح 

املهندس القحطاني في حــوار خاص 

مــع وكــالــة األنــبــاء الــقــطــريــة /قــنــا/ أن 

االشتراطات الجديدة سمحت للمالك 

ــادة الـــقـــصـــوى مــــن مــســاحــة  ــفـ ــتـ بـــاالسـ

قــبــو أســفــل امللحق،  بــإنــشــاء  القسيمة 

وتــواصــل الفيال مــع امللحق مــن خالل 

ــذا الـــقـــبـــو، بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الــبــنــيــة  هــ

التحتية املوجودة. وأكد مدير مجمع 

ــنـــني  ــة املـــواطـ ــبــ ــــص الــــبــــنــــاء أن رغــ رخــ

ومتطلباتهم توافقت مع الرؤية الفنية 

للنمط املعماري املنشود لهذه املناطق 

لذا وافــق سعادة الدكتور عبدالله بن 

عبدالعزيز بــن تركي السبيعي وزيــر 

البلدية على هذا املطلب الجماهيري 

واعــتــمــد الــســمــاح بــهــذه االرتـــفـــاعـــات، 

مشيرا إلى أن الشروط القديمة لم تكن 

تنطبق على بلديتي الخور والوكرة 

والــلــتــني كـــانـــت لــهــمــا خــطــة عــمــرانــيــة 

ــع الــــتــــعــــديــــالت  ــ ــا مــ ــمـ ــنـ ــيـ مـــســـتـــقـــلـــة، بـ

الجديدة أصبحت االشتراطات شاملة 

لــجــمــيــع الــبــلــديــات لــتــوحــيــد الــفــائــدة 

عــلــى جــمــيــع املــواطــنــني وفـــي مختلف 

ــــاف أن الــقــرار  ــة.   وأضـ ــدولــ مــنــاطــق الــ

الجديد ال يسمح ببناء طابق جديد 

بل يلبي حاجة املواطنني في تسهيل 

أعمال الديكور وتوصيالت وإمدادات 

الكهرباء واملكيفات والتفريغ الحراري 

لــلــمــبــنــى وغـــيـــرهـــا مــــن األمــــــــور الــتــي 

تـــؤدي النــخــفــاض األســقــف الداخلية، 

مبينا أن اشتراطات ارتفاعات املباني 

تقاس لدى الوزارة بعاملني األول هو 

االرتــفــاع باألمتار والــذي يبلغ حاليا 

15 مـــتـــرا، واآلخــــــر يـــقـــاس بــالــطــوابــق 

ــقـــبـــو  ــاوز الـــفـــيـــال «الـ ــتــــجــ بـــحـــيـــث ال تــ

الــســطــح أو  واألرضـــــي واألول وغــرفــة 

البنت هاوس». 

ــع املـــهـــنـــدس ســـعـــد عــبــدالــكــريــم  ــابــ وتــ

ــفـــاع املــلــحــق جــاء  الــقــحــطــانــي بـــأن ارتـ

ليتناسب مع الشكل الجمالي الرتفاع 

الفيال وأن هذه التعديالت جاءت بعد 

دراسة مطالبات املواطنني والتنسيق 

مع جميع الجهات ذات الصلة، الفتا 

ــات كــثــيــرة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــاك اقـ ــنــ إلــــــى أن هــ

تــتــم دراســـتـــهـــا، لــكــن آلـــيـــة املــوافــقــة 

ــة تــرتــبــط بــجــهــات أخـــرى  ــ ــدراسـ ــ والـ

ومتطلبات متعددة وما يتم االتفاق 

عليه يصدر قرار بشأنه، وأن عملية 

ــر االشــــــتــــــراطــــــات مـــســـتـــمـــرة  ــويــ ــطــ تــ

ــات  ــراحــ ــتــ واملـــــرونـــــة مــــتــــوافــــرة واالقــ

ــار  ــبــ ــتــ ــعــــني االعــ ــذ بــ ــ ــؤخــ ــ تـــــــــدرس وتــ

وبعد الدراسة املتعمقة مع الجهات 

املعنية يتم اعتمادها أو تأجيلها 

إلـــى حـــني، مــنــوهــا أن الـــقـــرار أصبح 

ــــدوره، وبــذلــك يسمح  نــافــذا فـــور صـ

ــا بــعــمــلــيــة الـــبـــنـــاء  ــيـ ــالـ ــقــــوم حـ ملــــن يــ

بتعديل بنائه واالستفادة من هذه 

املــيــزات الجديدة. وبــني أن منظومة 

البناء يشترك فيها «املقاول ومكتب 

االســتــشــاري املصمم واالســتــشــاري 

املــشــرف واملــالــك» وكلهم مسؤولون 

عــــــن تـــطـــبـــيـــق هــــــــذه االشـــــتـــــراطـــــات 

ومـــــــــدى الــــتــــزامــــهــــم يـــنـــعـــكـــس عــلــى 

املــخــالــفــات، مــشــيــدا بتعامل  نــســبــة 

ــوزارة  ــ املـــواطـــنـــني وتــعــاونــهــم مـــع الــ

والــتــزامــهــم بتطبيق قــانــون تنظيم 

املــبــانــي والــتــزامــهــم بتقديم طلبات 

الترخيص من خالل تطبيق «عون» 

أو موقع الوزارة وأن املخالفات التي 

تصدر عنهم كلها يمكن تجاوزها، 

مــبــيــنــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن قــانــون 

تنظيم املباني حدد كيفية التعامل 

مــع املــخــالــفــني بـــ «إبــقــاء الــوضــع مع 

ترخيصه والغرامة» أو «اإلزالـــة مع 

الغرامة» وذلك حسب نوع املخالفة. 

واســـتـــعـــرض املـــهـــنـــدس الــقــحــطــانــي 

دور املجمع، موضحا أنه عبارة عن 

إدارة مركزية معنية بإصدار جميع 

رخص املباني في الدولة التجارية 

والخدمية والرياضية والتعليمية 

والــصــحــيــة وغــيــرهــا كــمــا أنـــه معني 

بــتــطــويــر األنــظــمــة الــخــاصــة بــرخــص 

ــدا أن جــمــيــع املــعــامــالت  الـــبـــنـــاء، مـــؤكـ

ــتـــي يـــصـــدرهـــا املـــجـــمـــع إلــكــتــرونــيــة  الـ

بنسبة 100 في املائة وتتم عن طريق 

مـــوقـــع الــــــــــوزارة أو تــطــبــيــق «عــــــون». 

فــاملــالــك يمكنه االســتــفــادة مــن جميع 

ــاء  ــهـ الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة لــلــمــجــمــع وإنـ

ــه مـــن خــــالل الــهــاتــف،  اتــ ــراء جــمــيــع إجــ

فيمكنه التقديم على رخص «صيانة، 

أو هدم، أو تحويط، أو إضافات بما ال 

يتجاوز 100 متر مربع، أو تتبع طلبه 

ومـــعـــرفـــة تــعــلــيــق الـــجـــهـــات املــخــتــلــفــة 

عــلــيــه». ونــبــه إلــى أن قـــرار اشــتــراطــات 

البناء الجديد يأتي في إطار االرتقاء 

باملنظومة العمرانية للدولة، ومواكبة 

املــســتــمــرة للنهوض  الــتــطــويــر  عملية 

ــتــــي بــــدأت  بـــاملـــســـتـــوى الـــعـــمـــرانـــي والــ

الــطــبــعــة  تـــم إصــــــدار  فــقــد  عــــام 2019، 

ــتـــراطـــات الــبــنــاء  ــى مـــن دلـــيـــل اشـ ــ األولــ

لدولة قطر في أكتوبر من عــام 2020، 

ــدار تحديث لعدد  وقــد تلى ذلــك اإلصـ

مــن االشــتــراطــات انعكس صــداهــا في 

الثانية التي أطلقت في شهر  الطبعة 

نوفمبر مــن عــام 2021. وكـــان سعادة 

الــدكــتــور عــبــدالــلــه بــن عــبــدالــعــزيــز بن 

تركي السبيعي قد اعتمد أمس قرارا 

لــعــدد مـــن االشـــتـــراطـــات التخطيطية 

للمناطق السكنية (آر 1، وآر 2) على 

النحو التالي:

تـــعـــديـــل ارتــــفــــاع الـــفـــلـــل الــســكــنــيــة مــن 

(13م) ليصبح (15م) وزيــــادة ارتــفــاع 

ــان مــقــتــصــرًا عــلــى  ــ املـــلـــحـــق بـــعـــد ان كـ

ــي لــيــصــبــح (طـــابـــق قــبــو+  طــابــق أرضــ

ــــي)، األمــــر الــــذي لـــزم مــعــه زيـــادة  أرضــ

االرتــفــاع مــن (3.5 مــتــر) ليصبح (4.6 

مـــتـــر) وتــقــلــيــل االرتــــــــــدادات األمــامــيــة 

ــة والـــخـــلـــفـــيـــة مــــن (1.5م)  ــيـ ــبـ ــانـ والـــجـ

ــر) مــن  ــتــ لـــتـــصـــبـــح (1 مــ أمـــــتـــــار)  و(3 

ــة االلــــتــــزام  ــطـ ــريـ جـــمـــيـــع الــــجــــهــــات، شـ

بعامل البناء ونسبة التغطية الكلية 

ــارج  ــات خــ ــراغــ ــفــ لــلــقــســيــمــة ونـــســـب الــ

نــــوافــــذ الــــغــــرف املـــعـــيـــشـــيـــة بــاألقــبــيــة 

املــفــتــوحــة لــلــســمــاء بــصــورة مــبــاشــرة، 

ــال  ــ ــمـ ــ ــــب ألعـ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــذ مـ ــفــ ــنــ وتـــــوفـــــيـــــر مــ

التنظيف والصيانة والسماح بربط 

طــابــق الــقــبــو لــلــمــلــحــق واملــجــلــس مع 

الفيال، وتعديل االرتــــدادات الجانبية 

للفلل السكنية الواقعة ضمن املناطق 

النموذجي بحيث تم السماح بارتداد 

(1.5م) على إحدى الجهتني من الجار 

أو السكة شريطة عدم فتح نوافذ على 

هـــذا االرتـــــداد، حــيــث كـــان فــي السابق 

أقــل ارتـــداد مــن الجانب ال يقل عــن (3 

م) والسماح بتجميل أسطح املباني 

للفلل السكنية.
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تعديل اشتراطات املناطق السكنية 
تلبية الحتياجات املواطنني

الدوحة - قنا
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أمير منطقة القصيم يجتمع مع سفيرنا
اجــتــمــع صــاحــب الــســمــو املــلــكــي األمــيــر الــدكــتــور 

فيصل بــن مشعل بــن ســعــود بــن عــبــدالــعــزيــز آل 

ســعــود أمــيــر منطقة القصيم باململكة العربية 

الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، أمــــس، مـــع ســـعـــادة السيد 

بــنــدر بــن محمد الــعــطــيــة سفير دولـــة قــطــر لــدى 

اململكة العربية السعودية.

ــات  ــراض عـــالقـ ــعــ ــتــ ــــالل االجــــتــــمــــاع، اســ ــرى خــ ــ جــ

التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني.

وزيرة الصحة تلتقي عددا من نظرائها في جنيف 
اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد 

ــة مــع  ــامــ ــعــ الــــــكــــــواري وزيـــــــــرة الـــصـــحـــة الــ

ســـعـــادة الــســيــد عــبــدالــرحــمــن بـــن بــوزيــد 

ــر الــصــحــة بــالــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة  وزيــ

الديمقراطية الشعبية وسعادة الدكتور 

خـــالـــد عــبــدالــغــفــار الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر 

الـــصـــحـــة والــــســــكــــان بـــجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

العربية وسعادة الدكتور فراس األبيض 

ــة بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة  ــامــ ــعــ وزيــــــــر الـــصـــحـــة الــ

ــادة الــســيــد بـــهـــرام عني  ــعــ الــلــبــنــانــيــة وســ

ــة بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة  ــهــــي وزيـــــــــر الــــصــــحــ ــلــ الــ

اإلسالمية اإليرانية (كل على حدة)، وذلك 

عــلــى هــامــش أعـــمـــال اجــتــمــاعــات جمعية 

الــصــحــة الــعــاملــيــة الــخــامــســة والــســبــعــني 

واملنعقدة في جنيف حاليا. واستعرضت 

الثنائية بني دولة  االجتماعات العالقات 

ــن الـــجـــزائـــر ومـــصـــر ولــبــنــان  ـــل مـ قــطــر وكـ

املـــجـــاالت الصحية،  ــران فــي مختلف  ــ وإيـ

إلــــى جـــانـــب مــنــاقــشــة أولــــويــــات الــرعــايــة 

الــصــحــيــة املـــلـــحـــة فــــي املــنــطــقــة والـــعـــالـــم 

والــجــهــود الــتــي تــجــرى لتحسني خدمات 

الرعاية الصحية للجميع.

جنيف - قنا

القصيم - قنا

قطر تشارك في الجلسة االفتتاحية لجمعية الصحة العاملية

شـــاركـــت دولــــة قــطــر فـــي الــجــلــســة 

االفـــتـــتـــاحـــيـــة لــــلــــدورة الـــخـــامـــســـة 

ــة  والــــســــبــــعــــني لـــجـــمـــعـــيـــة الـــصـــحـ

الـــعـــاملـــيـــة تـــحـــت شـــعـــار «الــصــحــة 

من أجل السالم والسالم من أجل 

الـــصـــحـــة»، املـــنـــعـــقـــدة فـــي جــنــيــف 

28 مايو  22 إلى  خالل الفترة من 

ــة قــطــر  ــرأس وفـــد دولــ الـــجـــاري. تــ

فـــي الـــجـــلـــســـة ســـعـــادة الـــدكـــتـــورة 

ــنــــان مـــحـــمـــد الـــــكـــــواري وزيـــــرة  حــ

العامة. الصحة 

ــلــــســــات الــــــــــدورة الـــتـــي  ــز جــ ــ ــركـ ــ وتـ

ــلــــى عــــدد  تــــعــــقــــدهــــا الـــجـــمـــعـــيـــة عــ

ــــات مــنــهــا الــتــعــجــيــل  ــــويـ مـــن األولـ

ــلــــة نــــوعــــيــــة «نـــحـــو  ــقــ بــــــإحــــــداث نــ

الـــوقـــايـــة مــــن األمـــــــراض وتــعــزيــز 

الـــصـــحـــة: اقـــتـــصـــاديـــات الــصــحــة 

ــمـــــيـــــع»، وإعــــــــــادة  مــــــن أجــــــــل الـــــجـــ

تــوجــيــه الــنــظــم الــصــحــيــة بــشـــــكــل 

جـــذري صـــوب الــرعــايــة الــصــحــيــة 

األولــــــــيــــــــة، بــــاعــــتــــبــــارهــــا أســــــاس 

ــل،  ــامــ ــشــ ــة الــ ــيــ ــحــ ــيــــة الــــصــ ــتــــغــــطــ الــ

و»نــــحــــو هـــيـــكـــل جــــديــــد لــلــتــأهــب 

الصحية  لــلــطــوارئ  واالســتــجــابــة 

ــمـــود: عــشــرة  والــــقــــدرة عـــلـــى الـــصـ

ــــل عـــالـــم أكــثــر  مـــقـــتـــرحـــات مــــن أجـ

أمــــــــانــــــــا»، إلــــــــى جـــــانـــــب تـــســـخـــيـــر 

عــلــوم الــســلــوك ألغــــراض تــحــســني 

صحي:  «عائد  وأولــويــة  الصحة، 

ــار فــــي مــنــظــمــة مــمــولــة  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ

مستداما». تمويال 

وخــالل جــمــعــيــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 

ــبــــعــــني، تـــشـــارك  الـــخـــامـــســـة والــــســ

ســـعـــادة الـــدكـــتـــورة حــنــان مــحــمــد 

ــق فــي  ــ ــرافــ ــ ــد املــ ــ ــوفــ ــ ــ الــــــكــــــواري وال

واملساهمة  الرئيسية،  الجلسات 

ــداف  ــرار حـــول األهــ ــقـ فـــي صــنــع الـ

التي  الصحية  واالستراتيجيات 

ــمــــل الـــــــــدول فـــــي مـــجـــال  تــــرشــــد عــ

ــل لــجــنــة  ــمــ ــة، وعــ ــامــ ــعــ الـــصـــحـــة الــ

لتحريك  العاملية  الصحة  منظمة 

ــيــــة  الــــعــــالــــم نــــحــــو صــــحــــة ورفــــاهــ

للجميع. أفضل 

جنيف - قنا
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ــــرت ســـعـــادة الــســيــدة مـــريـــم بــنــت عــبــد الـــلـــه الــعــطــيــة  أجـ

رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنــســان – مــقــرهــا الــدوحــة - سلسلة مــن االجــتــمــاعــات 

خـــالل زيــارتــهــا لــجــمــهــوريــة جـــزر الــقــمــر االتــحــاديــة مع 

عــدد مــن الـــوزراء وذلــك فــي إطــار مهام الشبكة العربية 

لــلــمــؤســســات األعــضــاء بالشبكة  الــــالزم  الــدعــم  بتقديم 

الـــعـــربـــيـــة، حــيــث أتــــت الــــزيــــارة لـــدعـــم الــلــجــنــة الــقــمــريــة 

لــحــقــوق اإلنـــســـان، لتمكينها مــن االضـــطـــالع بمهامها 

بتعزيز وحــمــايــة حــقــوق اإلنــســان فــي جـــزر الــقــمــر، بما 

يمهد الطريق لتقدمها لالعتماد أمــام لجنة االعتماد 

الفرعية بالتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان، وذلك بعد إجراء بعض التعديالت على قانون 

اإلنــشــاء لــيــكــون أكــثــر تــوافــقــًا مــع املــبــادئ املــعــتــمــدة من 

الجمعية العامة لألمم املتحدة إلنشاء الدول ملؤسسات 

وطنية لحقوق اإلنسان «مبادئ باريس لعام 93»، بما 

يــعــزز اســتــقــاللــهــا الــقــانــونــي والــفــنــي، مــا يعتبر نقطة 

بــدايــة ستسهم فــي توفير معيار أســاســي مــن معايير 

التصنيف على الدرجة A بالتحالف العاملي بجنيف.

واستعرضت السيدة مريم بنت عبد الله العطية خالل 

اجتماعها مع معالي السيد مستنصران عبده، رئيس 

مجلس النواب القمري، مالحظات الشبكة العربية على 

قــانــون إنــشــاء اللجنة الوطنية لحقوق اإلنــســان بجزر 

القمر، ومن جانبه رحب معاليه بالوفد العربي مشيرًا 

ملعرفته بالزيارة املنتظرة للشبكة العربية للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان، مؤكدًا دعمه لتعديل قانون 

إنــشــاء الــلــجــنــة الــقــمــريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان لــيــكــون أكثر 

ــراءات  ــ  اإلجـ
ّ

تــوافــقــًا مــع مــبــادئ بــاريــس لــعــام 93، وبــــني

واآلليات التي يجب أن تتبع لتعديل القانون، كما أكد 

دعمه ومساعيه لتأمني املقر املناسب للجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان، الفتًا إلى أن الجمهورية القمرية تضع 

فــي قــمــة أولــويــاتــهــا احــتــرام كــافــة الــحــقــوق دون تمييز 

والسعي لتحقيق التنمية املستدامة.

 تجربة حقوق اإلنسان في قطر
وخـــالل اجــتــمــاع الــعــطــيــة مــع ســعــادة الــســيــد ظهير ذو 

الكمال وزير الخارجية وبحضور سعادة السيد قاسم 

لطفي، وزير الدولة املكلف بالتعاون مع العالم العربي 

بــوزارة الخارجية، وعدد من مديري اإلدارات في وزارة 

الــخــارجــيــة، أشــــارت إلـــى ضــــرورة دعـــم الــحــكــومــة لقيام 

املؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقاللها، 

وقـــدمـــت ســعــادتــهــا تــجــربــة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 

اإلنسان في قطر، وكيفية عملها واضطالعها بدورها 

من خالل دعم الدولة لها مع الحفاظ على استقالليتها 

مــن خــالل قيامها بمهامها بكل استقاللية وشفافية. 

الــشــبــكــة العربية  لــطــفــي بــســعــادة رئــيــســة  بينما رحـــب 

والـــوفـــد املـــرافـــق، واســتــعــرض املــنــظــمــات املــنــضــمــة لها 

جـــزر الــقــمــر ومــنــهــا الــجــامــعــة الــعــربــيــة وتــعــاونــهــم مع 

هذه املنظمات بإطار تعزيز احترام جزر القمر لحقوق 

اإلنسان، وأكد على استعدادهم للتكاتف لتحقيق حقوق 

ــــوزارة الــخــارجــيــة ســيــأخــذون  أفــضــل، الفــتــًا إلـــى أنــهــم بـ

مقترحات الشبكة ومالحظاتها بعني االعتبار وسوف 

يتواصلون مع اللجنة القمرية للعمل عليها، مؤكدين 

عــلــى اســتــقــالل الــلــجــنــة بعملها عــلــى تــحــقــيــق أمــنــيــات 

الشعب القمري، مرحبني بتطوير التعاون مع الشبكة 

العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

وبــمــبــنــى وزارة الـــعـــدل، اجــتــمــعــت الــعــطــيــة مـــع ســعــادة 

ــر الــــعــــدل والـــخـــدمـــة  ــ ــــاي أحـــمـــد الــشــنــفــي وزيــ الـــســـيـــد جـ

املدنية واإلصـــالح اإلداري وحــقــوق اإلنــســان والــشــؤون 

اإلسالمية؛ حيث أشاد الشنفي بالعطية كسيدة قائدة 

باملجتمع، مشيرًا بالسياق ذاته لرئاسة اللجنة القمرية 

مــن قبل سيدة أيــضــًا، الفتًا إلــى أن هــذا األمــر يــدل على 

 الحقوق 
ّ
تــقــدم مــوقــع املــــرأة بــالــعــالــم الــعــربــي، وقــــال: إن

تأتي من وحي اإلنسانية واألخــوة. وعبر عن سعادته 

باملقترحات التي قدمتها سعادة رئيسة الشبكة على 

قـــانـــون إنـــشـــاء الــلــجــنــة لــلــتــعــديــل وفــقــهــا، مـــؤكـــدًا دعــمــه 

ــار  ملــقــتــرح تـــأمـــني مــقــر مــنــاســب لــلــجــنــة الــقــمــريــة، وأشــ

إلــى أولــويــة حــقــوق اإلنــســان فــي الـــدول اإلســالمــيــة بما 

إلــى أن جائحة  تنص عليه الشريعة اإلســالمــيــة. ونــوه 

كوفيد 19 وحاليًا الحرب في أوكرانيا كان لهما تأثير 

الــدول العربية للوحدة التي قال؛  على الحقوق، داعيًا 

إنــهــا تــمــكــن مــن الــعــيــش بــكــرامــة فــي ظــل هـــذه األزمــــات. 

واســتــعــرض الــشــنــفــي جــانــبــًا مــن أوضــــاع حــقــوق املـــرأة 

والطفل في جــزر القمر.وفي ذات السياق زارت سعادة 

السيدة مريم بنت عبد الله العطية مقر اللجنة الوطنية 

لــحــقــوق اإلنـــســـان بــجــزر الــقــمــر ومـــن خـــالل اجــتــمــاعــهــا 

ــيــــدة ســـيـــتـــو رغـــــــدة مـــحـــمـــد، رئــيــســة  ــادة الــــســ ــ ــعـ ــ ــــع سـ مـ

الــلــجــنــة واألعـــضـــاء والـــكـــادر الــوظــيــفــي وقــفــت العطية 

على التحديات واالحتياجات وناقشت رؤيتهم حول 

كيفية تذليلها، وتــم وضــع تــصــور عــن واقـــع املؤسسة 

واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، وإمكانيات 

العمل عليها من قبل الحكومة ومجلس النواب، والدعم 

الــــذي يــمــكــن أن تــقــدمــه الــشــبــكــة الــعــربــيــة لــلــمــؤســســات 

الوطنية لحقوق اإلنسان بهذا الصدد.

مريم العطية تقف على أوضاع لجنة حقوق اإلنسان القمرية

مريم العطية مع مسؤولني من جزر القمرجانب من أحد االجتماعات 

الدوحة-الشرق
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توزيع مستلزمات مدرسية للطلبة في بنغالديش

451,7 ألف ريال مساعدات جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

ــة قــطــر،  ــل الــخــيــر بـــدولـ قـــامـــت قــطــر الــخــيــريــة، بـــدعـــم أهــ

بتوزيع املستلزمات املدرسية على الطالب من األسر ذات 

الدخل املنخفض في منطقة كوكس بازار ببنجالديش، 

بهدف تلبية االحتياجات املدرسية للطالب لتمكينهم 

من االستمرار في الدراسة وتخفيف أعباء متطلباتهم 

الدراسية على اآلباء واألمهات.

وقــد استلم 200 طــالــب مــن مختلف الصفوف بمدرسة 

كوبي جسيم الدين في جزيرة كوتوبديا بكوكس بازار 

املــســتــلــزمــات املــدرســيــة الــتــي شملت الــحــقــائــب واألزيــــاء 

املدرسية والدفاتر والقرطاسية.

الــســيــد رجـــب عــلــي مــســؤول التعليم الحكومي  وأشــــاد 

بــدعــم أهـــل الــخــيــر فــي قــطــر وقــطــر الــخــيــريــة لــلــطــالب في 

جزيرة كوتوبديا التي يشتغل معظم سكانها في مجال 

صيد األســمــاك والــذيــن يواجهون صعوبات اقتصادية 

لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة، وخـــاصـــة احــتــيــاجــات 

أطفالهم املدرسية. وأعــرب عن أمله في أن تستمر قطر 

الخيرية في دعم الطالب اآلخرين في الجزيرة. 

الــطــالب عــن سعادتهم بالحصول على  بــدورهــم أعـــرب 

املستلزمات الدراسية، حيث قالت أم حبيبة، وهي طالبة 

بالصف السابع: إن والدي عامل في محل بقالة، ويواجه 

ا كبيرة لتحمل نفقات التعليم حيث يتعني عليه 
ً
ضغوط

تلبية االحتياجات اليومية األخرى لعائلتنا. ويسعدنا 

ا الحصول على املستلزمات املدرسية التي تقدم من 
ً
حق

الخيرين في قطر عبر قطر الخيرية.

وقــــال مــحــمــد تــنــويــر، وهـــو طــالــب بــالــصــف الــتــاســع: إن 

ا بسيطا للغاية 
ً
والدي يعمل صياد سمك ويكسب مبلغ

مــن خــالل هــذا الــعــمــل، حيث مــن الصعب جــدا مواصلة 

دراستي بدون دعم اآلخرين. وإذا استمر أهل الخير في 

قطر في تقديم الدعم للطالب في املستقبل فسيكون ذلك 

مصدر ارتياح كبير للطالب الفقراء مثلنا.

يـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن قــطــر الــخــيــريــة تــعــد أحــــد أهــم 

املــنــظــمــات الــدولــيــة املــهــتــمــة بــاألطــفــال الــفــقــراء واأليــتــام 

ــك عـــبـــر تــوفــيــر  ــ لــتــقــديــم أفـــضـــل ســـبـــل الـــعـــيـــش لـــهـــم وذلــ

ــأوى وتــوفــيــر جــمــيــع املــتــطــلــبــات  ــ الــتــعــلــيــم املــنــاســب واملــ

ــرى حــتــى ال يــنــقــطــع هــــؤالء األطـــفـــال عـــن الـــدراســـة.  ــ األخـ

كما تقدم قطر الخيرية خدمات تعليمية للطالب حول 

الــكــوارث واألزمـــات، وفــي املجتمعات  العالم في مناطق 

الفقيرة أيضا، حيث تقوم ببناء وترميم املدارس وتسهم 

فــي طــبــاعــة املــنــاهــج الــدراســيــة وكــفــالــة الــطــالب وتوفير 

الحقائب املدرسية لألطفال. 

يذكر أن قطر الخيرية تكفل 2850 يتيما ببنغالديش، 

حيث توفر لهم وملكفوليها من أبناء العائالت الفقيرة 

الرعاية الشاملة.

أعلنت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن 

قيمة املساعدات الداخلية التي تمت خالل شهر أبريل 

املــاضــي والــتــي بلغت أكــثــر مــن 451,683 ريــــاال، حيث 

تنوعت مقاصدها ما بني تقديم مساعدات اجتماعية 

شـــهـــريـــة، كـــذلـــك شــمــلــت عــــــددا مــــن األســــــر املــحــتــاجــة 

واملــتــعــفــفــة، واملــــســــاعــــدات الـــعـــالجـــيـــة، ودفـــــع الـــرســـوم 

الدراسية لعدد من طلبة املدارس والجامعات املحلية.

املــســاعــدات الشهرية واملستمرة على مــدار  تأتي هــذه 

ــــذي تــولــيــه مــؤســســة  الـــعـــام نـــظـــرا لــالهــتــمــام الــبــالــغ الـ

جاسم وحمد بن جاسم الخيرية باملشاريع واملبادرات 

ــتـــي تــحــتــل حـــيـــزا كــبــيــرا عــلــى خــارطــة  ــل قــطــر والـ ــ داخـ

أولويات املؤسسة الخيرية، وذلك انطالقا من تحملها 

ملسؤولياتها املجتمعية التي تعزز من رؤيتها املتمثلة 

بـ «صحة وتعليم لحياة أفضل».

صحة وتعليم
نظرا لألهمية التي توليها املؤسسة مليداني الصحة 

ــة املــؤســســة، بـــادرت  ــذان يــعــكــســان رؤيــ والــتــعــلــيــم والـــلـ

املؤسسة إلى تقديم دعم مالي للعديد من املؤسسات 

والجمعيات العاملة في الحقلني الصحي والتعليمي، 

حــيــث بــلــغــت  الــقــيــمــة اإلجــمــالــي لــلــمــســاعــدات الطبية 

والتعليمية 14,947 ريال وهي عبارة عن سداد رسوم 

عالجية ودراسية.

مساعدات مالية 
ــقـــطـــوعـــة، تــنــتــهــج  ــار املــــســــاعــــدات املـــالـــيـــة واملـ ــ ــــي إطــ وفـ

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية آلية تتمتع 

باملرونة والفاعلية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة 

من الفئات املحتاجة داخل قطر ومساندة احتياجاتها 

امللحة على اختالف طبيعتها، حيث قدمت املؤسسة 

املــاضــي مساعدات مالية وعينية بقيمة  أبــريــل  خــالل 

267,986 ريال، ، إضافة إلى مساعدات مقطوعة بقيمة 

168,750 رياال. وقد بلغ عدد املستفيدين 215 حالة.

مبادرات مستدامة
الــتــي تنفذها  الــخــيــريــة  تتصف املـــبـــادرات واملــشــاريــع 

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية باالستدامة 

نظرا لكونها ذاتية التمويل، وتكرس في توجهاتها 

مــبــدأ الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي، وذلــــك مــن خـــالل الــحــرص 

على تقديم املساعدات االجتماعية املتواصلة لألسر 

املتعففة واملحتاجة والتخفيف من األعباء املادية التي 

تواجهها.

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق
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الحدث فرصة لعرض أحدث 
املعدات األمنية

قطر تنظم معارض ناجحة في أصعب األوقات

أوضــــح الــعــمــيــد ســعــود آل شــافــي أنــــه تـــم االنـــتـــهـــاء مـــن كــافــة 

الــرابــعــة عشرة مــن ميليبول قطر  الـــدورة  الترتيبات الفتتاح 

الــثــالثــاء وســـط حــضــور ومــشــاركــة كــبــيــرة مـــن مــخــتــلــف دول 

لـــالطـــالع على  املـــعـــرض فــرصــة للمختصني  الــعــالــم، واعــتــبــر 

احــدث املنتجات واملــعــدات في مجاالت قطاع االمــن الداخلي، 

مبينا ان املعرض في كل دورة يشهد العديد من الصفقات بني 

مختلف األطراف، حسب متطلبات كل جهة.

أعرب السيد ليان جونوت، رئيس شبكة معارض ميليبول 

الدولية عن مدى أهمية املشاركة والتعاون املشترك وتقدم 

بــالــشــكــر لــــــوزارة الــداخــلــيــة الــقــطــريــة عــلــى الــنــجــاح الـــرائـــع 

للنسخة السابقة للمعرض للتنظيم في ظل جائحه كورونا 

في ذلك الوقت حيث كان معرض ميليبول واحدا من أوائل 

يــدل على حيوية  الــتــي أقيمت فــي املنطقة وهـــذا  املــعــارض 

دولة قطر وقدرتها على التنظيم في عز الشدائد واملصاعب 

الــتــي تواجهها. كما أشـــاد بلجنة ميليبول قطر وقدرتها 

ــــد مـــن أهــــم املـــعـــارض  الــتــنــظــيــمــيــة الـــرائـــعـــة فـــي تــنــظــيــم واحـ

األمــنــيــة فـــي املــنــطــقــة مــتــمــنــيــا الــنــجــاح والــتــوفــيــق لجميع 

املشاركني في معرض ميليبول قطر.

رئيس الوزراء يفتتح معرض ميليبول قطر اليوم 
تــحــت الـــرعـــايـــة الــكــريــمــة لــحــضــرة صـــاحـــب الــســمــو 

الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى 

الــلــه ورعــــاه، ينطلق مــعــرض ميليبول قطر  حفظه 

الرابعة  الــذي تنظمه وزارة الداخلية بــدورتــه   2022

الـــدوحـــة  فـــي مـــركـــز  الـــيـــوم 24 مـــايـــو 2022  عـــشـــرة، 

للمعارض واملؤتمرات ويستمر حتى يوم الخميس 

26 مــايــو 2022، ويفتتحه معالي الشيخ خــالــد بن 

خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير 

الداخلية.

 وقــد وقعت لجنة ميليبول قطر اتفاقيات الرعاية 

والتعاون مع الشركات الراعية، التي تقدم جهودًا 

مــمــيــزة إلنــجــاح املــعــرض الـــدولـــي، وذلـــك فــي مؤتمر 

صحفي عقدته أمس بمول الحزم وبحضور جميع 

الشركات الراعية، وأعلنت فيه عن تفاصيل انطالق 

الدورة الـ 14 للميليبول.

حضر املؤتمر اللواء ناصر بن فهد آل ثاني رئيس 

لــيــان جــونــوت رئيس  لجنة ميليبول قطر والسيد 

شبكة معارض ميليبول الدولية والعميد سعود آل 

شافي عضو لجنة ميليبول.

ــلـــواء نــاصــر بـــن فــهــد آل ثــانــي فـــي مــؤتــمــر   وقــــال الـ

الــحــزم: تحت الرعاية الكريمة  صحفي عقده بمول 

لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 

الله ورعــاه، ينطلق  ثاني أمير البالد املفدى حفظه 

ــذي تــنــظــمــه وزارة  الــ مــعــرض مــيــلــيــبــول قــطــر 2022 

الــداخــلــيــة بـــدورتـــه الــرابــعــة عــشــرة، 24 مــايــو 2022 

الــدوحــة للمعارض واملــؤتــمــرات ويستمر  فــي مركز 

حتى يوم الخميس 26 مايو 2022، ويفتتحه معالي 

الــشــيــخ خــالــد بــن خليفة بــن عــبــد الــعــزيــز آل ثــانــي، 

رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وأضــــــاف: إن الــنــســخــة الــحــالــيــة لــلــمــعــرض الـــدولـــي 

لألمن الداخلي والدفاع املدني تكتسب خصوصية 

ا، 
ً

لقدرتها على استقبال الزوار من حول العالم مجدد

بــوادر  الــعــالــم  فــي وقــت يشهد فيه التنقل بــني دول 

الــتــي شهدها خــالل العامني  للتعافي مــن األحــــداث 

فــيــروس كــورونــا ونـحن على ثقة  املــاضــيــني بسبب 

بـــأن هـــذا الـــعـــام ســيــكــون عــامــًا اســتــثــنــائــيــًا للقطاع 

ــك مــع اقــتــراب استضافة  ــة قــطــر وذلـ األمــنــي فــي دولـ

بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022. 

ــة املـــيـــلـــيـــبـــول أن املــــعــــرض  ــنـ وأوضــــــــــح رئــــيــــس لـــجـ

يستضيف هــذا الــعــام عــدة نـــدوات أمنية على مــدار 

ز على اإلدارة اآلمنة للفعاليات الكبرى 
ّ
يومني، ويرك

ووسائل تعزيز األمــن السيبراني، وتشمل الندوات 

22 عرضًا تقديميًا لخبراء محليني وعامليني، بهدف 

املــتــوفــرة ملواجهة  الــحــلــول  قة على 
ّ

إلــقــاء نــظــرة معم

التحديات امللحة التي تواجه القطاع األمني.

ونــوه أن املعرض يستقطب هذا العام أكثر من 220 

ــة مـــن أوروبــــــا والـــشـــرق  ــ شـــركـــة عـــارضـــة مـــن 22 دولـ

ــا، و %60 من  ــيــ ــا الــشــمــالــيــة وآســ األوســــــط وأمـــريـــكـ

ل مّرة، والشركات العارضة 
ّ

العارضني يشاركون ألو

التي تشارك للمرة األولى تأتي من ثماني دول وهي: 

أســتــرالــيــا، كــنــدا، قــبــرص، كــرواتــيــا، فــنــلــنــدا، الــهــنــد، 

هولندا وسلوفاكيا.

كما يضم املعرض أجنحة تمثل 5 دول تضم فرنسا 

وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة وأملـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــنــمــســا 

 عن 
ً
التي تــشــارك فــي الفعالية للمرة األولـــى، فضال

املـــشـــاركـــات الــدولــيــة املــنــفــردة ومــشــاركــة 99 شــركــة 

عارضة من قطر.

وأشــــار الـــلـــواء نــاصــر بــن فــهــد آل ثــانــي أنـــه بالنظر 

إلــى املشاركة املتنامية للجهات العارضة، وازديــاد 

إلــى 11,000  املساحة التي يغطيها املعرض لتصل 

 
ّ

الـــزوار، وهنا أود  أكبر من 
ً
متر مربع، نتوقع إقباال

أن أدعو جميع املختصني لحضور املعرض للتعّرف 

عــلــى أحـــدث الــتــقــنــيــات واملــنــتــجــات ولــقــاء الــشــركــات 

املحلية والــعــاملــيــة، حــيــث ســيــقــوم عـــدد مــن الجهات 

العارضة بإطالق منتجات وحلول جديدة.

وفاء زايد

جانب من حضور رعاة املعرض   تصوير: محمد الشاعراللواء ناصر آل ثاني 

2022

22 2205

العميد سعود آل شافي 

ليان جونوت 

الــلــواء ناصر بــن فهد آل ثاني رئيس لجنة  وقــع 

ميليبول وعدد من ممثلي الشركات الداعمة على 

اتفاقيات الرعاية للمعرض حيث تم التوقيع مع 

شــركــات بــــرزان الــقــابــضــة الـــراعـــي االســتــراتــيــجــي 

ومثلها السيد ناصر النعيمي، وشركة عبدالله 

ــه الـــراعـــي الــرئــيــســي ومثلها  عــبــدالــغــنــي وإخـــوانـ

السيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني، وبنك قطر 

الوطني الراعي الرئيسي ومثله السيد علي راشد 

الراعي املاسي ومثلها  املهندي، وشركة أوريــدو 

ـــول الــحــزم  الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، ومـ

الــراعــي املــاســي ومثلها الــســيــد خــالــد الــعــمــادي، 

وشـــركـــة هـــــواوي الـــراعـــي املـــاســـي مــثــلــهــا الــســيــد 

زولــيــنــج، وشــركــة صــالــح الحمد املــانــع (نيسان) 

الراعي البالتيني ومثلها السيد نسيم موراني، 

وشركة اشهار القابضة الراعي الذهبي ومثلها 

ــة املـــنـــاعـــي الـــراعـــي  الــســيــد مــضــر فــيــصــل، وشـــركـ

الــفــضــي ومــثــلــهــا الــســيــد خــالــد املــنــاعــي، ووكــالــة 

تـــرويـــج االســتــثــمــار الـــراعـــي الـــبـــرونـــزي ومــثــلــهــا 

السيد جاسم النعمة، وشركة كومنيكشن راعي 

نـــورا أبو  الــتــواصــل االجتماعي ومثلها السيدة 

الــراعــي الشاحن ومثلها  حليقة، وشــركــة مالحة 

السيد محمد عبدالله سويدان.

تمكني الشركات القطرية من تسريع
 وتيرة تحولها الرقمي

توقيع اتفاقيات رعاية
 ملعرض ميليبول

التنفيذي لشركة  الــرئــيــس  زاو،  لــيــام  السيد  قــال 

هــــــواوي فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال الـــخـــلـــيـــج: «نــجــحــنــا 

الشركاء  العديد من  بتأسيس عالقات وثيقة مع 

فــي قــطــر، لــتــغــدو هـــواوي الــيــوم مـــزود الــخــدمــات 

واملــنــتــجــات الــتــقــنــيــة الــرائــد فــي الـــدولـــة، وال شك 

أن مشاركتنا في ميليبول تمنحنا فرصة غنية 

إللــقــاء الــضــوء عــلــى إمــكــانــاتــنــا فــي مــجــال األمــن 

الــســيــبــرانــي ومــنــهــجــيــة عــمــلــنــا الــتــي تــركــز على 

تــصــمــيــم مــنــتــجــات وخـــدمـــات آمــنــة فــي جــوهــرهــا 

ومـــشـــاركـــة عــلــومــنــا وخــبــراتــنــا لــصــالــح مــســيــرة 

الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة فــــي قــطــر 

لـــــزوار الـــحـــدث الــتــعــرف  ودول املــنــطــقــة. ويــمــكــن 

واالتــصــاالت  املعلومات  تقنية  بــدقــة على حــلــول 

ــتــــي نــــوفــــرهــــا ملــخــتــلــف  املـــتـــكـــامـــلـــة والـــشـــامـــلـــة الــ

ــا الــحــيــوي في  الــقــطــاعــات، واالطــــالع عــلــى دورهــ

ــات الـــقـــطـــريـــة مـــن تـــســـريـــع وتـــيـــرة  ــركـ تــمــكــني الـــشـ

بأرقى  بيئة عمل معززة  الرقمي ضمن  تحولها 

األمان». مستويات 

ليام زاو خالل التوقيع 

جانب من توقيع اإلتفاقيات 



شباب قطر تخطى جميع التحديات لرفع مشعل النهضة
حــضــر ســـعـــادة الــســيــد صــــالح بـــن غـــانـــم الــعــلــي وزيـــر 

الـــريـــاضـــة والــــشــــبــــاب، انــــطــــالق أعــــمــــال مـــؤتـــمـــر الــقــمــة 

لــلــدول العربية، املعني بالتعليم واملــهــارات  اإلقليمي 

واإلدماج االجتماعي واالقتصادي للشباب، واملساعدة 

على انتقالهم إلــى العمل الــالئــق، والــذي بــدأت أعماله 

اليوم في العاصمة األردنية عمان ويستمر ملدة يومني.

وتــشــارك دولـــة قــطــر فــي الــقــمــة رفــيــعــة املــســتــوى بوفد 

يـــتـــرأســـه ســـعـــادة وزيـــــر الـــريـــاضـــة والـــشـــبـــاب، ويــضــم 

ــدة جـــهـــات قـــطـــريـــة مــــن بــيــنــهــا وزارة  مــمــثــلــني مــــن عـــ

الرياضة والشباب، ووزارة العمل، ومؤسسة التعليم 

فــــوق الــجــمــيــع، وصـــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة، ومــؤســســة 

صلتك، ولجنة املشاريع واإلرث، باإلضافة إلى ممثلني 

عن شباب قطر وسفراء شباب لدعم. وقال سعادة وزير 

الرياضة والشباب أثناء مشاركته في جلسة خاصة 

بــكــبــار املــســؤولــني بــعــنــوان: «تــطــويــر مــهــارات الشباب 

ذات الصلة بسوق العمل والحياة» إن الشباب القطري 

هو رأس املال الحقيقي للدولة، مشيدا بجهود الشباب 

القطري الذي رفع مشعل النهضة في البالد وتمكن من 

تخطي جميع التحديات في سبيل ذلك. وأكد سعادته 

أن دولــة قطر تنطلق في رؤيتها لنهضة الشباب من 

إيمان راسخ بشبابها وقدرتهم على العطاء واإلبداع، 

وقــد وجــدت نفس اإليــمــان راسخا في نفوس الشباب 

أيـــضـــا. وســـلـــط ســعــادتــه الـــضـــوء عــلــى الــجــهــود الــتــي 

اتخذتها دولــة قطر لدعم الشباب وإكسابهم املهارات 

ذات الصلة بسوق العمل وتمكينهم في جميع نواحي 

ــة قــطــر بــقــدرات شبابها  الــحــيــاة. مبينا أن إيــمــان دولـ

انــعــكــس فـــي مــظــاهــر عـــديـــدة مـــن أبـــرزهـــا أن الــقــيــادات 

الــشــبــاب، كما تجسد في  فــي دولـــة قطر كلها مــن فئة 

دستور البالد الذي يؤكد االهتمام بالشباب وتطوير 

مهاراتهم، وصون قدرتهم العقلية والجسدية وغيرها، 

باإلضافة إلى ما تنص عليه رؤية قطر الوطنية من أن 

التنمية البشرية هي الركيزة األساسي في أي نهضة.

التدابير  واستعرض املشاركون في الجلسة عــددا من 

الالزمة ملعالجة الصعوبات التي تعيق تقدم الشباب 

فــي اكــتــســاب املــهــارات ذات الصلة بــســوق الــعــمــل، كما 

اســتــعــرض املــتــحــدثــون فــي الجلسة خــبــرات وتــجــارب 

دول اإلقليم في مجال تمكني الشباب.

وفي جلسة أخرى، أكدت السيدة سلوى املناعي رئيس 

قسم السياسات والبحوث في مؤسسة التعليم فوق 

الجميع على أهمية فهم الحواجز والعقبات املسببة 

لتسرب األطــفــال والــشــبــاب مــن التعليم، والــعــمــل على 

إزالـــة كــل مــا مــن شــأنــه أن يمنع األطــفــال والــشــبــاب من 

الحصول على حقهم الطبيعي في التعليم الجيد. 

ودعت خالل مشاركتها في الجلسة إلى ضرورة وضع 

حاجات الطفل في عني االعتبار عند توفير الحلول ألي 

من املشكالت أو املعوقات التي تحول بينه والحصول 

على تعليم يضمن مستقبل حياته ويحقق من خالله 

الفاعلية في املجتمع الذي يحتضنه.

وتسعى القمة التي تنظمها مؤسسات عديدة تابعة 

إلــى تضافر الجهود وتــبــادل الخبرات  لألمم املتحدة 

بني الدول العربية في مجال تمكني الشباب والرفع من 

مستوى مشاركتهم بفاعلية في املجتمعات.. وتشترك 

أربــع وكــاالت تابعة لألمم املتحدة في تنظيم املؤتمر 

اإلقليمي رفيع املستوى. 

عمان - ا�ردن - الشرق

وزير الرياضة والشباب خالل مشاركته في القمة

تعاون بني «الرقابة اإلدارية» ومركز 
حكم القانون

اتفاق بني قطر و{اإلنتربول» لتمديد 
تعاون ملشروع «ستاديا»

اإلداريــة والشفافية ومركز  الرقابة  عت هيئة 
ّ
وق

حــكــم الــقــانــون ومــكــافــحــة الــفــســاد مــذكــرة تفاهم، 

ــاون املـــشـــتـــرك فــــي مـــجـــاالت  ــعــ ــتــ أمـــــس بــــهــــدف الــ

ـــع عــلــى املـــذكـــرة ســعــادة 
ّ
الــتــدريــب والــتــطــويــر. وق

السيد حمد بن ناصر املسند رئيس هيئة الرقابة 

الــدكــتــور علي بن  اإلداريـــة والشفافية، وســعــادة 

فــطــيــس املــــري رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مــركــز حكم 

الطرفان من  الفساد. ويسعى  القانون ومكافحة 

خالل املذكرة إلى تفعيل التعاون املشترك بينهما 

فــي املـــجـــاالت واألطــــر املــخــتــلــفــة ذات الــصــلــة، مع 

التركيز على موضوعات الشفافية والنزاهة في 

املعرفة  التدريب والتطوير، عبر تبادل  مجاالت 

حــول املعايير الــدولــيــة، وأفــضــل املــمــارســات ذات 

الــصــلــة، واالســتــفــادة مــن الــخــبــرات املــشــتــركــة في 

النزاهة والشفافية. كما  مجال تعزيز منظومة 

تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أفضل الخبرات 

التعليمية والتدريبية  واملمارسات في املجاالت 

ــلـــة، وتــــبــــادل اإلصــــــــدارات  الـــصـ والـــبـــحـــثـــيـــة ذات 

ــكــــل مــن  والـــــنـــــشـــــرات والـــــــــدراســـــــــات الــــخــــاصــــة بــ

التدريبية  الــدورات والبرامج  الطرفني، وتنظيم 

الــعــمــل والـــدراســـات والــبــحــوث املشتركة  وورش 

حــول املــوضــوعــات الــتــي تعني الــجــانــبــني. ونــوه 

ســـعـــادة الــســيــد حــمــد بـــن نـــاصـــر املــســنــد رئــيــس 

الــرقــابــة اإلداريــــة والــشــفــافــيــة، فــي كلمة له  هيئة 

عــقــب تــوقــيــع املـــذكـــرة، بــالــعــالقــة الــوطــيــدة الــتــي 

القانون، حيث يسعى  الهيئة بمركز حكم  تربط 

الــطــرفــان إلــى تعزيز الــتــعــاون فــي عــدة مــجــاالت. 

وأضــــاف إن مــذكــرة الــتــفــاهــم تــهــدف إلـــى تعزيز 

العلمي  املجال  الجانبني في  التعاون بني  عالقة 

ــادة مـــن إمــكــانــيــات الــطــرفــني  ــفـ ــتـ ــي، واالسـ ــ ــ واألدبـ

فــي مــجــال عملهما، خــاصــة فيما يخص تفعيل 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إلى جانب 

الهيئة املتخصصة في  ة املوظفني في  رفــع كفاء

هـــذا املـــجـــال. مـــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور عــلــي بن 

فــطــيــس املــــري رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مــركــز حكم 

املتحدة يعتبر  التابع لألمم  املــركــز  إن  الــقــانــون: 

مؤسسة خاصة ذات نفع عام، ولذلك فهو يعمل 

الــدولــة كافة،  كــل خبراته ملؤسسات  على تقديم 

ومنها هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية، وتعزيز 

التعاون في مجال الدورات التدريبية.

تـــواصـــلـــت أعـــمـــال مــؤتــمــر املـــيـــل األخـــيـــر األمــنــي 

لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم فــيــفــا قـــطـــر ٢٠٢٢ لــلــيــوم 

الــيــوم األخير  الــتــوالــي، حيث شهد  الــثــانــي على 

للمؤتمر توقيع اتفاقية بني دولة قطر واملنظمة 

الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــرطـــة الـــجـــنـــائـــيـــة لـــتـــمـــديـــد تـــعـــاون 

ملــشــروع «ســتــاديــا» الـــذي أنــشــأه االنــتــربــول عــام 

٢٠١٢ بـــتـــمـــويـــل ودعــــــم مــــن دولــــــة قـــطـــر، بــهــدف 

خــدمــة الـــدول الــراغــبــة فــي اســتــضــافــة الفعاليات 

الــريــاضــيــة الـــكـــبـــرى. وقــــع عـــن الــجــانــب الــقــطــري 

األنــصــاري،  الــلــواء مهندس عبدالعزيز عبدالله 

أمــن وسالمة بطولة كأس  رئيس لجنة عمليات 

الــعــالــم فــيــفــا قــطــر ٢٠٢٢، وعـــن املــنــظــمــة الــدولــيــة 

املدير  السيد ستيفن كافانا  الجنائية  للشرطة 

الشرطية باملنظمة. كما تم  التنفيذي للخدمات 

التوقيع بني دولة قطر وعدد من الدول املشاركة 

ــتــــرك الـــخـــاص  ــــي املــــؤتــــمــــر عـــلـــى اإلعــــــــالن املــــشــ فـ

بــاملــركــز الـــدولـــي لــلــتــعــاون الــشــرطــي، حــيــث وقــع 

الــلــواء مهندس عبدالعزيز  القطري  الجانب  عن 

عــبــدالــلــه األنـــصـــاري رئــيــس لــجــنــة عــمــلــيــات أمــن 

وســالمــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم فــيــفــا قــطــر ٢٠٢٢، 

والــعــمــيــد إبــراهــيــم خليل املــهــنــدي رئــيــس وحــدة 

الــقــانــونــيــة واالتـــصـــال بلجنة عمليات  الــشــؤون 

أمن وسالمة بطولة كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢. 

السيد ستيفن كافانا عن  التوقيع أعرب  وخالل 

شــكــره وتــقــديــره لــدولــة قــطــر عــلــى الــجــهــود التي 

بذلتها عــلــى مـــدار ١٠ ســنــوات فــي دعــم مــشــروع 

أن املشروع استطاع خالل  ستاديا، مؤكدا على 

التعاون والتخطيط املشترك  الفترة تعزيز  هذه 

الفعاليات  الدولية في مجال  ملجابهة التحديات 

الــتــواصــل بني  أواصـــر  تــم تعزيز  الرياضية. كما 

دولــــة قــطــر واالتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم فيفا، 

الجهات  العاملية وغيرها مــن  ومنظمة الصحة 

واملنظمات الدولية املعنية، مؤكدا على استمرار 

هـــذه الــنــهــج خـــالل الــســنــوات املــقــبــلــة بــمــا يحقق 

األمــن والسالمة على املستوى  أعلى مستويات 

الـــــدولـــــي. وفـــــي تـــصـــريـــح صــحــفــي عـــلـــى هــامــش 

الــتــوقــيــع قـــال الــســيــد فـــالح الـــدوســـري مــديــر عــام 

مشروع استاديا، إن اتفاقية تمديد التعاون بني 

دولة قطر و(االنتربول) هي تأكيد على الجهود 

التي قام بها الجانبان خالل السنوات املاضية. 

الدوحة ـ الشرقالدوحة - قنا

جانب من التوقيعخالل توقيع مذكرة التفاهم

مشروع «ستاديا» يساعد الدول للتحضير لألحداث الكبرى
املــشــاركــون فــي مؤتمر امليل األخير  ناقش 

تجربة مشروع ستاديا في تأمني األحداث 

ــدار 10 ســــنــــوات، وتــحــدث  ــ الـــكـــبـــرى عــلــى مـ

السيد فــالح الــدوســري، مدير عــام مشروع 

ســتــاديــا، عــن مــهــام االنــتــربــول فــي مجاالت 

مكافحة اإلرهــاب والتهديدات السيبرانية، 

م نبذة 
ّ

والتصدي للجرائم الناشئة.. كما قد

حــول مشروع ستاديا كتجربة ملهمة في 

ــدول األعــــضــــاء فـــي الــتــخــطــيــط  ــ مـــســـاعـــدة الــ

الستضافة الفعاليات واألحداث الرياضية 

الكبرى. وأوضح أن مشروع ستاديا تمكن 

ــر، مــــن إنــــشــــاء قـــاعـــدة  ــطـ ــم مــــن دولــــــة قـ بـــدعـ

ــراءات األمــن  بــيــانــات مــن شأنها تعزيز إجــ

والسالمة، ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون 

والجهات املعنية خالل التخطيط والتنفيذ 

لــلــفــعــالــيــات الــكــبــرى. وأشــــار خـــالل حديثه 

إلــى أواصـــر التعاون املشترك بــني مشروع 

ســـتـــاديـــا وعـــــــدد مــــن الــــــــدول الــــتــــي نــظــمــت 

واستضافت فعاليات وأحداث مهمة خالل 

السنوات الوجيزة املاضية، ومن ضمن ذلك 

بــطــولــة كـــأس الــعــالــم املــاضــيــة، كــمــا تطرق 

ــى اإلجــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي ســيــقــوم  إلــ

ـــالل الـــســـنـــوات  ــ ــا خـ ــاديــ ــتــ ــــروع ســ ــشـ ــ بـــهـــا مـ

ــي ذلــــــك تـــوقـــيـــع مــــذكــــرات  املـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا فـــ

ــن الــــدولــــي،  ــ ــارات األمــ ـــســ تـــفـــاهـــم لــتــعــزيــز مـ

عبر التمكني والــتــدريــب، وتــبــادل الخبرات 

وجمع املعلومات بني الــدول األعــضــاء. من 

نــاحــيــتــه، تـــنـــاول خـــبـــراء دولـــيـــون املــخــاطــر 

ــه الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــــواجـ ــي تـ ــتــ والــــتــــهــــديــــدات الــ

ــرى، وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــصـــدي  ــبــ ــكــ الـــريـــاضـــيـــة الــ

ــفـــادة مـــن املــعــلــومــات  ــتـ لــهــا مـــن خــــالل االسـ

والتجارب الدولية التي تم تجميعها عبر 

مشروع ستاديا في دليل معلومات موحد 

ملساعدة الدول للتحضير لألحداث الكبرى 

الــدولــيــة، وكيفية  بما يتكيف مــع املعايير 

ــرات لــلــوصــول  ــبـ ــخـ ــــذه الـ االســــتــــفــــادة مــــن هـ

إلـــــى أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات األمـــــــن والـــحـــمـــايـــة 

الــخــدمــات للجماهير. وأوضـــح أن  وتقديم 

مــشــروع ســتــاديــا ســاهــم فــي تــعــزيــز الثقة، 

والتواصل بني منظمي األحداث الرياضية 

السابقة واملحتملني، ووضـــع معايير من 

الــتــأكــد مــن حــالــة التنظيم وتقيمه  شأنها 

بــطــريــقــة مــهــنــيــة ومــســتــقــلــة. وتــطــرقــت إلــى 

تـــجـــارب الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول فـــي الــتــصــدي 

ألحـــداث الشغب التي تصاحب الفعاليات 

الرياضية، ال سيما التي تم تنظيمها في 

أعقاب جائحة كوفيد 19، والضغوط التي 

ترتبت جراء ذلك على أجهزة إنفاذ القانون، 

وكــيــف تــم التعامل مــع هــذه األحــــداث. كما 

تحدث العقيد خالد الكعبي نائب رئيس 

ــال  ــ ــــصـ وحـــــــدة الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة واالتـ

ــعــــاون الـــشـــرطـــي الــــدولــــي  ــتــ حـــــول مــــركــــز الــ

وأهــمــيــتــه فــي تــبــادل املــعــلــومــات مــع الـــدول 

املشاركة في كأس العالم، لضمان تحقيق 

اعــلــى مــســتــويــات األمــــن للجماهير وكــافــة 

املشاركني في البطولة.  وقدم العميد خليل 

إبـــراهـــيـــم املــهــنــدي رئــيــس وحــــدة الــشــؤون 

ــال عـــرضـــًا تلخيصيًا  الــقــانــونــيــة واالتــــصــ

ــام املــؤتــمــر  ــتـ ــــي خـ لــفــعــالــيــات املـــؤتـــمـــر، وفـ

تحدث اللواء عبدالعزيز عبدالله األنصاري 

رئيس لجنة عمليات أمــن وسالمة بطولة 

كأس العالم فيفا قطر 2022، مؤكدًا أن دولة 

قــطــر حــريــصــة عــلــى أن يــجــري هـــذا الــحــدث 

العاملي في أجواء آمنة.

الدوحة ـ الشرق

 فالح الدوسريالعقيد خالد الكعبيالعميد إبراهيم املهندي 
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إطالق منصة «درع أمان} لرعاية األطفال
الكواري  أحمد بن محمد  السيد  بحضور سعادة 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة الــقــطــريــة لــلــعــمــل 

الدولي لخطوط  املؤتمر  أعمال  بــدأت  االجتماعي، 

ــز الـــحـــمـــايـــة  ــركــ ــطـــفـــل الـــــــذي يـــنـــظـــمـــه مــ مــــســــانــــدة الـ

املؤسسة  مراكز  أحد  (أمــان)  االجتماعي  والتأهيل 

عــلــى مـــدى يــومــني مــتــتــالــيــني 23 و24 مــايــو 2022، 

بــفــنــدق جــرانــد حــيــاة الــدوحــة. ويــأتــي تنظيم هــذا 

الدولي لخطوط  باليوم  امتدادًا لالحتفال  املؤتمر 

الدولية  املنظمة  به  والــذي تحتفل  الطفل  مساندة 

لخطوط مساندة الطفل في السابع عشر من شهر 

مايو كل عام.

وكــشــف مــركــز أمـــان عــن أحـــد أكــبــر مــشــاريــعــه وهــو 

اطــــالق مــنــصــة «درع أمــــان» والــتــي تــقــدم مــحــتــوى 

الفئات  عــالج وتأهيل ورعاية  فريدا من نوعه في 

ارشاد  تقديمه نصائح  الى  املستهدفة، باإلضافة 

ــــي اســــتــــخــــدام الـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــورة فـ ــ ــشــ ــ واملــ

لــألطــفــال والـــوالـــديـــن واالخــصــائــيــني فـــي املــــدارس 

بــاإلضــافــة الــى الــعــامــلــني فــي مــجــال رعــايــة الطفل، 

نهاية  املشروع حتى  تنفيذ  ان يستغرق  واملتوقع 

ــان عـــن قــيــامــه بــرعــايــة  الـــعـــام، كــمــا كــشــف مــركــز أمــ

ــوت الـــتـــعـــرف  ــ ــ ــرع روبــ ــتـ ــخـ ــل مـ ــيـ ــهـ ــايــــف الـ ــل نــ ــفـ ــطـ الـ

عــلــى األلـــــوان، حــيــث ســيــتــولــى مــركــز أمـــان تــطــويــر 

الـــروبـــوت لــيــتــنــاســب مـــع الـــحـــاالت املــســتــهــدفــة من 

للعنف. املعرضني  األطفال 

هــــذا وقــــد تـــم خــــالل حــفــل االفـــتـــتـــاح تــكــريــم الــســيــد 

عــبــد الــعــزيــز آل إســحــاق – املــديــر الــتــنــفــيــذي ملــركــز 

الــحــمــايــة والــتــأهــيــل االجــتــمــاعــي (أمـــــان) بــجــائــزة 

الــشــخــصــيــة الــعــربــيــة املــتــمــيــزة فـــي مـــجـــال حــمــايــة 

2022م. للعام  الطفل 

ــبــــار الــشــخــصــيــات  ــاح لـــفـــيـــف مــــن كــ ــتــ ــتــ ــر االفــ حـــضـ

الدولية واملحلية في مقدمتهم سعادة جاب دويك- 

لــخــطــوط  الـــدولـــيـــة  املــنــظــمــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

الــدكــتــور عبد  املستشار  الطفل، وســعــادة  مساندة 

إدارة  -رئيس مجلس  السبيعي  العزيز بن سعود 

بروكسيل  الطفل ومقرها  العاملية لحماية  املنظمة 

إلـــــــى جــــانــــب مــــشــــاركــــة أكــــثــــر مـــــا يــــزيــــد عـــــن 250 

والخبراء  القرار واألكاديميني  شخصا من صناع 

املختصني من قطر والعالم. 

وأكد السيد عبد العزيز آل إسحاق ان هذا املؤتمر 

يمثل أول لقاء تخصصي دولي وإقليمي من نوعه 

فــي املنطقة لــخــطــوط مــســانــدة الــطــفــل. وأضـــاف أن 

لرؤية ورسالة  نقطة تحول  بمثابة  يعتبر  املؤتمر 

ــة فــــي تــعــزيــز  مـــركـــز أمــــــان والـــجـــهـــات ذات الـــعـــالقـ

ــتـــمـــاعـــي لــفــئــة األطـــفـــال  ــيـــل االجـ ــتـــأهـ الـــحـــمـــايـــة والـ

واإلقليمية،  الدولية  املمارسات  بأفضل  مسترشدا 

املرموقة  «أمــان» في مكانته  ومعززا لجهود مركز 

في قيادة منظمات املجتمع املدني دوليًا وإقليميا 

في مجال خطوط مساندة الطفل.

العمل في  املؤتمر سيسهم في تطوير  ان  أكد  كما 

القطرية  التجربة  نقل  وفــي  الطفل  مجال مساندة 

بنقل  أيضا  املؤتمر  العالم، وسيقوم  الى  املتميزة 

اجل تطوير مساندة خطوط  املبذولة من  املساعي 

الــطــفــل فـــي املــنــطــقــة، وبــــوجــــود مـــشـــاركـــات دولــيــة 

وعــربــيــة وخــلــيــجــيــة مــتــمــيــزة، ســتــعــزز مـــن تــبــادل 

املشاركة الجهات  واملعلومات بني  الخبرات 

 درع أمان
أمـــان» منصة الكترونية  يعد مــشــروع منصة ”درع 

مبتكرة لخدمة الفئات املستهدفة لتمكني العاملني 

فـــي مـــجـــال حــمــايــة الـــطـــفـــل، حــيــث ســتــشــكــل إضــافــة 

كبيرة للمحتوى العربي على شبكة اإلنترنت حيث 

يــســعــى مــركــز أمــــان ألن تــحــتــوي املــنــصــة عــلــى دليل 

اإلرشــــاد الــتــربــوي الــكــامــل، وأن يــكــون منصة تخدم 

ــاء أيــضــا عــلــى طــاعــة  ــنـ ــاء وتــســاعــد األبـ ــنـ تــربــيــة األبـ

اآلبـــاء والــتــعــامــل مــع محيطهم. وتستهدف املنصة 

لــتــكــون فــيــهــا أكــثــر مـــن 10 مــاليــني كــلــمــة، عــبــر أكــثــر 

من 10 آالف مقال تخصصي، باإلضافة الستقطاب 

أكبر عدد ممكن من الباحثني والتربويني للمشاركة 

فــيــهــا، بــمــا يحقق الــفــائــدة لــألطــفــال والــوالــديــن في 

الــعــالقــة مـــع األســـــرة، بــحــيــث يمكنهم ان يحصلوا 

على إرشــاد كامل من خالل املعلومات املتعلقة بكل 

مــا هــو متعلق بقضايا الطفل واملــــرأة، وعــن آليات 

اتباع األساليب الصحيحة في التربية. ومن جانبه 

املــديــر التنفيذي  قــدم السيد عبدالعزيز آل إســحــاق 

ملركز أمان شهادة رعاية للطفل املبدع نايف الهيل 

مــخــتــرع «روبـــــــوت الـــتـــعـــرف عــلــى األلـــــــوان ”، حيث 

سيتبنى مركز الحماية والتأهيل االجتماعي (أمان) 

الــروبــوت بحيث يتناسب مع  رعاية وتطوير فكرة 

الخدمات املقدمة للفئات املستهدفة ولتتناسب مع 

الــحــاالت املستهدفة مــن األطــفــال املعرضني للعنف، 

قـــادرا على خــدمــة شريحة أكبر  املــشــروع  وليصبح 

من األطفال.

الــروبــوت ليساعد األطفال  وسيقوم املركز بتطوير 

الــذيــن تــعــرضــوا للعنف ويــعــيــشــون تــحــت الصدمة 

للتعاطي مع األخصائيني عبر تقنية قراءة األلوان، 

ـــال الـــصـــم أو املـــصـــابـــني بـــأي  ــفـ ــــى األطــ ــافـــة إلـ بـــاإلضـ

أمراض تمنعهم من الكالم.

الدوحة-الشرق

نــظــم الــتــعــلــيــم مـــا قــبــل الــجــامــعــي بمؤسسة 

ــلـــوم وتــنــمــيــة املــجــتــمــع  ــعـ قــطــر لــلــتــربــيــة والـ

الــنــهــوض بالتعليم  الــثــانــيــة لقمة  الــنــســخــة 

املـــدارس التقدمية بمشاركة نخبة من  عبر 

ــدارس والــخــبــراء واملعلمني من  املــ مؤسسي 

قطر والعالم.

وخــالل هــذه القمة التي استمرت ثالثة أيام 

أكــد املــشــاركــون على ضـــرورة بــنــاء جيل من 

املفكرين املبدعني ملواجهة املواقف الشائكة 

فـــي عــالــم ســريــع الــتــغــيــر، مـــع تــعــزيــز ثــقــافــة 

التعاطف مع اآلخرين وال سيما بني الشباب، 

كما نــاقــشــوا مستقبل التعليم والتعلم في 

املـــــدارس حـــول الــعــالــم، مـــن خـــالل الــعــروض 

التقديمية والحوارات وورش العمل.

وتحدث املشاركون عن مفهوم «إعادة تصور 

الــتــعــلــيــم»، مـــن خــــالل لــغــات الــبــرمــجــة الــتــي 

تتيح للشباب إنشاء قصص وألعاب ورسوم 

متحركة تفاعلية، ثم مشاركة إبداعاتهم مع 

بعضهم البعض في مجتمع عبر اإلنترنت، 

والتي يتعلمون من خاللها، املهارات التقنية 

املــفــاهــيــم الحسابية  للبرمجة والــعــديــد مــن 

ــــع أصــواتــهــم،  ــكـــارهـــم، ورفـ والــتــعــبــيــر عـــن أفـ

وليكونوا قادرين على التعاون مع بعضهم 

البعض وإحداث تأثير فاعل في العالم.

ولــفــتــوا إلــــى أهــمــيــة تــرســيــخ ثــقــافــة الــلــطــف 

واإلبـــداع، للتعامل مع جميع التحديات في 

العالم وكذلك إشراك جيل الشباب وتمكينهم 

مـــن الــتــعــبــيــر عـــن أفـــكـــارهـــم والـــتـــوصـــل إلــى 

حلول إبداعية للمواقف غير املتوقعة.

وسلط املشاركون الضوء على أهمية اإلبداع 

واالبـــتـــعـــاد عـــن الــتــقــيــيــم الــتــقــلــيــدي للطالب 

ا 
ً

لــدرجــات النجاح والــرســوب، مقترح ــا 
ً
وفــق

ستة مفاهيم بديلة «أخذ املبادرة، وترسيخ 

االنـــتـــمـــاء، وتــمــكــني اإلبــــــداع، والــتــركــيــز على 

األفراد وتعزيز قدرتهم على الفهم، واالنتقال 

إلــى تضمني وتجسيد هــذه األفــكــار، وخلق 

بيئة مزدهرة».

ــة املــبــتــكــرة  ــدرســ يـــذكـــر أن «أكـــاديـــمـــتـــي»، املــ

التابعة ملؤسسة قطر، تتعاون مع مجموعة 

من أكثر املدارس تقدمية في العالم ملشاركة 

األســالــيــب واملــنــاهــج الــتــي أثــبــتــت فعاليتها 

فــي إحــــداث التغيير فــي التعليم التقليدي 

والتأكيد على أهمية تطوير املدارس من أجل 

املستقبل. ومن بعض املدارس التقدمية التي 

شاركت في القمة كانت مدرسة ريــل سكول 

بـــودابـــســـت، املـــجـــر، ومــــدرســــة بــورتــفــولــيــو، 

ــات املــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، وأكــاديــمــيــة  الــــواليــ

اليــجــر لــلــقــيــادة، كــمــبــوديــا، ومـــدرســـة انجي 

بالي، الصني.

مؤسسة قطر تنظم قمة النهوض بالتعليم عبر املدارس التقدمية
الدوحة - قنا

تدشني موسوعة االستغراب لتحليل االتجاهات الفكرية والثقافية الغربية
ــغــــراب  ــتــ ــة االســ دشــــنــــت أمــــــــس، مــــوســــوعــ

ــدر فــي  ــد أول مــــوســــوعــــة تــــصــ ــعــ ــ
ُ
ت ــتــــي  الــ

الــعــالــم اإلســالمــي تــرصــد الــغــرب وتحلل 

ــاقـــــات  ــيـــ ــســـ ــة والـــ ــريـــ االتـــــــجـــــــاهـــــــات الـــــفـــــكـــ

نـــظـــرتـــه ورؤاه،  تـــحـــكـــم  الــــتــــي  الـــثـــقـــافـــيـــة 

مـــن مــنــطــلــقــات عــربــيــة إســالمــيــة وبــآفــاق 

علمية ومــوضــوعــيــة، فــي حــفــل بــالــنــادي 

الدبلوماسي.

الــتــدشــني ســعــادة الدكتور  وحــضــر حفل 

أحــمــد بــن حــســن الــحــمــادي األمــــني الــعــام 

ــــوزارة الــخــارجــيــة نــائــب رئــيــس اللجنة  لـ

الــقــطــريــة لــتــحــالــف الــحــضــارات وســعــادة 

الـــدكـــتـــورة حــمــدة بــنــت حــســن السليطي 

نــائــب رئــيــس مجلس الــشــورى، وســعــادة 

الــدكــتــور حسن بــن راشـــد الــدرهــم رئيس 

جامعة قطر، وســعــادة الدكتور إبراهيم 

بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية 

والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وســـعـــادة 

الدكتور سالم املالك املدير العام ملنظمة 

ــــي لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم  ــــالمــ ــم اإلســ ــالــ ــعــ الــ

والثقافة اإليسسيكو، وفضيلة الدكتور 

إبـــراهـــيـــم بـــن عــبــدالــلــه األنــــصــــاري عميد 

ــــات اإلســالمــيــة  ــــدراسـ كــلــيــة الــشــريــعــة والـ

بــــجــــامــــعــــة قـــــطـــــر، وعــــــــــدد مــــــن أصــــحــــاب 

السعادة رؤســـاء البعثات الدبلوماسية 

ـــني  ــؤولـ ــســ ــة، واملــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــدى الـ ــ ــ املــــعــــتــــمــــدة لـ

ــم فــي  ــ ــــني. وتــ ــيـ ــ ــــالمـ ــيــــني واإلعـ ــمــ ــاديــ واألكــ

الحفل تكريم الجهات الداعمة واملشاركة 

في إعداد املوسوعة.

ــة فــــي قــســمــهــا األول  ــوعــ صـــــــدرت املــــوســ

ــزاء، بــالــتــعــاون بــني اللجنة  مــن أربــعــة أجــ

الــقــطــريــة لــتــحــالــف الـــحـــضـــارات بـــــوزارة 

الخارجية وجامعة قطر ممثلة بكرسي 

اإليسيسكو لحوار الحضارات في كلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية ومنظمة 

ــــي لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم  ــــالمــ ــم اإلســ ــالــ ــعــ الــ

والثقافة إيسيسكو.

ــال ســـعـــادة الــدكــتــور أحــمــد بـــن حسن  وقــ

لــوزارة الخارجية  الحمادي األمــني العام 

فــــــي كـــلـــمـــتـــه خــــــــالل الـــــحـــــفـــــل: «نـــحـــتـــفـــل 

الــــيــــوم بـــمـــنـــاســـبـــة مـــتـــمـــيـــزة تــتــمــثــل فــي 

تــــدشــــني مــــوســــوعــــة االســـــتـــــغـــــراب الـــتـــي 

ـــعـــد أول مـــوســـوعـــة تـــصـــدر فـــي الــعــالــم 
ُ
ت

اإلسالمي الذي يفتقر للدراسات العلمية 

واملوسوعية التي ترصد مسار التطور 

الــغــربــي منذ  املــطــرد للعالم  الديناميكي 

بدا التقويم امليالدي لحد اآلن، وذلك وفق 

رؤية موضوعية دقيقة ومنهجية علمية 

أصيلة تعكس الفهم الصحيح لحقيقة 

ــامـــــني الـــــتـــــحـــــوالت االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ومـــــضـــ

واالقتصادية والسياسية التي شهدها 

الغرب».

وأشــــــــار ســــعــــادتــــه إلــــــى أن إصــــــــدار هـــذا 

ــاء تــنــفــيــذًا  املــــشــــروع الــعــلــمــي الــضــخــم جــ

لــرؤيــة قطر الوطنية 2030 والــتــي أكــدت 

عـــلـــى رعــــايــــة ودعـــــــم حـــــــوار الـــحـــضـــارات 

ــايــــش بـــــني األديـــــــــــان والــــثــــقــــافــــات  ــعــ ــتــ والــ

املــخــتــلــفــة، وانــســجــامــا مـــع الـــهـــدف الــعــام 

الــــذي تــســعــى الــلــجــنــة الــقــطــريــة لتحالف 

الحضارات لتحقيقه واملتمثل في تحقيق 

ــم والـــشـــعـــوب، وإقـــامـــة  ــ الــتــفــاهــم بـــني األمـ

ــة أســبــاب  ــ عـــالقـــات راســـخـــة بــيــنــهــا، وإزالــ

الفرقة وسوء الفهم، سعيًا لبلوغ الهدف 

اإلنــســانــي فــي التعايش السلمي وقبول 

ــرام الـــشـــعـــوب والـــثـــقـــافـــات  ــ ــتـ ــ ــر، واحـ ــ ــ اآلخـ

املــخــتــلــفــة. ولـــفـــت إلــــى أنــــه تــمــت تــرجــمــة 

ذلك في تنفيذ األهــداف املعلنة في خطة 

ــــ  الــحــضــارات (2018  دولــة قطر لتحالف 

2022) التي أكدت في مجال التعليم على 

إنشاء موسوعات علمية متخصصة في 

تعزيز مبادئ حوار الحضارات وترسيخ 

املعرفة العلمية املوضوعية عن اآلخر.

ونــوه الحمادي إلــى أن إصــدار موسوعة 

ــغـــــراب جــــــــاءت كـــنـــتـــاج لـــلـــتـــعـــاون  ــتـــ االســـ

ــثــــمــــر بـــــني الــلــجــنــة  ــنــــاء واملــ ــبــ ــثــــالثــــي الــ الــ

الــقــطــريــة لــتــحــالــف الـــحـــضـــارات بـــــوزارة 

الخارجية وجامعة قطر ممثلة بكرسي 

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 

والثقافة اإليسيسكو لحوار الحضارات 

في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

ومنظمة «اإليسيسكو».

خالل التدشني

الدوحة - قنا
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املؤتمر الـ 14 لحوار األديان بالدوحة اليوم
عشرون عاما مضت منذ أول حوار أطلقته دولة قطر 

لتعزيز التفاهم بني األديان، في واحدة من املبادرات 

ــار الــنــهــج املــتــأصــل  الــحــضــاريــة الــتــي جــــاءت فــي إطــ

الــدولــي، ذلك  فــي سياستها وتفاعلها مــع املجتمع 

الــحــوار والتفاهم ودعــم الجهود  القائم على  النهج 

الرامية إلى تعزيز السالم وترسيخ أسس التعاون 

بـــني الـــحـــضـــارات والـــثـــقـــافـــات واألديــــــــان، عــبــر كثير 

مــن اآللــيــات الــتــي أنشأتها الــدولــة، مــن أجــل ضمان 

مستقبل أفضل للمجتمع البشري.

ا مــنــذ عــقــد أول 
ً

وعــلــى مـــدى هـــذه األعـــــوام، وتــحــديــد

لقاء حـــواري بــني األديـــان بــدولــة قطر فــي أبــريــل من 

الــدوحــة مع مختلف  العام 2003 تفاعلت مؤتمرات 

القضايا واملوضوعات التي استجدت على الساحة 

الــعــاملــيــة وشــكــلــت تــهــديــدا لــلــســالم واالســـتـــقـــرار في 

املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة واملــجــتــمــع الــعــاملــي كــكــل، كما 

ــان بما يخدم  ناقشت أطــر الــتــعــاون بــني أتــبــاع األديـ

ــه وجــنــســه  ــرقـ ــن ديـــنـــه وعـ اإلنــــســــان بــغــض الــنــظــر عـ

ولــونــه، فضال عــن بناء العالقات والــروابــط بينهم، 

ــر لــتــحــقــيــق أســس  ــ وتـــعـــزيـــز الــتــفــاهــم ومـــعـــرفـــة اآلخـ

التعايش العاملي. 

تمثل هــذه املؤتمرات كما يصفها القائمون عليها 

«ملتقيات فكرية وتــشــاوريــة بــني املفكرين وكوكبة 

مــخــتــارة مــن علماء االديــــان واألكــاديــمــيــني ورؤســـاء 

مراكز حوار األديان من مختلف أنحاء العالم».

ــم الــنــعــيــمــي رئـــيـــس مــركــز  ــيـ ــتـــور إبـــراهـ  يـــقـــول الـــدكـ

الــدوحــة الــدولــي لــحــوار األديـــان، وهــو املــركــز املعني 

بتنظيم هذه املؤتمرات، في تصريح لوكالة األنباء 

الــدوحــة لحوار  القطرية /قــنــا/ «انطلقت مؤتمرات 

ــة والـــعـــالـــم فـــي حــاجــة  ــ ــان فـــي وقــــت كـــانـــت األمـ األديــــ

ماسة للحوار، واستشعرت دولــة قطر واجبها في 

املــجــال، إيمانا منها بأهمية الكلمة وضــرورة  هــذا 

الحوار مهما كان الخالف، لتعزيز التفاهم، وتحقيق 

التعايش، وبناء الروابط بني أتباع األديان».

 الحوار العلمي
 ويضيف «مؤتمرات الدوحة تفاعلت مع مواضيع 

وقضايا عدة تهم أتباع األديــان واإلنسانية بشكل 

عام، ونجحت في ترسخ مكانتها دوليا بالنظر إلى 

قـــادة األديـــان  الــحــوار العلمي بــني  النهج املتبع فــي 

والباحثني واملختصني واملهتمني من دول مختلفة 

حول العالم».

 كــان أول لقاء حـــواري فــي الــدوحــة عــبــارة عــن نــدوة 

عقدت تحت عنوان «بناء الجسور» ووصفه صاحب 

السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

فــي كلمته الــتــي افــتــتــح بــهــا الـــنـــدوة بــأنــه «لــقــاء من 

الــــروح للقيم العليا واملــبــادئ  ــادة  أجـــل الــســالم وإعــ

ــواء.. والــتــي  ــســ املــثــلــى لـــإلســـالم واملــســيــحــيــة عــلــى الــ

تـــؤمـــن بـــوحـــدانـــيـــة الـــخـــالـــق عـــز وعـــــال، وتـــدعـــو إلــى 

التآخي واملساواة والتسامح واالعتدال ونبذ العنف 

واحـــتـــرام حــقــوق اإلنـــســـان واملــحــافــظــة عــلــى كــرامــتــه 

وحماية حياته وممتلكاته».

 وفــي الــعــام الــتــالــي وتــحــديــدا فــي شهر مــايــو 2004 

جاء اللقاء الثاني تحت عنوان «حرية التدين»، وكان 

مؤشرا حقيقيا على توجه دولة قطر نحو استدامة 

الحوار بني األديــان، ورعايته، بعدما ملست حماسا 

ودعما لهذه الخطوة التي أشادت بها قيادات دينية 

عاملية ومؤسسات دولية مرموقة.

بعدها توالت املؤتمرات التي حملت قضايا متعددة 

تحت عناوين شتى «دور األديان في بناء الحضارة 

ــاء اإلنــــســــان»،  ــنـ بـ فــــي  ــة، و»دور األديــــــــان  ــيـ ــانـ اإلنـــسـ

ة 
ّ
و»القيم الروحية والسالم العاملي»، «القيم الديني

بني املساملة واحترام الحياة» و»التضامن والتكافل 

فــي تنشئة األجـــيـــال»،  اإلنـــســـانـــي»، و»دور األديـــــان 

ــان.  ــ ــوار األديـ ــ و»وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وحـ

نظرة استشرافية»، و»تجارب ناجحة في الحوار»، 

و»دور الــشــبــاب فــي تــعــزيــز قــيــم الـــحـــوار»، و»األمــــن 

الـــروحـــي والـــفـــكـــري فـــي ضــــوء الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة»، 

و»األديان وحقوق اإلنسان».

خطاب الكراهية
الــيــوم  الــذي ينطلق  الــرابــع عــشــر  املــؤتــمــر  ويــأتــي 

الكراهية  «األديان وخطاب  عنوان  تحت  الثالثاء 

مدى  مجددا  ليؤكد  والــنــصــوص»،  املمارسة  بني 

هذه  لها  تتطرق  التي  املوضوعات  وعمق  أهمية 

املـــؤتـــمـــرات، ومــالمــســتــهــا لــلــقــضــايــا واملــشــكــالت 

الــتــي تــؤثــر عــلــى قــيــم ومــبــادئ الــتــعــايــش وتــعــكــر 

العاملي. األمن  وتهدد  املجتمعي  السالم 

نقلة  قطر  دولــة  في  الحوار  مسيرة  شهدت  وقــد   

مــهــمــة مــع انــطــالق مــركــز الــدوحــة الــدولــي لــحــوار 

األديـــــان، لــيــبــدأ مــهــمــتــه فـــي اإلشــــراف والــتــنــظــيــم 

السادس،  املؤتمر  من  اعتبارا  الدوحة  ملؤتمرات 

ولـــيـــصـــبـــح   ،2008 عـــــــام  ــو  ــ ــايـ ــ مـ فـــــي  ــد  ــقــ عــ الــــــــذي 

ــدة مــعــنــيــة بـــالـــحـــوار بــــني األديـــــان  مـــؤســـســـة رائــــ

ــقــــدرات فـــي مـــجـــال الـــحـــوار  ــاء الــ ــنـ والـــثـــقـــافـــات وبـ

السالم. وثقافة 

ت رؤيــــة املـــركـــز لــتــعــكــس طــمــوحــه فـــي أن  ــاء ــ  وجـ

يــــكــــون نـــمـــوذجـــًا رائـــــــدًا فــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــعـــايـــش 

الــســلــمــي بـــني أتـــبـــاع األديـــــان، ومــرجــعــيــة عــاملــيــة 

رسالته  تتلخص  فيما  األديان،  حوار  مجال  في 

ــان مــن  فــي الــســعــي لــحــوار بــنــاء بــني أتــبــاع األديــ

أجـــل فــهــم أفــضــل لــلــمــبــادئ والــتــعــالــيــم الــديــنــيــة 

ا 
ً
انطالق جــمــعــاء،  اإلنــســانــيــة  لخدمة  لتسخيرها 

مــن االحــتــرام املــتــبــادل واالعــتــراف بــاالخــتــالفــات، 

ــك بــالــتــعــاون مـــع األفـــــراد واملـــؤســـســـات ذات  وذلــ

الصلة».

التعايش السلمي
ويــســعــى املـــركـــز إلــــى أن يـــكـــون مــنــتــدى لــتــعــزيــز 

ثــقــافــة الــتــعــايــش الــســلــمــي وقــبــول اآلخــــر، وبــيــت 

ــر مــــعــــلــــومــــات عـــلـــمـــيـــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــوفـ ــ ــرة يـ ــ ــبـ ــ خـ

وتــدريــبــيــة فــي مــجــالــه، إلــى جــانــب تــفــعــيــل الــقــيــم 

الـــديـــنـــيـــة ملـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا واملــــشــــكــــالت الـــتـــي 

ــمــــون الــــحــــوار  ــم الــــبــــشــــريــــة، وتــــوســــيــــع مــــضــ ــهــ تــ

ــــب الـــحـــيـــاتـــيـــة املـــتـــفـــاعـــلـــة مــع  ــوانـ ــ ــــجـ ــل الـ ــمـ ــيـــشـ لـ

ــه لـــتـــشـــمـــل الـــبـــاحـــثـــني  ــ ــرتـ ــ ــع دائـ ــيــ الـــــديـــــن، وتــــوســ

واألكـــاديـــمـــيـــني واملــهــتــمــني بــالــعــالقــة بـــني الــقــيــم 

الحياتية. والقضايا  الدينية 

دعم الجهود واملبادرات
 ولدعم الجهود واملبادرات املؤسسية والشخصية 

ــــالم املــــســــتــــدام فــي  ــسـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــز الـــــحـــــوار وبـ ــزيـ ــعـ ــتـ لـ

املــجــتــمــعــات مــتــعــددة األديــــــان والـــثـــقـــافـــات، أطــلــق 

املــركــز جــائــزة الــدوحــة العاملية لــحــوار األديـــان في 

عــام 2013، وتــعــد هــذه الــجــائــزة فــريــدة مــن نوعها 

فـــي هــــذا املــــجــــال، عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم الــعــربــي، 

مني من خيرة 
ِّ
املحك الجائزة  أمناء  وتختار لجنة 

أنحاء  كل  الجائزة من  املتخصصني في مواضيع 

الــعــالــم، ويــتــطــابــق مــوضــوعــهــا مــع عــنــوان املؤتمر 

السنوي.

 وتــغــطــي الـــجـــائـــزة، أربـــعـــة مـــجـــاالت يــتــمــثــل األول 

فـــي الــبــحــوث الــعــلــمــيــة املــتــخــصــصــة فـــي الــعــالقــات 

للكتب  األكاديمي  أو تطوير املحتوى  األديــان،  بني 

املعلمني  الدراسية والجامعية، وتدريب  واملناهج 

والطلبة بهدف تكوين حصيلة معرفية عن األديان.

ــــادرات  ــبـ ــ  ويــتــعــلــق املــــجــــال الـــثـــانـــي بـــالـــبـــرامـــج واملـ

املــتــعــلــقــة بــالــعــدالــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــتــعــامــل مع 

ــيـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــــحـــــوار بــني  ــلـ ــعـــات املـــحـ ــمـ ــتـ املـــجـ

األديـــــــان مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة ومــواجــهــة 

الـــفـــقـــر وتـــحـــســـني الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة واألعــــمــــال 

ــز الـــثـــالـــث عــلــى  الـــخـــيـــريـــة واإلنـــســـانـــيـــة، فــيــمــا يـــركـ

برامج ومبادرات لها صلة بالسالم وحل النزاعات 

أو  سواء فيما يتعلق بدراسة أسبابها ونتائجها، 

وضع استراتيجيات وقائية ملا قبل الصراعات، أو 

لتعزيز املصالحات أو تقديم حلول عالجية ملا بعد 

النزاعات الدينية والطائفية. 

ــع لـــلـــجـــائـــزة عـــلـــى بـــرامـــج  ــ ــرابــ ــ ــال الــ ــجـــ  ويـــــركـــــز املـــ

ومبادرات تتصل بكيفية استخدام وسائل اإلعالم 

التكنولوجيا  الحديثة، مدعمة بوسائل  واالتصال 

الـــحـــديـــثـــة واإلبـــــــــــــداع، لـــتـــحـــســـني ســـبـــل الـــتـــواصـــل 

لبناء عالقات  االجتماعي وتطوير مفاهيم جديدة 

متينة بني أتباع األديان.

 وال تقتصر جــهــود املــركــز على مــؤتــمــرات الــدوحــة 

والـــجـــائـــزة فــحــســب بـــل تــوســعــت أنــشــطــتــه لتشمل 

العديد  تنظيم مؤتمرات وملتقيات خارجية نظم 

مــنــهــا خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة فـــي لــبــنــان ومــصــر 

واملغرب ومنطقة البلقان وغيرها من بلدان العالم، 

فــضــال عـــن مـــشـــاركـــاتـــه الـــخـــارجـــيـــة فـــي املـــؤتـــمـــرات 

الــعــلــمــيــة عبر  الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة، ومــســاهــمــاتــه 

املجالت واإلصدارات الخاصة.

منبر عاملي للتالقي والتفاهمالطاوالت املستديرة 
ــة الــــدولــــي لــحــوار   كــمــا بــــدأ مـــركـــز الــــدوحــ

األديان، منذ عام 2010، تنظيم سلسلة من 

الــطــاوالت املــســتــديــرة والـــنـــدوات الداخلية 

للجاليات املقيمة بالدولة، والتي يصفها 

ــز بـــأنـــهـــا «حــــــــواٌر مــجــتــمــعــي  ــركــ رئـــيـــس املــ

عقد في فترات زمنية متقاربة بني 
ُ
داخلي، ي

ذوي االخــتــصــاص مــن املفكرين وأســاتــذة 

الجامعات بالدولة ملناقشة قضايا الحوار 

والقضايا االجتماعية التي تهم الجاليات 

فــي الــبــالد بــهــدف تــعــزيــز الــثــقــة وتــرســيــخ 

ــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي بـــــني األفــــــــــــراد ذوي  الــ

الثقافات واالنتماءات املختلفة».

ونــجــح املــركــز فــي تنظيم نــحــو 9 طـــاوالت 

ــاقـــشـــت قــضــايــا  نـ ــتـــى اآلن،  ــتـــديـــرة حـ مـــسـ

مجتمعية مهمة، شملت قضايا التعليم، 

واألســــــــــرة، وحــــقــــوق اإلنـــــســـــان، والــــفــــرص 

ــيـــات، والــثــقــافــة  ــالـ ــام الـــجـ ــ ــتـــحـــديـــات أمــ والـ

الــقــانــونــيــة، والــقــيــم األخــالقــيــة فــي الــعــالــم 

املـــعـــاصـــر، والـــجـــالـــيـــات واإلعــــــالم املــحــلــي، 

وحــوار الجاليات في ظل التنوع الديني، 

الــحــواري  وغيرها. وعــن ثمار هــذا الجهد 

لـــ «قنا»  الــدولــي، يــؤكــد الــدكــتــور النعيمي 

أن هــنــاك تــأثــيــرا مــلــمــوســا لــهــذا الــنــشــاط 

الــــحــــواري الــفــكــري والــعــلــمــي، فــقــد نــشــأت 

ــبـــــاع األديـــــــــان،  ــات وروابـــــــــــط بـــــني أتـــ عـــــالقـــ

ــقــــت مــــــبــــــادرات تـــعـــاونـــيـــة ملـــواجـــهـــة  ــلــ وأطــ

املـــشـــكـــالت فــــي املـــجـــتـــمـــعـــات املـــحـــلـــيـــة فــي 

بــلــدانــهــم، وخــاصــة بــني الــقــيــادات الدينية 

مـــن الــجــانــبــني اإلســـالمـــي واملــســيــحــي في 

الغرب. بل وأصبح هناك تفهم إلى حد ما 

لإلسالم، واستيعاب لقضايا املسلمني إلى 

حد كبير.

ـــوار األديــــــان  لــــحـ ــــة  ــــدوحـ الـ ــمــــرات  ـــك أن مــــؤتــ وال شـ

أصبحت منبرا عامليا للتالقي والتفاهم، ومعلما 

ــة قــطــر الـــراســـخ بــالــحــوار،  شــاهــدا عــلــى إيــمــان دولــ

وكانت وما زالت مصدر إلهام للكثير من التجارب 

الـــتـــي تــلــت هــــذه الــتــجــربــة الــقــطــريــة الـــتـــي تــطــورت 

واتــســعــت آفــاقــهــا عــلــى مـــدى عــقــديــن، الســيــمــا بعد 

تأسيس مركز الدوحة.

ويــقــول الــدكــتــور بـــدران بــن لحسن، أســتــاذ مشارك 

ــلــــدون لـــلـــعـــلـــوم اإلنـــســـانـــيـــة  بـــاحـــث بـــمـــركـــز ابـــــن خــ

لـــ»قــنــا» إن تأسيس  واالجــتــمــاعــيــة، بجامعة قــطــر، 

ــــان شــكــل خــطــوة مهمة  مــركــز الـــدوحـــة لــحــوار األديـ

نحو مأسسة الحوار، وتوسيع دائرته ونشاطاته، 

وضـــمـــان رصـــانـــة وعــمــق األبـــحـــاث الــتــي تــقــدم في 

مؤتمراته، وتحقيق األهــداف والتطلعات املرجوة 

مــن هــذا الــحــوار. ويضيف «نعلم أن حــوار األديــان 

على املستوى العربي واإلســالمــي كــان عــبــارة عن 

ردود أفـــعـــال ولـــقـــاءات مــتــقــطــعــة، لــكــن مـــع انــطــالق 

مؤتمرات الدوحة، ثم تأسيس املركز تحول الحوار 

ــتـــراكـــم فـــيـــه الــخــبــرة  ــــى عـــمـــل مـــؤســـســـي مــنــظــم تـ إلـ

ــر بـــطـــريـــقـــة عــلــمــيــة  ــاآلخــ ــي بــ ــوعــ ــأســـس فـــيـــه الــ ــتـ ويـ

وموضوعية وهادئة».

ومـــن جــانــبــهــا، تــؤكــد الــدكــتــورة ليليا شــنــتــوح من 

ــلـــوم اإلســـالمـــيـــة بــجــامــعــة الـــجـــزائـــر فــي  كــلــيــة الـــعـ

الــدولــي  الــدوحــة  لـــ»قــنــا»، أن مــركــز  تصريح مماثل 

لـــحـــوار األديــــــان أصـــبـــح مـــن املـــراكـــز الــعــاملــيــة الــتــي 

لــدراســة القضايا  ــان  أتــبــاع األديــ إلــى جمع  تسعى 

املشتركة التي تهم اإلنسانية.

 وتضيف الدكتورة شنتوح، التي شاركت في عدد 

من مؤتمرات وأنشطة املركز، إن عاملية هذا املركز 

ــه  ــ ــة فـــي نــشــاطــاتــه ودوراتــ ــــورة واضـــحـ تــتــجــلــى صـ

وبصورة أدق من خالل املواضيع الحساسة واآلنية 

املختارة ملؤتمراته التي تنعقد بشكل دوري.

من مؤتمرات حوار األديان «أرشيفية»

الدوحة - قنا

الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي



12395 2022 24 1443 23

100

جميع طلبة «قطر للعلوم» بالجامعات املحلية والعاملية
أشادت وزارة التربية والتعليم والتعليم 

العالي بحصول كل طلبة الدفعة األولى 

بـــمـــدرســـة قــطــر لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

ــم (59) طـــالـــبـــًا  ــ ــددهــ ــ الــــبــــالــــغ عــ ــنـــني  ــبـ ــلـ لـ

عــلــى قـــبـــول بـــأرقـــى الـــجـــامـــعـــات املــحــلــيــة 

والـــدولـــيـــة وبــنــســبــة قــبــول بــلــغــت 100%، 

قــبــول فــي أكثر  بــل حصل معظمهم على 

مــن جــامــعــة، مــمــا يــؤكــد جـــودة مخرجات 

املــدرســة وقــدرتــهــا التنافسية لاللتحاق 

بــأرقــى الجامعات العاملية. جــاء ذلــك في 

الـــوزارة حصول  بيان صحفي أكــدت فيه 

%45 مــــن طـــــالب مــــدرســــة قـــطـــر لــلــعــلــوم 

والــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى قـــبـــول بــجــامــعــات 

قائمة املنح األميرية التي تعتبر من أرقى 

الجامعات العاملية، وحصول 70 %منهم 

عـــلـــى قـــبـــول بـــالـــجـــامـــعـــات الــبــريــطــانــيــة، 

قــبــول بالجامعات  وحــصــول 45 % عــلــى 

بــيــنــمــا حـــصـــل %35 مــنــهــم  األمــــريــــكــــيــــة، 

على قبول بجامعات املدينة التعليمية 

الــتــابــعــة ملــؤســســة قــطــر. وثــمــنــت الــــوزارة 

الــتــزام املــدرســة بــاالســتــمــرار فــي تحقيق 

رؤيــتــهــا ورســالــتــهــا املــتــمــثــلــة فـــي إعــــداد 

الطلبة وبــنــاء قــدراتــهــم التنافسية على 

املستوى العاملي، إضافة إلعــداد كفاءات 

ــاء والـــبـــاحـــثـــني واملـــخـــتـــرعـــني  ــمـ ــلـ ــعـ مــــن الـ

ا عـــلـــى أحــــــدث الــنــظــم 
ً

ــاد ــمــ ــتــ الـــنـــابـــغـــني اعــ

الــعــاملــيــة والـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة، وتــوفــيــر 

ــفــــرص والــــخــــيــــارات األكـــاديـــمـــيـــة  كـــافـــة الــ

ــن املـــنـــافـــســـة فــي  لـــطـــالبـــهـــا لــتــمــكــيــنــهــم مــ

الــجــامــعــات.  وفـــي تــصــريــح صــحــفــي قــال 

السيد محمد علي محمد مندني العمادي 

مدير مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

 STEM لــلــبــنــني إن تــبــنــي املـــدرســـة لــنــهــج

القائم على املــدخــل التكاملي فــي العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 

ســاهــم فــي تميز مــخــرجــاتــهــا التعليمية 

وتــعــزيــز قــدراتــهــا التنافسية، إضــافــة ملا 

لــهــا مــن خــبــرات تعليمية مبتكرة  تــوفــر 

ــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــعــ ــــاالت الــ ــــجـ ــــي مـ فـ

ــا يــلــبــي  والـــهـــنـــدســـة والــــريــــاضــــيــــات، بـــمـ

احــتــيــاجــات املتعلمني فــي الــقــرن الــواحــد 

ــتـــفـــوق  ــلـ لـ كــــــل ذلــــــــك أدى  والـــــعـــــشـــــريـــــن، 

األكـــاديـــمـــي وجــعــلــهــا عـــالمـــة مــمــيــزة بني 

املـــــــدارس الــحــكــومــيــة ونـــمـــوذجـــًا نــاجــحــًا 

لنهج «STEM» فــي العملية التعليمية.  

وأضــــاف مــديــر املـــدرســـة: كــمــا أن حصول 

املـــدرســـة عــلــى اعــتــمــاد دولــــي مــن منظمة 

Cognia، وهــي منظمة غير ربحية توفر 

ضــمــان الـــجـــودة لـــلـــمـــدارس واملــؤســســات 

التعليمية ساهم فــي أن تكون للمدرسة 

ــا، تثبت 
ً
عــالمــة جـــودة مــعــتــرف بــهــا عــاملــي

التزامها بالتميز وتقديم برامج أكاديمية 

ذات جــودة عالية للطلبة، هــذا باإلضافة 

ــة املـــــــدرســـــــة فــــــي مـــؤســـســـة  ــويــ إلــــــــى عــــضــ

ــتــــي مــن  ــة، والــ ــيـ ــكـ ــريـ college board األمـ

ا لتدريس 
ً

ا معتمد
ً
خاللها أصبحت مركز

 Advanced Placement واختبارات مناهج

وSAT، وهــي برامج تعليمية ذات جودة 

عــالــيــة أتـــاحـــت لــلــطــلــبــة إمــكــانــيــة الــقــبــول 

فــي أفــضــل الجامعات املحلية والعاملية، 

بــجــانــب حــرصــهــا عــلــى إكـــســـاب طــالبــهــا 

املـــــهـــــارات املــخــتــلــفــة األخـــــــرى لــاللــتــحــاق 

بــالــجــامــعــات، مــثــل اخــتــبــارات IELTS إذ 

ــــى عــلــى أعــلــى  حــصــل طـــالب الــدفــعــة األولـ

العالمات املطلوبة لاللتحاق بالجامعات.

ا لـــجـــهـــودهـــا فــــي تـــوفـــيـــر فـــرص 
ً
ــز وتــــعــــزيــ

ــارات  ــهـ الـــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر املــســتــمــر ملـ

الــطــالب العلمية والعملية والتطبيقية 

ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاالت الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ـــة مـ ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ــحــــت املــ ــتــ فــ

والــــشــــراكــــة مــــع املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 

والجامعات املحلية والدولية، إذ يعتلي 

طــالبــهــا ســنــويــًا مــنــصــات الــتــتــويــج في 

املسابقات املحلية و اإلقليمية و الدولية، 

ــــــذي عـــــــزز قـــبـــولـــهـــم فـــــي أفـــضـــل  األمــــــــر الــ

الجامعات وحول شروط القبول بمدرسة 

قــطــر لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والـــفـــرص 

املــتــاحــة قـــال الــعــمــادي يــشــتــرط أن يكون 

الطالب قطري الجنسية وأال تقل نسبته 

عـــن %80 فـــي آخــــر تــقــريــر أكـــاديـــمـــي وأن 

 على نسبة %80 فما فوق 
ً
يكون حاصال

فـــي مــــواد الــريــاضــيــات والـــعـــلـــوم والــلــغــة 

اإلنجليزية وأن يجتاز اختبار القبول في 

الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة والــريــاضــيــات إضــافــة 

الجتياز املقابلة الشخصية. 

ــا مـــديـــر املـــدرســـة الــطــلــبــة الــقــطــريــني  ــ ودعـ

املتفوقني الراغبني في االلتحاق بمدرسة 

قطر للعلوم والتكنولوجيا الغتنام هذه 

الفرصة القيمة املتمثلة في تأهيل الطلبة 

لــاللــتــحــاق بــأفــضــل الــجــامــعــات الــعــريــقــة 

لـــدراســـة الــتــخــصــصــات ذات الــصــلــة التي 

ــتــــصــــاد املـــعـــرفـــي وتـــوجـــهـــات  تــــخــــدم االقــ

الــدولــة التنموية وتلبي متطلبات سوق 

العمل املحلية والعاملية.

الدوحة - الشرق

طالب مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا

هيئة التقييس تستضيف برنامجا تدريبيا خليجيا
بـــدأت أمـــس فــعــالــيــات الــبــرنــامــج التدريبي 

الــقــيــاســيــة للخاليا  الــخــاص بــاملــواصــفــات 

ــة املــــــتــــــجــــــددة)، الـــــذي  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــيـــة (الـ الـــشـــمـــسـ

فـــي الهيئة  تستضيفه دولــــة قــطــر مــمــثــلــة 

لــلــمــواصــفــات والتقييس  الــقــطــريــة  الــعــامــة 

الــبــرامــج التدريبية الخاصة بهيئة  ضمن 

التقييس الخليجية للعام 2022م، والــذي 

تستمر فعالياته ثالثة أيام.

 يــشــارك فــي البرنامج مختصون مــن دول 

مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 

ممثلون بأعضاء اللجنة الفنية الخليجية 

ــاقـــة املــــتــــجــــددة وتــقــنــيــات  ــطـ ملــــواصــــفــــات الـ

تخزينها، وأعضاء اللجان الفنية الوطنية 

املــنــاظــرة بــالــدول األعــضــاء املختصني في 

مجال إعداد وتطبيق املواصفات القياسية 

فــي مــجــال الــطــاقــة املــتــجــددة، واملختصني 

فـــي املـــخـــتـــبـــرات املــعــنــيــة بــفــحــص األلـــــواح 

الشمسية بالجهات الحكومية والخاصة 

املهتمة في الطاقة املتجددة.

 ويــهــدف الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي إلـــى تعزيز 

الفنية للمختصني واملهتمني في  الخبرات 

مجال إعداد وتطبيق املواصفات القياسية 

لــلــطــاقــة املــــتــــجــــددة وتـــقـــنـــيـــات تــخــزيــنــهــا، 

وتـــبـــادل الــخــبــرات فــيــمــا بــني الــجــهــات ذات 

الــعــالقــة املــهــتــمــة بــأنــشــطــة الــلــجــان الفنية 

ــإعــــداد  ــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة املـــعـــنـــيـــة بــ ــيـ ــنـ الـــوطـ

املواصفات، ومواءمة املواصفات القياسية 

الخليجية الصادرة مع اإلصدارات املحدثة 

الــدولــيــة فــي مجال  للمواصفات القياسية 

ــددة، وتـــعـــريـــف املـــشـــاركـــني  ــجــ ــتــ الـــطـــاقـــة املــ

فـــي الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي بــمــفــهــوم الــطــاقــة 

املـــتـــجـــددة وأهــــــم مـــصـــادرهـــا ومــمــيــزاتــهــا 

واملقارنة بني املواصفات القياسية الخاصة 

بالطاقة املتجددة وتقنيات تخزينها.

ــيــــات الـــبـــرنـــامـــج  ــالــ ــعــ  وســـــــــوف تـــخـــتـــتـــم فــ

التدريبي بزيارة ميدانية للمشاركني ألحد 

أهــــم مــشــاريــع الــطــاقــة املـــتـــجـــددة فـــي دولـــة 

قــطــر، وذلـــك بــهــدف إطــالعــهــم عــلــى نــمــوذج 

وتـــجـــربـــة نــاجــحــة بــمــجــال تــولــيــد الــطــاقــة 

املتجددة وكذلك تقنيات تخزينها.

الدوحة - قنا

جانب من البرنامج التدريبي

200

تشغيل تجريبي ملحطة الصرف الصحي الجديدة بالخور والذخيرة

أعلنت هيئة األشغال العامة «أشغال» عن 

املــكــونــات الرئيسية  اكــتــمــال تنفيذ أعــمــال 

ــروع مــحــطــة مـــعـــالـــجـــة مـــيـــاه الـــصـــرف  ــشــ ملــ

الــصــحــي الــجــديــدة فــي الــخــور والــذخــيــرة، 

ــــي مـــرحـــلـــة الــتــشــغــيــل  ودخـــــــــول املـــحـــطـــة فـ

التجريبي وذلــك لخدمة أكثر من 200,000 

ألــف نسمة فــي مدينتي الــخــور والــذخــيــرة 

ــة قــطــر. وبـــهـــذه املــنــاســبــة أشـــار  شــمــال دولــ

املـــهـــنـــدس خـــالـــد ســيــف الـــخـــيـــاريـــن، مــديــر 

إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي 

ــجـــاز  فــــي «أشـــــغـــــال»، إلـــــى أهـــمـــيـــة هـــــذا اإلنـ

حيث صرح بأن املشروع يعد أحد أضخم 

مـــشـــاريـــع تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي 

الــخــور والــذخــيــرة، حيث يهدف إلى  تخدم 

ــالــة ومــســتــدامــة للحفاظ 
ّ

تــوفــيــر حــلــول فــع

عــلــى الــبــيــئــة وتــحــســني الــــظــــروف الــبــيــئــيــة 

فــي هــذه املــنــاطــق، مــن خــالل إنــشــاء محطة 

جديدة ومتطورة تستخدم أحدث األنظمة 

الــعــاملــيــة ملــعــالــجــة مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي 

بهدف إنتاج مياه معالجة مطابقة ألعلى 

ــفـــات واملــعــايــيــر الــبــيــئــيــة الــعــاملــيــة.  املـــواصـ

ــاز املــــشــــروع فـــي إيــقــاف  ــم إنـــجـ ــاهـ ــذا وسـ هــ

مــحــطــات املــعــالــجــة الــقــديــمــة واملــؤقــتــة ذات 

الـــطـــاقـــات االســتــيــعــابــيــة املــــحــــدودة، حيث 

الــتــدفــقــات مــن محطة املعالجة  تــم تحويل 

املؤقتة القائمة بالذخيرة والتي خرجت من 

الخدمة في نهاية عام 2020، كما تم تحويل 

الـــتـــدفـــقـــات مـــن مــحــطــة املــعــالــجــة الــقــديــمــة 

بــالــخــور والــتــي خــرجــت مــن الــخــدمــة خــالل 

الربع الثالث من عام 2021.

وبــدوره قــال املهندس عبد الرحمن محمد 

السليطي، رئيس قسم مشروعات محطات 

املــعــالــجــة وشـــبـــكـــات املـــيـــاه املـــعـــالـــجـــة، أنــه 

تـــم تــصــمــيــم وبـــنـــاء مــحــطــة مــعــالــجــة مــيــاه 

الـــصـــرف الــصــحــي فـــي الـــخـــور والـــذخـــيـــرة 

تـــبـــلـــغ 56,200 مــتــر  ــاقـــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة  بـــطـ

ــيـــوم بـــهـــدف مـــعـــالـــجـــة تــدفــقــات  ــكـــعـــب/الـ مـ

القادمة من مناطق  مياه الصرف الصحي 

الــخــور والــذخــيــرة.  التجميع فــي منطقتي 

ــتـــخـــدام أحــــدث  حـــيـــث تــعــمــل املـــحـــطـــة بـــاسـ

تــقــنــيــات املـــعـــالـــجـــة املــــتــــطــــورة مـــثـــل نــظــام 

التنقية املتتابع، والفالتر الدقيقة، واألشعة 

فـــوق البنفسجية (UV)، ونــظــام املعالجة 

ــار املــهــنــدس  ــ ــيـــاه. وأشـ بــالــكــلــور لــتــعــقــيــم املـ

السليطي إلـــى أنـــه مــن املــخــطــط اســتــخــدام 

املــيــاه املعالجة فــي أغـــراض الــري للحدائق 

العامة واملساحات الخضراء في منطقتي 

الـــخـــور والــــذخــــيــــرة، كــمــا أنــــه مـــن املــخــطــط 

ــــري وأنــظــمــة  ــــراض الــ اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي أغـــ

التبريد الخاصة بملعب استاد البيت الذي 

يعد من املالعب الرئيسية الخاصة بتنظيم 

ــذا وشــمــل  ــ الـــعـــالـــم 2022. هـ ــــأس  كـ بـــطـــولـــة 

املــشــروع إنــشــاء محطة ضــخ جــديــدة لنقل 

تدفقات مياه الصرف الصحي في منطقة 

الذخيرة، وتطوير محطة الضخ القائمة في 

الــصــرف الصحي،  الــخــور الستيعاب مياه 

باإلضافة إلى تمديد خطوط ضخ رئيسية 

بطول إجمالي يبلغ حوالي 114 كيلومترا، 

مــنــهــا 66 كــيــلــومــتــرا أنـــابـــيـــب لــضــخ مــيــاه 

الــصــرف الــصــحــي مــن مــحــطــة ضــخ الــخــور 

إلــــى مــحــطــة الـــضـــخ الـــجـــديـــدة ومــنــهــا إلــى 

ــــرف الـــصـــحـــي فــي  ــــصـ ــالـــجـــة الـ مـــحـــطـــة مـــعـ

الــخــور والــذخــيــرة، و48 كيلومترا أنابيب 

املــيــاه املعالجة مــن محطة املعالجة  لضخ 

فــي الــخــور والــذخــيــرة إلــى مــواقــع مختلفة 

بــمــديــنــة الـــخـــور الســتــخــدامــهــا فـــي أعــمــال 

الري. وأضاف املهندس عبد الرحمن محمد 

السليطي، أن املــشــروع مصمم الستيعاب 

ــلـــي املـــتـــوقـــع  ــبـ ــقـ ــتـ ــانــــي املـــسـ ــكــ ــو الــــســ ــمــ ــنــ الــ

بمنطقتي الخور والذخيرة، كما تم األخذ 

في االعتبار أثناء تصميم املحطة إمكانية 

 إذا 
ً
إضافة توسعات جديدة لها مستقبال

ما اقتضت الحاجة.

الدوحة - الشرق

املهندس عبد الرحمن السليطيمحطة الضخ الجديدةاملهندس خالد الخيارين
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تطوير أول برنامج لتدريب مرضى السكري على العناية الذاتية

أضـــافـــت انـــه قـــد تـــم تــدشــني الــبــرنــامــج في 

الــعــام 2018 حــيــث قــامــت الــجــامــعــة وقتها 

بإطالق 3 برامج ملجمع الكليات الصحية 

وهــي برنامج العلوم الطبية لكلية الطب 

وبرنامج علوم الصيدلة وهــو يتبع كلية 

الصيدلة إلى جانب برنامج العلوم الطبية 

الحيوية يتبع كلية العلوم الصحية. وقالت 

د. منال لقد حصلت على درجة املاجستير 

في علوم الصحة العامة وأكملت دراستي 

الــدكــتــوراه فــي العلوم  العليا فــي بــرنــامــج 

ــتــــي وتـــم  الـــطـــبـــيـــة كـــونـــهـــا األقــــــــرب لــــدراســ

ــامـــج بــعــد  ــرنـ ــبـ ــة هـــــذا الـ ــ ــــدراسـ اخــــتــــيــــاري لـ

اجتيازي ملقابلة مطولة حيث تقدم لهذه 

البرامج أكثر من 500 طالب وتم اختيار 21 

طالبا 7 منهم لبرنامج العلوم الطبية و 7 

لبرنامج العلوم الصيدالنية و 7 آخرين 

للعلوم الطبية الحيوية.. 

الـــطـــلـــبـــة  ــال أن جـــمـــيـــع  ــ ــنـ ــ ــــت د. مـ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ

املــلــتــحــقــني بــبــرنــامــج الــعــلــوم الــطــبــيــة عــام 

الــدراســة وذلــك لصعوبة  لــم يكملوا   2018

البرنامج حيث كان البرنامج يطرح ألول 

مــــرة وهــــو عـــبـــارة عـــن خــلــيــط بـــني الــعــلــوم 

الطبية األساسية وعلم األوبئة والبحوث 

الطبية وهــذا مما صعب البرنامج وأدى 

بالتالي إلى خــروج جميع الطلبة واعتبر 

أنني الوحيدة التي قمت بإكمال دراستي 

وقـــد حــصــلــت عــلــى الـــدكـــتـــوراه وسأحتفل 

ــام  ــ ــــالل األيـ ــة 2022 خـ ــعـ بــتــخــرجــي مــــع دفـ

القليلة املــقــبــلــة. ولــفــتــت د. مــنــال انـــه ومــن 

برنامج علوم الصيدلة تخرج طالب واحد 

أيضا أما أنا اعتبر أول قطرية تتخرج من 

3 برامج سابقة الذكر وهم البرامج الثالثة 

التي طرحت في العلوم الطبية. 

أبحاث طبية 
وأكدت د. منال أن برامج الدكتوراه كما هو 

معروف دوليا إما تكون على شكل بحوث 

مــقــدمــة أو تــكــون خليطا مــا بــني البحوث 

والبرامج التدريبية ولكن البرنامج الذي 

طــرح فــي جامعة قطر يعتبر مــن البرامج 

ــي تــعــتــمــد عـــلـــى نــظــام  الـــقـــويـــة جـــــدا والــــتــ

الكورسات والبحوث مما صعب الدراسة 

وهــذا ينعكس بــدوره على جــودة البرامج 

وأكــــــــدت أن جـــامـــعـــة قـــطـــر حـــريـــصـــة عــلــى 

تقديم أفضل وأجــود البرامج ولهذا قامت 

بــالــجــمــع بـــني الــنــظــام الــبــحــثــي والــبــرامــج 

التدريبية أو ما تسمى بالكورسات.. 

وأكدت انه وخالل السنتني األوليني كانت 

الدراسة عبارة عن دورات أو برامج علمية 

تنوعت مــا بــني العلوم الطبية األساسية 

والـــعـــلـــوم الــطــبــيــة الـــتـــي تــتــمــثــل فــــي عــلــم 

األوبــئــة والبحوث وبعد أن انهينا السنة 

األولى في العلوم الطبية أجرينا امتحانا 

ــو عــــبــــارة عــن  ــ شــــامــــال لــجــمــيــع املــــــــواد وهــ

امتحان تحريري وشفهي مدته 3 ساعات 

ومـــن اســتــطــاع الــنــجــاح فــي هـــذا االمــتــحــان 

طـــلـــب مـــنـــه أن يـــتـــقـــدم بـــمـــشـــروع الــتــخــرج 

ــالـــت لــقــد قـــدمـــت مــشــروع  ومــنــاقــشــتــه.. وقـ

ــنـــجـــاح وهــــذا  تـــخـــرجـــي وحـــصـــلـــت عـــلـــى الـ

لــلــدكــتــوراه..  الــتــرشــح  مــا يسمى بامتحان 

وتــابــعــت: مــن بــعــد ذلـــك كــانــت فــتــرة عملي 

ــع املـــشـــرفـــني  ــ ــبــــحــــث مــ تـــتـــمـــحـــور حـــــــول الــ

املتابعني وهــم عــبــارة عــن لجنة تضم في 

ابــرز واشهر العلماء  عضويتها نخبة من 

و الباحثني املتخصصني في علم األوبئة.. 

وحــســب قــوانــني الــجــامــعــة يــجــب أن يكون 

ــنــــاك مــــشــــرفــــون خــــارجــــيــــون مــــن خــــارج  هــ

الجامعة احد املشرفني دولي واآلخر ضمن 

النطاق املحلي..

رسالة الدكتوراه 
قــامــت  ــعـــد أن  بـ ــا  ــهــ أنــ ــال  ــنــ وأشــــــــــارت د. مــ

بـــإنـــهـــاء بــحــثــهــا قـــامـــت بــمــنــاقــشــة رســالــة 

الـــدكـــتـــوراه وقـــد تــمــحــورت الـــدراســـة حــول 

مرض السكري باعتبار أن السكري يعتبر 

مــن أكــثــر األمــــراض الــوبــائــيــة غــيــر املعدية 

شـــيـــوعـــا ومــــــن اولــــــويــــــات االبـــــحـــــاث عــلــى 

ــافــــت بــاعــتــبــاري  ــلـــي.. وأضــ املـــســـتـــوى املـــحـ

مديرة التثقيف الصحي باملركز الوطني 

لـــلـــســـكـــري بـــمـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة فــقــد 

ــتـــوراه الـــخـــاص بي  تــمــحــور بــرنــامــج الـــدكـ

حــول تطوير برنامج تدريبي للمصابني 

الثاني وكــان البحث  الــنــوع  بالسكري مــن 

يــطــرح تـــســـاؤال هــامــا يــعــتــبــر ثــالــث ســـؤال 

على املستوى الدولي لم تتم اإلجابة عليه 

مــن خــالل الــبــحــوث إلــى وقتنا الــحــالــي إال 

من خالل أطروحة الدكتوراه التي قدمتها.. 

وقالت إن هناك 10 أسئلة علمية نشرت في 

إحــدى املجالت العلمية الهامة حول كيف 

نــشــجــع املــصــابــني بــالــســكــري حـــول الــعــالــم 

على العناية الذاتية وكيفية هذا البرنامج 

والطريقة املثلى للتدريب عليه.. 

تحسني حياة املرضى 
ــة الــتــي ســيــقــدمــهــا الــبــحــث  ــافـ وحــــول اإلضـ

أكـــدت د. مــنــال أن هذا  بالنسبة للمرضى 

البرنامج سيطبق عمليا في مراكز الرعاية 

الــصــحــيــة مـــن بــــاب الــتــجــربــة وقـــالـــت لــدى 

انــهــا تعتبر  املــوافــقــة لتطبيقه.. وأضــافــت 

طـــــورت بــرنــامــجــا يــتــمــحــور حــــول كيفية 

ــكـــري عـــلـــى الــعــنــايــة  ــدريــــب مـــرضـــى الـــسـ تــ

الذاتية في املنزل.. وكانت هناك نية لطرح 

هذا البرنامج عقب انتهاء عطلة العيد أو 

فــي يونيو املقبل ولــكــن هــنــاك مستجدات 

وخاصة في إطــار استضافة قطر لبطولة 

كــأس العالم 2020 وأيضا بسبب انشغال 

الطاقم الطبي والتمريضي للتحضيرات 

الــعــالــم سيتم تطبيقه بــعــد انتهاء  لــكــأس 

املونديال.. 

ــامــــج لـــــم يـــطـــور  ــرنــ ــبــ وأشـــــــــــارت إلــــــى أن الــ

ــم بـــعـــد أن قــمــنــا بـــإجـــراء  ــل تــ عـــشـــوائـــيـــا بــ

مسح شامل لكافة البرامج العلمية التي 

تــم نشرها دولــيــا فــي جميع أنــحــاء العالم 

تـــنـــاولـــت  بـــحـــثـــيـــة  ودرســـــنـــــا 3900 ورقـــــــة 

برامج تدريبية ملرضى السكري واكتشفنا 

الـــثـــغـــرات بــحــيــث قــمــنــا بــتــحــلــيــل الــثــغــرات 

ــا لــلــنــتــائــج  ــقـ ــتـــواجـــدة فـــي الـــبـــرامـــج ووفـ املـ

قمنا بعقد 6 جلسات نقاشية حوارية مع 

مرضى السكري الذين يراجعون مستشفى 

حــمــد مـــن جــمــيــع فـــئـــات مـــرضـــى الــســكــري 

الــقــطــري وقد  تمثل كــافــة شــرائــح املجتمع 

تباحثنا حول كيفية جعل مريض السكري 

يهتم بنفسه والعوامل التي تدفع مريض 

الــذاتــيــة وبعد أن تم  إلــى العناية  السكري 

مسح نتائج البحث قمنا بتحليلها إلى 

جانب تطوير أداة لقياس رغبة األشخاص 

املصابني بالسكري للعناية الذاتية..

مسح شامل
بــتــوزيــعــهــا  قـــمـــنـــا  تـــطـــويـــر األداة  ــد  ــعــ وبــ

عـــلـــى 20 شـــخـــصـــا مـــصـــابـــني بـــالـــســـكـــري 

الــقــطــري وحللنا نتائج  يمثلون املجتمع 

ــان عـــبـــر مـــســـح شـــامـــل قــمــنــا بــه  ــيـ ــتـــبـ االسـ

وبــنــاء عــلــى الــنــتــائــج اكتشفنا أن ابـــرز ما 

يجعل مرضى السكري يهتمون بأنفسهم 

ــة بــمــضــاعــفــات  هــــو خـــوفـــهـــم مــــن اإلصـــــابـــ

الــســكــري والـــخـــوف عــلــى األســــرة املحيطة 

هـــــذا بــالــنــســبــة لــلــمــقــيــمــني أمـــــا بــالــنــســبــة 

للقطريني فان الخوف من التعرض لخطر 

اإلصــــابــــة بـــمـــرض الـــســـكـــري ومــضــاعــفــاتــه 

الـــخـــطـــيـــرة.. وقـــمـــنـــا بـــأخـــذ الـــنـــتـــائـــج إلـــى 

جــانــب الــثــغــرات وقــمــنــا بــتــطــويــر بــرنــامــج 

بـــطـــريـــقـــة بــحــثــيــة مـــبـــتـــكـــرة تــتــلــخــص فــي 

ـــراء 12 جــلــســة مـــع قــيــاديــني فـــي مــجــال  إجــ

العناية بالسكري منهم أطــبــاء ومثقفون 

و أخصائيو عناية بالسكري وعلم أوبئة 

لـــالتـــفـــاق عــلــى الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي قد 

ـــن ثــم  ــامـــج ومــ ــرنـ ــبـ تـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر الـ

ــا بــرنــامــجــا مــبــنــيــا عــلــى اســتــخــدام  طـــورنـ

السيناريوهات التي تتضمن ابرز املشاكل 

الــتــي يــواجــهــهــا مــريــض الــســكــري لتعليم 

املرضى اآلخرين وتخلصنا من األسلوب 

التقليدي واملحاضرات و قد اطلعنا على 

ابرز املشكالت التي تواجه مرضى السكري 

حولناها إلى طرق تمثيلية سيتم طرحها 

عــلــى املــرضــى وســيــقــوم املــرضــى أنفسهم 

بتقديم الحلول بما يتناسب مــع االســس 

الـــعـــلـــمـــيـــة بــــمــــســــاعــــدة مـــثـــقـــفـــني صــحــيــني 

الــســكــري ومــدربــني على  متخصصني فــي 

تنفيذ هذا البرنامج.. 

17 % نسبة املصابني 
إلــى أن نسبة املصابني بمرضى  وأشـــارت 

ــثــــــانــــــي حـــســـب  ــكــــــري مـــــــن الـــــــنـــــــوع الــــ الــــــســــ

لــ 17%  إحصائيات وزارة الصحية تصل 

وهــي تعتبر مــن النسب العالية ومقارنة 

بـــدول الــعــالــم تــكــون نسبة اإلصــابــة عامليا 

%10. وقالت أن املرحلة الثانية من البحث 

هي تطبيق التجربة ونشر نتائجها وهذا 

سيكون األول من نوعه عامليا وتعتبر هذه 

االطــروحــه ومــن خــالل مسح البرامج التي 

نشرت عامليا هي األولــى من نوعها حيث 

ال يوجد أي برنامج يتناول كيفية تدريب 

مرضى السكري على العناية الذاتية من 

الـــدول العربية وجميعها برامج  قبل فــي 

غــربــيــة أخــــذت مـــن دول الـــغـــرب وتــرجــمــت 

ــلـــدول الــعــربــيــة  ــذا يــعــد أول بـــرنـــامـــج لـ ــ وهـ

مبني على مسح محلي حيث إن املجتمع 

الـــقـــطـــري يــشــكــل كـــل طـــوائـــف دول الــعــالــم 

ــت عــــن أمـــنـــيـــاتـــهـــا فــــي أن يــســاهــم  ــ ــربـ ــ وأعـ

الــــبــــرنــــامــــج فـــــي تـــحـــســـني حــــيــــاة مـــرضـــى 

السكري عندما يتم تطبيقه.. 

وأكــــدت د. مــنــال ان الــســكــري مـــرض مزمن 

وأســلــوب التلقني واملــحــاضــرات ال يشجع 

املــــرضــــى لـــحـــضـــور الـــبـــرامـــج الــتــثــقــيــفــيــة.. 

ــه  الـــــــــذي طــــورتــ الــــبــــرنــــامــــج  وتــــابــــعــــت أن 

تــثــقــيــفــي تــعــلــيــمــي يــعــتــمــد عــلــى املــشــكــالت 

الــتــي يــواجــهــهــا املــصــابــون بــالــســكــري وان 

الله اتمنى ان تكون نتائج التجربة  شــاء 

ايــــجــــابــــيــــة مــــمــــا يـــســـهـــم فـــــي تـــعـــمـــيـــم هــــذا 

البرنامج على مستوى العالم...

3900

12

3

غنوة العلواني

طورت الدكتورة منال مسلم مديرة التثقيف الصحي بمؤسسة حمد 

الطبية وأول طالبة قطرية حصلت على برنامج الدكتوراه في العلوم 

الــطــب بجامعة قطر  الطبية مــســار علم األوبــئــة السريرية مــن كلية 

الــوطــن العربي لتعليم وتدريب  اول برنامج تدريبي مــن نوعه فــي 

املــنــزل وسيتم  الــذاتــيــة فــي  املصابني بالسكري على كيفية العناية 

تــجــربــة الــبــرنــامــج فــي املـــراكـــز الــصــحــيــة فــي دراســــة بحثية الثــبــات 

صالحية البرنامج للمصابني بالسكري في املجتمع القطري بكافة 

لـ (الــشــرق) أنها أول طالبة قطرية  فئاته.. وأضــافــت في لقاء خــاص 

الــدرجــة العلمية الرفيعة فــي العلوم الطبية من  حصلت على هــذه 

جامعة قطر وأشارت إلى أن تواجد هذا البرنامج في الجامعة سهل 

على الطلبة فرصة الحصول على الشهادات العليا بدون السفر الى 

الخارج.
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انطالق املنتدى الدولي «املكتبات في الصدارة»
أقيمت أمس فعاليات اليوم األول من منتدى «املكتبات 

في الصدارة» الذي تنظمه مكتبة قطر الوطنية بمشاركة 

الــذيــن يمثلون العديد  املــعــلــومــات  خــبــراء وأخــصــائــيــي 

مـــن الـــجـــهـــات املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ملــنــاقــشــة 

ســـبـــل تـــعـــزيـــز خـــطـــة األمــــــم املـــتـــحـــدة ألهــــــــداف الــتــنــمــيــة 

املستدامة 2030.  افتتح املنتدى سعادة الدكتور حمد 

ــكـــواري، وزيـــر الـــدولـــة ورئــيــس مكتبة  بــن عــبــدالــعــزيــز الـ

قطر الوطنية، مــؤكــدا أن املنتدى يتسق مــع رؤيـــة قطر 

املــكــتــبــة وأهـــدافـــهـــا، ويعكس  ــة  ــالـ الــوطــنــيــة 2030، ورسـ

التزام دولة قطر ومكتبة قطر الوطنية بأهداف التنمية 

الــضــوء عليها بــاعــتــبــارهــا قضية  املــســتــدامــة، ويــســلــط 

ــة قـــطـــر. وقــــــال: إن أهــــــداف الــتــنــمــيــة  ــدولـ اســتــراتــيــجــيــة لـ

ا 
ًّ
ا وإنساني

ًّ
ا حضاري

ً
املستدامة السبعة عشر تمثل إنجاز

 لثمرة التعاون العاملي ملا 
ً

رفيع املستوى، وتضرب مثال

إلــى أن رؤيـــة قطر  فيه خير البشرية ونــفــعــهــا»، مــشــيــًرا 

الوطنية 2030، قد اتفقت مع أهــداف التنمية املستدامة 

فـــي أولــــويــــات الــتــعــلــيــم والـــقـــضـــاء عــلــى الــفــقــر، وتــوفــيــر 

ــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة، مــوضــحــًا  ــة الــصــحــيــة، والـــحـ ــايـ الـــرعـ

ا في 
ً

ــا بــعــيــد
ً
أنـــه بــالــرغــم مــن أن دولـــة قــطــر قطعت شــوط

تحقيق أهــداف التنمية املستدامة في مجاالت الصحة 

والــتــعــلــيــم واالقــتــصــاد ومــحــاربــة الــفــقــر فــإنــهــا ال تدخر 

ا في تقديم يد العون واملساعدة لتحقيق أهــداف 
ً

وسع

التنمية املستدامة لدى شعوب العالم األخرى، ال سيما 

ا في 
ً

في مناطق الصراعات والــحــروب واألزمـــات، مشيد

هـــذا الــصــدد بــمــبــادرات صــنــدوق قــطــر للتنمية و«قــطــر 

الخيرية» والهالل األحمر القطري. كما تناول سعادته 

جهود مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية املجتمع 

الرائدة في دعم أهداف التنمية املستدامة من خالل إثراء 

اإلبــداع واالبتكار، وتطوير البحث العلمي في مجاالت 

التعليم والصحة عبر العديد من املبادرات. واستعرض 

د.الكواري جهود مكتبة قطر في تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة عبر العديد من الفعاليات والبرامج واألنشطة 

لــدعــم أهــــداف التنمية املــســتــدامــة. ومـــن جــانــبــهــا، ثمنت 

السيدة باربرا ليسون، رئيس االتحاد الدولي لجمعيات 

ومؤسسات املكتبات «اإلفــال»، في كلمتها، التعاون مع 

املــبــادرات واملشاريع، أهمها  مكتبة قطر في العديد من 

كون مكتبة قطر املركز اإلقليمي لحفظ التراث في منطقة 

ا 
ً

الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا، كما أنها تعد عضو

ا في االتحاد، وتعمل على تعزيز أهدافه.
ً
نشط

وشــهــد املــنــتــدى نــــدوة نــقــاشــيــة بــعــنــوان «الــتــواصــل مع 

األطـــراف والجهات املعنية: توصيل الرسالة لصانعي 

الـــــقـــــرار واملـــــؤثـــــريـــــن»، شــــاركــــت فـــيـــهـــا الـــســـيـــدة هــوســم 

تـــان، املــديــر الــتــنــفــيــذي ملكتبة قــطــر الــوطــنــيــة، والــســيــدة 

ــيـــســـون، رئـــيـــس االتــــحــــاد الــــدولــــي ملــؤســســات  بــــاربــــرا لـ

وجــمــعــيــات املــكــتــبــات (اإلفــــــال) ود. كــــالرا تــشــو، مــديــرة 

مركز مورتينسون لبرامج املكتبات الدولية، ود. عماد 

بشير، رئيس املكتب اإلقليمي التحاد اإلفــال في الشرق 

ــو دان،  ــريـــدة أبــ ــال إفــريــقــيــا، والـــســـيـــدة فـ ــمـ ــــط وشـ األوســ

البرامج في مكتب اليونيسكو لدول الخليج  أخصائية 

واليمن. وسوف يشهد اليوم الثاني للمنتدى العديد من 

الجلسات النقاشية والــعــروض السريعة يتناول فيها 

ممثلو املؤسسات واملكتبات املحلية والــدولــيــة العديد 

مــن املــوضــوعــات واألبــعــاد حــول التأييد وحــشــد الدعم 

ألهداف التنمية املستدامة.

الدوحة - الشرق - قنا

د.حمد بن عبدالعزيز الكواري يلقي كلمته

ختام الصحافة االستقصائية في 
معهد الجزيرة

اخــتــتــمــت أمـــس دورة الــصــحــافــة االســتــقــصــائــيــة الــتــي عــقــدهــا معهد الــجــزيــرة 

لـــإلعـــالم، بــالــشــراكــة مـــع الــشــبــكــة الــعــاملــيــة لــلــصــحــافــة االســتــقــصــائــيــة، والــتــي 

استمرت أربعة أيام بإجمالي ٢٤ ساعة تدريبية. استهدفت الدورة التدريبية 

١٢ طالبا وطــالــبــة مــن طــالب كليات اإلعـــالم فــي جامعة قطر وجــامــعــة نــورث 

ــدرب مــصــعــب الـــشـــوابـــكـــة خــــالل الــنــصــف األول  ــ ويـــســـتـــرن، قـــطـــر. وبـــقـــيـــادة املــ

لـــلـــدورة، تــم تسليط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة الصحافة  مــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 

الفرضية  إلى  االستقصائية ومواصفات الصحافي االستقصائي، باإلضافة 

فـــي الــعــمــل االســتــقــصــائــي وكــيــفــيــة تــطــويــر أفـــكـــار الــتــحــقــيــقــات. فـــي حـــني ركــز 

ــذي قـــاده املــــدرب محمد  ــــدورة الــتــدريــبــيــة، والــ الــنــصــف األخــيــر مــن بــرنــامــج الـ

الــبــيــانــات، باإلضافة  املــرويــة عــن طــريــق  الــحــداد على اســتــقــراء القصص غير 

البيانات لقصصهم  املتدربني بطريقة عملية على كيفية إيجاد  إلــى تدريب 

الصحفية باإلضافة إلى عرض البيانات عن طريق الرسوم البيانية.

تخللت الدورة التدريبية مداخلة خاصة من فل ريس الصحافي االستقصائي 

ورئيس وحدة الصحافة االستقصائية في شبكة الجزيرة لإلعالم.

الدوحة ـ الشرق

متاحف قطر تعلن تفاصيل معرض «حوار على ورق»
ــمــــد، مــعــرض  ــنـــان يـــوســـف أحــ ــفـ م الـ

ِّ
ــــقــــد

ُ
ي

«حوار على ورق، إرث عام الثقافة قطر- 

الــيــابــان» فــي 3331 آرتـــس شــيــودا مركز 

 
ٌ

الفنون بطوكيو، اليابان، وهــو معرض

إنــتــاج الفنانني  يتضمن 28 قــطــعــة مــن 

ــايـــاكـــي نــيــشــيــغــاكــي.  يـــوســـف أحـــمـــد وهـ

فتح املعرض أبوابه للجمهور 
ُ
وسوف ي

مـــن 10 يــونــيــو إلــــى 30 يــونــيــو املــقــبــل. 

ا في 
ً

عد رائد
ُ
يجمع يوسف أحمد، الذي ي

حــركــة الــفــن الــحــديــث فــي قــطــر، بــني الفن 

ا من خالل 
ً

والتاريخ وقضايا املجتمع مع

إبــداعــاتــه. فــي هـــذه السلسلة مــن الخط 

املكتوب على سعف النخيل، ابتكر أحمد 

 
ً
 بصرية

ً
لــغــة بــالــتــعــاون مــع نيشيغاكي 

ر الــتــاريــخ املشترك 
ّ

 تــصــو
ً
 فــريــدة

ً
عــامــيــة

واملفاهيم الفنية املشتركة بــني اليابان 

قيم املعرض في إطار االحتفاالت 
ُ
وقطر. أ

ــــا عـــلـــى بـــــدء الـــعـــالقـــات 
ً

بــــمــــرور 50 عــــام

الــدبــلــومــاســيــة بــني قــطــر والــيــابــان، التي 

ا أول دولة شريكة في باكورة 
ً

كانت أيض

طــلــقــت املــبــادرة 
ُ
األعـــــوام الــثــقــافــيــة حــني أ

ــادة  ــعــ ــــت ســ ــســ ــ ــل 10 ســــــنــــــوات، وأســ ــبــ قــ

الــشــيــخــة املــيــاســة بــنــت حــمــد بــن خليفة 

أمــنــاء متاحف  ثــانــي، رئــيــس مجلس  آل 

قطر، مبادرة األعــوام الثقافية لتشجيع 

الــتــفــاهــم والــتــقــديــر املــتــبــادلــني بــني قطر 

ــم. وقــــالــــت عــائــشــة  ــالــ ــعــ الــ وســــائــــر دول 

غانم العطية، مدير إدارة الدبلوماسية 

الــثــقــافــيــة فــي مــتــاحــف قــطــر: يــشــرفــنــا أن 

نكون قد أسسنا عالقات طويلة األمد مع 

-الــيــابــان- والتي  شريكنا الثقافي األول 

تــوطــدت خـــالل الــعــشــرة أعــــوام املــاضــيــة. 

ــرام الـــتـــقـــالـــيـــد ومــــراعــــاتــــهــــا مــع  ــ ــتـ ــ إن احـ

أمــٌر نتشاركه مع الشعب  تبني الحداثة 

الياباني. نتطلع إلى املزيد من التبادالت 

ــوام الثقافية  ــ الــثــقــافــيــة بــني مـــبـــادرة األعـ

ــان.  ــابــ ــيــ ــي الــ ــ ــة فـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــات الـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ واملـ

م 
َّ
الـــذي نظ وبــالــتــعــاون مــع نيشيغاكي، 

ــًرا مـــهـــرجـــان كــيــوتــو ســيــنــتــو آرت  مــــؤخــ

وأنشأ رسومات بورق الواشي الياباني 

وحبر السومي مع نقش «غودزيال كأداة 

للطعام»، غــرس الفنانان الخط العربي 

والـــخـــط الــيــابــانــي كــعــنــصــر جــمــالــي في 

الورق إلنشاء سلسلة من األعمال الفنية 

الفريدة. وقال الفنان يوسف أحمد: لعب 

ا في تاريخ البشرية، 
ً
الورق دوًرا رئيسي

ــان الــــريــــادة فـــي تــقــديــم  ــابـ ــيـ وتـــتـــصـــدر الـ

تقنيات صناعة الورق للعالم باإلضافة 

إلـــــى فــــن الــــخــــط. يـــتـــجـــاوز الـــخـــط مــجــرد 

كتابة األحرف أو الكلمات، فمفتاح الخط 

الــحــقــيــقــي هـــو أن يـــكـــون عــقــلــك وروحــــك 

ــن فــي العمل وأن تكتب بقلبك، 
ْ
حــاضــري

ت أعــمــالــنــا الفنية. 
ّ
ــفــذ

ُ
وبــهــذه الــطــريــقــة ن

كــان هــدفــي هــو إبـــراز أوجـــه التشابه في 

املـــمـــارســـات الــثــقــافــيــة لــصــنــاعــة الــــورق 

والخط بني قطر واليابان.

وبــــــــدأ انــــــجــــــذاب أحــــمــــد بــــــالــــــورق خـــالل 

ــيـــث اعــــتــــاد الــلــعــب  طـــفـــولـــتـــه املـــبـــكـــرة حـ

ا إلى 
ً
بالطائرات الورقية، ثم سافر الحق

ا 
ً

اليابان وتايالند ونيبال والهند، ودائم

مــا يــصــف نفسه بــأنــه «مــولــع بــالــورق»، 

ــا يــســتــكــشــف األوراق  ــ ـ
ً

ــم ــ كـــــان دائـ حـــيـــث 

ــا. أدت تجارب 
ً
يــدوي املحلية املصنوعة 

أحمد املستمرة مع مجموعة متنوعة من 

الوسائط إلى ابتكار ورق سعف النخيل 

الفريد الخاص به املصنوع من أشجار 

ا.
ً
النخيل القطرية املزروعة محلي

ــــف نـــيـــشـــيـــغـــاكـــي الـــــرغـــــبـــــة فــي  واكـــــتـــــشـ

ــن خـــــالل عــمــلــيــة الــتــوثــيــق  الــــتــــواصــــل مــ

بــاســتــخــدام الــحــبــر. وألجـــل الــتــعــاون مع 

أحمد، أحضر نيشيغاكي عجينة الورق 

مــن الــيــابــان، وخلط عجينة الــواشــي مع 

عجينة سعف النخيل إلنشاء نوع جديد 

ل جسًرا بني الثقافتني.
َّ
من الورق يشك
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املشاركون في الدورة 

أحد أعمال مبارك آل ثاني

«مساء الدوحة» يسلط الضوء على مؤتمر الدوحة لحوار األديان

مطافئ تطلق معرضني حول «العمران» و«األرض»

الدوحة»  يسلط برنامج «مساء 

الـــضـــوء الـــيـــوم عــبــر أثـــيـــر إذاعــــة 

ــدد مـــن الــفــعــالــيــات  قــطــر عــلــى عــ

الدولة  التي تشهدها  واألحــداث 

خــــــــالل هــــــــذا األســــــــبــــــــوع، حـــيـــث 

يتناول البرنامج مؤتمر الدوحة 

الرابع عشر لحوار األديان، الذي 

ــوان  ــنــ ــحــــت عــ ــوم تــ ــ ــيــ ــ ــ ــلـــق ال ــطـ ــنـ يـ

(األديــــــــــــان وخـــــطـــــاب الـــكـــراهـــيـــة 

بـــــني املــــمــــارســــة والــــنــــصــــوص)، 

ــذا املـــوضـــوع  ــول هــ ويـــتـــحـــدث حــ

ــيـــــم  ســـــــعـــــــادة الــــــدكــــــتــــــور إبـــــراهـــ

الــنــعــيــمــي رئــيــس مــجــلــس إدارة 

ــي لـــحـــوار  ــدولــ ــة الــ ــز الــــدوحــ ــركـ مـ

ــنـــاول الــحــلــقــة  ــتـ األديـــــــــان. كـــمـــا تـ

 «١ الجماعي «مسارات  املعرض 

الــــذي أطــلــقــه جــالــيــري املــرخــيــة، 

بمقره في الحي الثقافي (كتارا)، 

املقبل.  ٥ يوليو  ويستمر حتى 

الــدهــام  فــرج  الفنان  وسيتحدث 

عــــــن مــــشــــاركــــتــــه فــــــي املـــــعـــــرض، 

واهــتــمــامــه بــشــجــرة املــانــجــروف 

مــنــطــلــقــا مـــن أبـــعـــادهـــا الــبــيــئــيــة 

والجمالية، كما سيتوقف عند 

الفني  االلتقاء بني مساره  نقطة 

ومــــســــارات الــفــنــانــني املــشــاركــني 

فــي املـــعـــرض. ومــواضــيــع أخــرى 

متنوعة.

ــانـــني غـــــدا مــعــرضــني  ــنـ ــفـ ــر الـ ــقـ تـــطـــلـــق مـــطـــافـــئ: مـ

مــتــزامــنــني «مـــبـــارك نـــاصـــر آل ثـــانـــي: اســبــريــســو 

للطريق» في جاليري ٤، و«يوسف بهزاد: معادن 

األرض» في جاليري ٣. وتستمر املعارض إلى ١٦ 

املقيمني والزوار  يوليو ٢٠٢٢، بهدف استكشاف 

ــو لــلــطــريــق»  ــريـــسـ ــبـ ــز مـــعـــرض «اسـ ــ ـ
ّ
ــرك ــ لـــهـــمـــا. ويـ

للفنان مــبــارك نــاصــر آل ثــانــي عــلــى ظــهــور املــدن 

الــكــبــيــرة، ووالدة الــثــقــافــة الــعــاملــيــة، وكــيــف تربط 

ي 
ّ
ا. تغط

ً
ا أو ثقافي

ً
الناس ببعضهم، سواء جسدي

ق بالهندسة 
ّ
الفنان مبارك مواضيع تتعل أعمال 

املعمارية، والنباتات، والحيوانات، والجغرافيا، 

والــتــاريــخ، واالســتــكــشــاف، مــن بــني أمـــور أخـــرى. 

ــا 
ً

ا مــهــم
ً
ــل الــســفــر والــــرحــــالت الــبــريــة جـــــزء

ّ
ويــشــك

التركيز  األعـــمـــال، ويــؤكــد  إبـــداع هـــذه  فــي عملية 

عــلــى الـــرمـــوز األيــقــونــيــة فـــي أعـــمـــال الــفــنــان على 

لــلــثــقــافــة الــعــاملــيــة.  ويستكشف  الــطــابــع الــعــاملــي 

للفنان يوسف  الثاني «معادن األرض»  املعرض 

اليوم، موضوعات  الــذي يفتتح في نفس  بهزاد، 

التي  التالشي والظهور، ومفهوم األرض نفسها 

لون 
ّ
الــذيــن بــدورهــم يشك الــنــاس، والــنــاس  تشكل 

ــه يــعــمــل عــلــى مــقــاربــة  ــزاد أنــ ــهـ األرض. يــعــتــقــد بـ

التعبيري وملسة من  التجريد  لوحاته من خــالل 

ــز الــتــســاؤالت 
ّ
الــســريــالــيــة، ومــنــظــور غــامــض يــحــف

لدى املشاهد.

الدوحة ـ الشرق
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أصـول االنتقاد فــــي 
البنـاء ال الهـــدم

يمكنها  بألفاظ  ال تسئ ألحد  ولكن  تشاء  كما  انتقد 
أسلوبك  عليك بسبب  الحق  ويكون  بعدها  تدينك  أن 
في النقد بعد أن كان لك الحق في انتقاد هذا األمر أو 
تلك الظاهرة السيئة بالصورة املطلوبة، فكلنا انتقدنا 
أحد  إحــدى صــاالت  فــي  أقيمت  الــتــي  االحتفالية  تلك 
أنديتنا الرياضية في الدوحة، ال سيما بعد أن حرص 
ــذيــن كــانــوا خليطا مــن شــبــاب وفــتــيــات  الــحــضــور وال
إحدى  أنغام  على  وتراقصهم  أنفسهم  على تصوير 
الــتــي قــدمــت مــن دولـــة خليجية  الــشــعــبــيــات  املــطــربــات 
واملعروف  قطر،  أهل  استهجنها  مجاورة في صورة 
بــالــتــزامــهــم وعـــدم اعــتــيــادهــم عــلــى حــضــور مــثــل هــذه 
الحفالت التي يمكن أن تمس دين وقيم أهل قطر بأي 
الــوقــت  فــي  قــريــب، ولكننا  أو  كــانــت مــن بعيد  صـــورة 
أن نسيء ألحد مما كان هناك في  لم نستطع  نفسه 
والتشهير  تــصــويــره  أو  بتربيته  املــســاس  أو  أخــالقــه 
ــذي نـــريـــد فـــي ظـــاهـــره أن  ــ بـــه تــحــت مــســمــى الــنــقــد الـ
كــلــه 

ُ
أ يــؤتــي  وال  يــهــدم  الحقيقة  فــي  لكنه  بــنــاًء،  يــكــون 

املـــراد لـــه، حــتــى وإن قـــام بــتــصــويــر مــا يــقــوم بــه على 
وللمقربني  لــه  الــخــاص  ولــيــس  للعامة  املــفــتــوح  سنابه 
وقد  الحفل  لهذا  املنتشرة  املقاطع  تلك  رأيــنــا  ولــذا  لــه 

ــات مـــشـــاهـــيـــر  ــ ــ ــاب ــ ــســ ــ غـــــــــزت حــ
ــة  ــنـــصـ وغــــــيــــــرهــــــم عـــــلـــــى مـ

ــاعـــي  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل االجـ
ــر)، نــاهــيــكــم عــن  ــتـ ــويـ (تـ
عبر  األوســـع  انتشارها 
ــاب  ــ ــسـ ــ ــواتـ ــ ــات الـ ــ ــ ـــروبـ ــ جــ

ــم تــنــتــظــر مــنــحــهــا  الـــتـــي لـ
دون  بـــالـــنـــشـــر  تـــصـــريـــحـــا 

الــنــشــر  ــن عـــــدم  أو مــ مـــســـاءلـــة 
ــم أنـــهـــا مــشــاهــد تــضــمــنــت ســلــوكــيــات  ــ أســـاســـا، ورغـ
ــم ُتــعــرف عــن أخــالقــيــات أهـــل قــطــر املــلــتــزمــني دائــمــا  ل
بــديــنــهــم ومــحــافــظــتــهــم عــلــى الــســلــوك الـــعـــام إال أنــنــي 
انتقدت هؤالء ممن ضاعفوا نشر هذه املقاطع بغض 
االنتقاد  إذا كانت مستفزة وتدعم دعوات  النظر عما 
اعتبار  إلــى  املنفتحني  بعض  دعــت  أو  أقــوى  بــصــورة 
الــحــفــالت شيئا عــاديــا وتــوجــهــا إلقــامــة حفالت  هــذه 
(اللوكال  باالحتفال  أحدهم  شبابية عصرية سماها 
الــشــبــابــي) داعـــيـــا املــجــتــمــع إلـــى تــقــبــل هـــذه املــشــاهــد 
بـــني الــشــبــاب والــفــتــيــات فـــي حـــفـــالت عـــامـــة تــنــظــمــهــا 
أي جــهــة خــاصــة أو رســمــيــة عــلــى حــد تــعــبــيــره الــذي 
لــقــي هــجــومــا مــنــقــطــع الــنــظــيــر واســئــلــة كــثــيــرة تتعلق 
هــذه  مــثــل  بــحــضــور  الــنــســاء  مــن  بيته  بسماحه ألهــل 
لم يجب  الحال  وبطبيعة  عليها  كما يشجع  الحفالت، 
بمن حوله  الــســؤال  تعلق  الشخص حينما  هــذا  مثل 
من محارمه فكيف يدعو ألمر ال يستطيع منح اإلذن 

فيه وتصويرهم؟!. باملشاركة  بيته  ألهل 
نــعــلــم بـــأن إنـــكـــارنـــا لــلــمــنــكــر واجــــب ال صــــورة ثــانــيــة 
لـــه ولـــكـــن كــيــفــيــة اإلنـــكـــار وبـــالـــصـــورة الـــتـــي ال تــمــس 
بأخالق  التشكيك  أو  أحــد  كرامة  أو  أحــد  خصوصية 
أحــد هــو مــا يجب أن نــحــرص عليه بــالــصــورة األولــى 
به  نريد  الذي  االنتقاد  أن نسجل موقفا من هذا  قبل 
انتقد  أغلبنا ممن  فــإن  لــألســف  ولــكــن  هــدمــا،  بــنــاء ال 
ــيــة مـــن الــغــيــرة  كــــان انـــتـــقـــاده بـــصـــورة هــجــومــيــة خــال
ــاد يــصــنــف ضــمــن  ــقـ ــتـ ــا هــــو انـ ــقـــدر مــ ــــوطــــن بـ عـــلـــى ال
خـــانـــة االنـــتـــقـــاد وكـــفـــى حــتــى وإن تــبــايــنــت أســالــيــب 
أقــع تحت خانة  أجــد نفسي  هــذا  النقد واإلنــكــار ومــع 
تنتشر  أال  نــرجــو  الــتــي  الــظــواهــر  هــذه  ملــثــل  املنتقدين 
ال  التي  أخالقياته  أو  أحد  بتربية  التشكيك  دون  لكن 
ودلــيــل  ومــرجــع  بينة  دون  فيها  الــتــدخــل  يمكن ألحــد 
الخاصة  االحتفاليات  هذه  ملثل  املنظمة  الجهة  وأدعو 
ــبــنــات  لــتــبــريــر الـــقـــصـــور الــتــنــظــيــمــي فــــي مـــزاحـــمـــة ال
ــم ُتــعــرف  لــلــشــبــاب فــي الــرقــص بــهــذه الـــصـــورة الــتــي ل
الــحــفــالت النسائية  عــن أهــل قــطــر واقــتــصــارهــا عــلــى 
نظيراتها من حفالت  بها عن  تتفرد  والتي  الخاصة 
الــشــبــاب الــتــي تــقــف عــنــد رقــصــات الــشــبــاب الــرجــالــيــة 
الخصر بصورة  وتمايل  الهز  من  والخالية  املعروفة 
املنتشرة،  املقاطع  مقززة كالتي شاهدناها في بعض 
فكريا  متفتحا  كــان  وإن  أن مجتمعنا  عــلــى  ونــؤكــد 
فإن  تجعله مجتمعا حديثا  الــتــي  بــالــصــورة  ومثقفا 
هـــذه الــثــقــافــة إنــمــا تــقــوم عــلــى االلـــتـــزام بــكــل مـــا من 
ولكن  يجعل مجتمعنا محافظا ومستنيرا  أن  شأنه 
التي  والتقاليد  الــعــادات  ومــوروثــات  الدين  قيم  ضمن 
بيوتنا على  وقامت  وآبائنا  أجــدادنــا  من  اكتسبناها 
بنيانه وتراص األخالق في زواياه، لكن االنتقاد يجب 
التي تبني أوال قبل أن  أن يظل محافظا على صورته 

الواقع. بهدم  تفكر 
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يـــقـــصـــد بــالــتــصــمــيــم تـــرتـــيـــب ثـــالثـــي األبـــعـــاد 
املعد  أو  املــتــكــامــلــة،  لــلــدائــرة  املــكــونــة  للعناصر 
ــتــــاج دائــــــرة مــتــكــامــلــة بــغــرض  خــصــيــصــًا إلنــ
 2005 لسنة   (6) رقم  لقانون  وفقا  التصنيع. 

املتكاملة. الدوائر  تصاميم  حماية  بشأن 
وظيفة  يؤدي  منتج  وهي  املتكاملة  الدوائر  اما 
العناصر  من  مجموعة  من  يتكون  إلكترونية، 
املــتــصــل بــعــضــهــا بــبــعــض أحـــدهـــا عــلــى األقـــل 
العناصر  هــذه  تتشكل  بحيث  نــشــط،  عنصر 
مادي  من وصالت ضمن جسم  بينها  ما  مع 
معني أو عليه، سواء كان املنتج مكتمًال أو في 

إنتاجه. مراحل  من  مرحلة  أي 
ويجوز  ملبتكره،  التصميم  ملكية حق  وتكون 
نقله ملن يخلفه، وإذا  أو  الحق  التنازل عن هذا 
التصميم  ابــتــكــار  فــي  أشــخــاص  عــدة  اشــتــرك 

بينهم. فيما  مشتركة  الحق  ملكية  فتكون 
على  بناًء  التصميم  ابتكار  تم  حال  في  ولكن 
التصميم  مــلــكــيــة حــق  فــإن  تــعــاقــد،  أو  تــكــلــيــف 
العمل،  لصاحب  أو  التكليف  أعطى  ملن  تكون 
أحــكــامــًا  الـــعـــقـــد  أو  ــتــكــلــيــف  ال تــضــمــن  إذا  إال 

ذلك. بغير  تقضي 
مــالــك حق  مــن  تصريح  دون  للغير  يــجــوز  وال 

التصميم: 
أو أي جــزء  بــكــامــلــه  الــتــصــمــيــم  -1 اســتــنــســاخ 
ــرة مــتــكــامــلــة أو  ــ مــنــه ســــواء بـــإدمـــاجـــه فـــي دائـ
غير  جــزء  أي  استنساخ  عــدا  أخــرى،  بطريقة 

أصلي. 
أو  الــتــصــمــيــم  تــوزيــع  أو  بــيــع  أو  -2  اســتــيــراد 
السلعة  أو  فيها  أدمــج  الــتــي  املــتــكــامــلــة  الــدائــرة 
دامت  ما  املتكاملة،  الدائرة  فيها  أدمجت  التي 
غير  بطريقة  استنسخ  تصميم  على  تحتوي 

مشروعة.
تقترن  لم  ولو  للتصميم  استعماالت مشروعة 

التصميم في  الحق  مالك  بموافقة 
تجارية  غير  التصميم ألغراض  استخدام    1-
أو  البحث  أو  التحليل  أو  التقييم  مــجــاالت  فــي 
الــعــامــة ذلـــك،  الــتــعــلــيــم، إذا اقــتــضــت املــصــلــحــة 
ويــصــدر بــالــتــصــريــح بــاالســتــخــدام وشــروطــه 

الوزير. من  قرار 
ــال  ــمـ ــعـ ــتـ لـــالسـ بـــالـــتـــصـــمـــيـــم  االســــتــــعــــانــــة   2-

التجاري. غير  الشخصي 
لــديــه من  يــكــن  لــم  أو  الــشــخــص  لــم يعلم  إذا   3-
على  الــحــصــول  عــنــد  للعلم،  املــعــقــولــة  األســبــاب 
الـــدائـــرة املــتــكــامــلــة أو الــســلــعــة املــتــضــمــنــة لــهــذه 
ــرة، بــأنــهــا تــتــضــمــن تــصــمــيــمــًا مــنــســوخــًا  ــدائـ الـ
الحالة  بصورة غير مشروعة، ويجب في هذه 
الــتــخــلــص مــن الــكــمــيــات املــخــزونــة أو الــتــي تم 
التعويض  أداء  مع  إخطاره  قبل  عليها  التعاقد 

التصميم. في  الحق  ملالك  العادل 
ــابـــق  مـــطـ ــيـــطـــي  ــطـ تـــخـ ــيـــم  ــمـ تـــصـ ابــــتــــكــــار    4-
نتيجة  وذلــك  محمي  آخــر  تخطيطي  لتصميم 

مستقلة. جهود 
التصميم تسجيل 

ــلــتــســجــيــل بــتــوافــر  ــًال ل ــابــ ــون الــتــصــمــيــم قــ ــكـ يـ
التالية:  الشروط 

فكري  جــهــد  نتيجة  كــونــه  أصــلــيــًا  كــان  إذا   1-
ــألــــوف لــــدى مــبــتــكــري  ملــبــتــكــره وكـــــان غـــيـــر مــ
الـــدوائـــر املــتــكــامــلــة عند  الــتــصــامــيــم وصــانــعــي 

ابتكارها.
-2 إذا قدم طلب تسجيله في دولة قطر خالل 
تـــجـــاري  اســـتـــغـــالل  أول  تــــاريــــخ  مــــن  ســـنـــتـــني 
للتصميم من صاحب الحق فيه في دولة قطر 

الخارج. أو في 
لتصاميم الحماية  مدة 

للتصميم عشر  املــقــررة  الــحــمــايــة  مــدة  تــكــون 
إيــداع طلب تسجيله  تــاريــخ  مــن  تــبــدأ  ســنــوات، 
اســـتـــغـــالل  أول  تــــاريــــخ  ــن  مــ أو  املـــكـــتـــب  لـــــدى 

العالم. أي مكان في  له في  تجاري 
التحفظية اإلجراءات 

املــحــكــمــة  مــــن  يـــطـــلـــب  أن  مـــصـــلـــحـــة  ذي  ــل  ــكـ لـ

املــخــتــصــة شــطــب تــســجــيــل الــتــصــمــيــم كــلــه أو 
جــزء مــنــه إذا كــان تــســجــيــلــه مــخــالــفــًا ألحــكــام 
ــوم املـــكـــتـــب بــتــنــفــيــذ األحـــكـــام  ــقــ ــون، ويــ ــانــ ــقــ ــ ال

بالشطب. الصادرة 
ــلـــى طــلــب  ــا لــلــمــحــكــمــة املـــخـــتـــصـــة بــــنــــاًء عـ ــمـ كـ
على  الــتــعــدي  وقــف  التصميم  فــي  الــحــق  مــالــك 
ــتــحــفــظــيــة  ــاتــــخــــاذ اإلجـــــــــــراءات ال الـــتـــصـــمـــيـــم بــ

األخص:  وعلى  الالزمة 
التي  األدوات  على  التحفظي  الحجز   1-
البضائع  أو  املنتجات  وكــذلــك  استخدامها  تــم 

التعدي. في  استعمل  قد  يكون  مما  وغيرها 
التعدي. األمر بوقف    2-

لـــهـــا صــلــة  الـــتـــي  األدوات  عـــلـــى  الـــتـــحـــفـــظ    3-
بالتعدي.

ــغـــاء  ـــى عـــلـــيـــه إلـ ـــدعـ ــلـــب املـ ــلـــى طـ ويــــتــــم بــــنــــاء عـ
لــم  إلـــيـــهـــا، إذا  ــار  املـــشـ الــتــحــفــظــيــة  اإلجـــــــراءات 
يــقــم املــدعــي بــرفــع الــدعــوى املــوضــوعــيــة خــالل 
ــاريـــخ صــــدور أمــر  خــمــســة عــشــر يـــومـــًا مـــن تـ

التحفظي. اإلجراء  باتخاذ  املحكمة 
وفـــي جــمــيــع األحـــــوال ال يــخــل ذلـــك بــاملــطــالــبــة 

مقتضى. لها  كان  إن  بالتعويضات 
التصاميم على  التعدي  عقوبة 

وبغرامة  تجاوز سنة  ال  مدة  بالحبس  يعاقب 
أو بإحدى هاتني  ألف ريال  ال تجاوز خمسني 
التصميم  باستنساخ  قام  من  كل  العقوبتني، 
ــه  ــاجـ ــإدمـ بـ ســــــواء  ــه  ــنـ مـ جـــــزء  أي  أو  ــلـــه  بـــكـــامـ
ــــرى، عــدا  ــرة مــتــكــامــلــة أو بــطــريــقــة أخـ ــ فـــي دائـ
اســـتـــنـــســـاخ أي جــــزء غـــيـــر أصـــلـــي. وكــــل مــن 
أو  التصميم  توزيع  أو  بيع  أو  باستيراد  يقوم 
السلعة  أو  فيها  أدمــج  الــتــي  املــتــكــامــلــة  الــدائــرة 
دامت  ما  املتكاملة،  الدائرة  فيها  أدمجت  التي 
غير  بطريقة  استنسخ  تصميم  على  تحتوي 

مشروعة.
ــد األقـــصـــى  ــــعــــود يـــضـــاعـــف الـــحـ ــة ال ــالـ وفــــي حـ

للعقوبة.
بمصادرة  الحكم  يتعني  األحــوال،  وفي جميع 
نــســخ الــتــصــمــيــمــات مـــوضـــوع الــجــريــمــة، وأي 

االستنساخ. في  استعملت  آالت  أو  مواد 

تصاميم الدوائر املتكاملة
hs.alkuwari@moj.gov.qa

ــر ُتـــثـــار قــضــيــة الــحــريــة  ــ مـــا بـــني الـــحـــني واآلخـ
الشخصية ونرى ما بني مؤيد لها ومستنكر 
ذا  ليس  ومــن  باملعاقبة  مطالب  بــني  ومــا  لــهــا، 

بهم! عالقة 
 إن الــحــريــة هــي أحــد أهــم أوجـــه الــحــيــاة فمن 
دونـــهـــا تــصــبــح الــحــيــاة فـــارغـــة ال مــعــنــى لــهــا، 
لذاته،  فاقدًا  أصبح  الشخص حريته  فقد  فإن 
تقبل  الغربية ال  الشعوب  أغلب  أن  ولهذا نجد 
بــأي شكل  الشخصية  حرياتهم  تــصــادر  أن 

األشكال. من 
ملك  هي  الشخصية  الحرية  أن  تحدثنا  وكما 
وحمتها  الــشــرع  لــه  بصاحبها حفظه  خــاص 
قـــوانـــني وتــشــريــعــات  هـــنـــاك  أن  إال  الـــقـــوانـــني، 
ــذه املــعــادلــة  أيــضــًا وضــعــت لــضــمــان اتــــزان هـ

انفالتها. وعدم 
فــعــنــدمــا يــكــون لــك رأي مــخــالــف فــتــلــك حــريــة 
ــك ملـــالبـــس ُتــعــجــبــك  ــ ــدائـ ــ شـــخـــصـــيـــة، عـــنـــد ارتـ
فــتــلــك حــريــة شــخــصــيــة، تــربــيــة ابــنــائــك عــلــى 
ــلـــدك تـــنـــدرج تـــحـــت الــحــريــة  ــادات بـ ــ ــ ـــراث وعـ ــ ت
بألفاظ  التلفظ  يتم  عندما  ولكن  الشخصية 
فهنا  الــغــيــر  حــق  فــي  معيبة  وكــلــمــات  ســوقــيــة 
ــى تــعــد عــلــى  ــ تــتــحــول الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة إل
ــداء مــالبــس فــاضــحــة فــي  ــ ــريـــن، عــنــد ارتـ اآلخـ
مــكــان عـــام فــذلــك انــتــهــاك وتــعــد عــلــى حــقــوق 
الــغــيــر، عــنــد تــربــيــة األبـــنـــاء عــلــى أمـــور سيئة 

األبناء. لحقوق  انتهاك  فذلك 
وقيدها  الــحــريــة  تــلــك  يحكم  مــيــزان  هــنــاك  إذًا 
بــشــكــل مـــا حــتــى ال تـــكـــون ُمــطــلــقــة بــالــكــامــل 

ُتفسد. ألن  اقرب  فتكون 
أقل  الــخــفــاء  فــي  املعصية  أن  الــشــرع  لنا  فبني 

بها. اُملجاهر  املعصية  من  ودرجة  وطئا 

حرية  يسمى  مما  األيــام  هــذه  يحدث  مــا  وإن 
شخصية ليس إال تحوال إلى انفالت أخالقي 
ــــى نــشــر الـــفـــســـاد فـــي املــجــتــمــع فــهــو  يـــدعـــو إل
ـــد  ــــن وأحـ ــريـ ــ ــلـــى اآلخـ ــبــــح تـــعـــديـــًا عـ ــــك أصــ بــــذل
للمجتمع  واإلفساء  الفساد  إلى  الدعوة  أبواب 

وأبنائه.
الخلق  (دع  عن  تتحدث  أصــواتــًا  هناك  ونجد 
إال شــأن  يعنيه  كــل شــخــص ال  وأن  لــلــخــالــق) 

منزله! جدار  بني  وما  أبنائه 
ــذا قـــول بـــاطـــل، فـــاألصـــل فـــي تــلــك املــقــولــة  وهــ
ــــتــــي وقـــــع فــيــهــا  هــــو عـــــدم تـــتـــبـــع املـــعـــاصـــي ال
كان  وان  الــبــعــض.  بــه  يــقــوم  مــا  تتبع  أو  الغير 
باملعصية  الجهر  عــن  الــســكــوت  ولــيــس  خــطــأ، 

واإلفساد!. للفساد  والدعوه 
ــــع الــــتــــواصــــل  ــــي مــــــواقــ ومــــــــا نـــــــــراه الــــــيــــــوم فــ
ُعـــري فــاضــح تــحــت مسمى  االجــتــمــاعــي مــن 
الجنسني  بني  ما  وعالقات  بالتحضر،  جديد 
ــة، وخـــــــــروج مـــــن هـــــم ال  ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــالـ ــ ــيــــت بـ ــمــ ُســ
فهم  تصرفًا  أو  بالرجال شكًال  وال  بالنساء 
املنكر  بهذا  ويتفاخرون  شــذوذ  من  ذلــك  بني 
املجتمع  على حقوق  وتعد  عظيم  فساد  فهو 

والثقافي. واالجتماعي  الديني 

ــا كــــأفــــراد فــــي املـــجـــتـــمـــع لـــنـــا الـــحـــق فــي  ــنــ وإنــ
ــاف ذلـــــك الـــفـــســـاد ومـــطـــالـــبـــون  ــقــ ــ مـــحـــاولـــة إي
لـــه، وأال تــخــدعــنــا تــلــك األصــــوات  بــالــتــصــدي 
ــا يــحــدث  ــِع خــــطــــورة مــ ــ ــم تـ ــ ــــرى انـــهـــا ل الـــتـــي نـ
فساًدا  ترى  ُكنت  «ان  بمقولة  تتحدث  عندما 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــي مـ ــ ــابــــع» هـــــــؤالء فـ ــتــ ــــال تــ فـ
االجــتــمــاعــي وكــأنــهــم بــذلــك يــمــنــحــون وثــيــقــة 

لهؤالء!. العذر 
ــم فــمــن  ــادهـ ــفـــسـ  وأمــــــا هــــــؤالء الــــنــــاشــــرون لـ
وتسميتهم  منهم  بــالــتــحــذيــر  نــقــوم  أن  حقنا 
بــمــســمــيــاتــهــم الــواقــعــيــة الـــتـــي يــخــرجــون بــهــا 

وبأفعالها!. 
قال  عليه وسلم  الله  النبي محمد صلى  قال   
لم  فإن  بيده،  فليغيره  منكرًا  منكم  رأى  «من 
يــســتــطــع فــبــلــســانــه، فـــإن لــم يــســتــطــع فــبــقــلــبــه، 

اإليمان». أضعف  وذلك 
فــاملــجــتــمــع مــطــالــب بــأفــراده بــعــدم دعــم هــؤالء 
ــوت،  ــيــ ــو بـــالـــكـــلـــمـــة كـــــ «كــ ــ ــ ــاع عـــنـــهـــم ول ــ ــدفــ ــ ــ وال
ــتــــصــــدي  ــب الــ ــ ــجـ ــ ــل يـ ــ ــ ــره بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـــــســـــاكـــــني» وغـ
لــفــســادهــم فــهــذا أمـــر واجـــب، أمـــا أمـــر إيــقــاف 
يــقــع تــحــت سلطة  الــفــســاد واملــفــســديــن فــهــذا 
ــتـــجـــاوز عــلــى  ــة واملـــخـــولـــني بـــذلـــك عـــن الـ ــ ــــدول ال

املجتمع. وثقافة  واخالقيات  الدين  ثوابت 

أخيرًا 

احــــرص عــلــى أال تــجــعــل أمــــر املــفــســديــن فــي 
الــعــلــن واإلنـــكـــار عــلــيــهــم أمـــر ال يــعــنــيــك، فــغــدًا 
ــرًا فــيــعــم  ــكـ ــنـ ــر مـ ــكـ ــنـ يــــألــــف ذلـــــك قـــلـــبـــك فــــال ُيـ

املجتمع. أركان  من  ركن  كل  في  الفساد 

حرية شخصية أم انفالت أخالقي؟!
 @ bosuodaa
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بني وقف األمم املتحدة إحصاء قتلى السوريني، 
الطويل للسوريني في  وحسمها حالة االنتظار 
أكبادهم املختفني قسريًا  معرفة مصير فلذات 
لدى النظام السوري ست سنوات ونيف، فبينما 
أعلنت املنظمة الدولية أخيرًا بأن غالبية املعتقلني 
أن تعطي  ــوا، دون  ــنــ قــتــلــوا ودفــ ــد  قـ الـــســـوريـــني 
الذين  لــذوي الضحايا  الدولية تفاصيل  املنظمة 
يــنــتــظــرون تـــأكـــيـــدات، فــضــًال عـــن مــعــرفــة كيف 
إليهم، وأكثر  قتلوا، والئحة االتهامات املوجهة 
مـــن هــــذا كــيــف تــوصــلــت املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــهــذه 
املعلومات، لكن كل هذا ليس من أولويات املنظمة 

الدولية على ما يبدو.
حتى اآلن املنظمات الحقوقية السورية تقدر عدد 
ألــف شخص،  املغيبني قسريًا بأكثر مــن 130 
بينهم نساء وشيوخ وأطفال ُقّصر، ولكن كثيرًا 
من الحقوقيني يرون الرقم أكبر من هذا بكثير، 
إذ هذا ما استطاعت املنظمات الحقوقية توثقه. 
ــم املــتــحــدة تــعــلــن ذلـــك الخبر  وبــيــنــمــا كــانــت األمــ
الفاجع للسوريني الذي يمس املاليني منهم، كان 
الــدولــي لسوريا غير بيدرسون مهتمًا  املبعوث 
أكــثــر بــالــجــولــة الــدســتــوريــة، وهـــي كــل مــا تبقى 
بــرأيــه، حيث ســارع  الــســوري  الهولوكوست  مــن 
بيدرسون للترحيب بإفراج النظام عن مئات من 
الــذي أفــرج عنهم دون  املعتقلني السوريني، وهو 
أن يعلن أصـــًال ولــســنــوات عــن ســبــب االعــتــقــال 
وال عن الئحة االتهام، ولم يعرضهم حتى على 
قــضــاء مــعــروف بهزليته، ولــكــن على األقـــل من 
التزم بيدرسون الصمت  الشكليات. بينما  باب 
الكشف  تــم  الــتــي  التضامن  إزاء مــجــزرة  تمامًا 
عنها وراح ضحيتها  288 شخصًا، وتم توثيق 
ذلك بالصوت والصورة، ولكن لم يعلق املبعوث 
الـــدولـــي أبـــدًا عــلــيــهــا، تــمــامــًا كــحــال املــنــظــمــة التي 

ينتمي إليها.
الــذيــن قــضــوا ووثقتهم كاميرا  عــشــرات اآلالف 
العالم كله قبل سنوات،  الــذي تابعها  «قيصر» 
وبالتأكيد تابعتها األمم املتحدة، لكن كالعادة لم 
تكترث بها، كاكتراثها في زراعة البحر املصّرة 
عليه، في اللجنة الدستورية، والتي لم يتم االتفاق 
على كلمة واحدة من الدستور الذي تبحثه منذ 
القتل والدمار والخراب  سنوات، بينما طاحونة 
متواصلة وعلى رأسها طاحونة تعذيب وتصفية 
املــعــتــقــلــني، إذن هـــي نــفــس االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
السبعينيات والثمانينيات،  النظام منذ  انتهجها 
وســـط صــمــت دولـــي وأمــمــي، وذلـــك حــني اعتقل 
عــشــرات اآلالف، وصــّفــاهــم فــي ســجــونــه وعلى 
رأسها تصفيات سجن تدمر بحسب شهادات 
الذين يتحدثون عن تصفية ما اليقل  املعتقلني 
عــن 30 ألـــف معتقل فــي الــســجــن لـــوحـــده، ومــع 
هذا التزمت األمم املتحدة ومنظماتها اإلنسانية 
املتنقلة واملستمرة  املــجــزرة  تــلــك  إزاء  الــصــمــت 
ألكثر من عقدين، ومن بني تلك املجازر مجزرة 
مدينة حــمــاة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1982 ،والــتــي 
املنظمة لصمتها،  ستظل نقطة ســـوداء بتاريخ 
النظام  ألــفــا اســتــخــدم  والــتــي راح ضحيتها 40 
يومها الدبابات واملدفعية والصواريخ في تدمير 
املزهرية،  الدولية وضع  املنظمة  املدينة، واتخذت 
وربما لو اتخذته في تلك السنوات لكان الوضع 
مختلفًا الــيــوم فــي تــعــاطــي الــنــظــام الــســوري مع 

معتقليه ورهائنه.
التي دعت إلى محاكمة  الالفت أن األمــم املتحدة 
ارتكبها  التي  الــســوري، وتوثيق جرائمه  النظام 
بحق السوريني، هي من أول من تخرق دعواتها، 
بالتحاور مع نظام إبادة، وهي التي تعرف أكثر 
مــن غــيــرهــا مـــجـــازرة الــكــيــمــاويــة، وكــذبــه عليها 

بــأنــه دمــــر تــرســانــتــه مـــن األســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
ليتبني الحــقــًا أنــه لــم يــدمــرهــا بــالــكــامــل، والدليل 
أنــه استخدمها غير مــرة بعد تعهده بالتدمير، 
الــكــيــمــاوي فــي اللطامنة وخــان  فــكــانــت مــجــزرة 

شيخون وسراقب وغيرها.
ــم املـــتـــحـــدة كــســجــل  ــ ــوريـــني مــــع األمــ ســـجـــل الـــسـ
ــان وغــيــرهــم،  ــغـ الفلسطينيني والــعــراقــيــني واألفـ
فــلــم تــفــلــح بــإنــصــاف الــضــحــايــا، وإنــمــا اقتصر 
عــمــلــهــا عــلــى إدارة أزمـــــات، وفـــي الــغــالــب تــكــون 
اإلدارة لصالح الظالم وليس املظلوم، وحتى الدور 
الالجئني  بــه مــن تقديم احتياجات  ُعــرفــت  الــذي 
واملشردين ترى نفسها اليوم تخضع، بل وتقبل 
بابتزاز روسيا العضو في مجلس األمن الدولي 
الخاص بها لوقف تدفق  الفيتو  لها، باستخدام 
املساعدات اإلغاثية ملاليني املشردين في الخيام 
بــالــشــمــال الــــســــوري، ووســــط هــــذا كــلــه يــواصــل 
ــات،  الــنــظــام الــســوري هــوايــتــه فــي تــصــديــر األزمــ
كــلــه، حيث  للعالم  الكبتاغون  إن كــان بتصدير 
ــدوده من  ــ احــتــشــد الــجــيــش األردنـــــي لــحــمــايــة حـ
أو لتصدير  املــخــدرات والــكــبــتــاغــون،  تسونامي 
أوكرانيا بعد أن كشفت  إلــى  التدميرية  خبراته 
ــال 50 مــــن خـــبـــرائـــه إلـــى  ــان عــــن إرســـــ ــارديــ ــغــ ــ ال
البراميل  روســيــا، لتصدير خبرته فــي صناعة 
املتفجرة وإلقائها على األهالي هناك كما فعل 

في سوريا....
 نظام ال ُيحسن إّال تصدير أزماته، وفتنه، ونظام 
برع في فن التدمير والتخريب، وال شيء غيره، 
املــرة تدمير وتخريب خــارج سوريا  ولكن هــذه 
التي دمــرهــا لـــ 12 عــامــًا، وال تــزال األمــم املتحدة 
الشرعية  للتعاطي معه وتوفير غطاء  مستعدة 

له.

األمم املتحدة... دور يثير شكوك السوريني
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فـــي الـــبـــدايـــة دعـــنـــا ال نــخــتــلــف عــلــى هـــويـــة وطـــن، 
البطولية  الرئيسية وبدالالتها  تختص برموزها 
والتاريخية، بل وتحمل أساسياتها الثالثية التي 
تميزها عن اآلخرين. إذ إن اللغة والدين والثقافة 
ثــالثــيــة ال بــد وأن تــرســخ وتــصــقــل االنــتــمــاء إلــى 
أبعد حــد. بــل هــذا األمــر يعتبر الــصــورة الرمزية 
التعريف واالنطباع  الخاصة حيث تنعكس على 
الهوية جــزءًا من دولة  بالتالي، تظل رمزية  العام. 
وبالتأكيد انعكاسها يظهر على الشعب على قدر 

فهم الشعب للهوية ومدى االنتماء لها. 
ولـــكـــن، مـــن خـــالل هـــذا املـــقـــال ســـأحـــاول اســقــاط 
املــفــهــوم عــلــى املــجــتــمــع املــحــلــي والــتــحــديــات التي 
تــواجــهــه فـــي فــهــم الــهــويــة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــيــه، 
وانعكاساته على الهوية أيضًا، وأعتقد أن الجزء 
الثاني أهم من الجزء األول، خاصة في ظل بعض 
األحداث التي قد تكون غير واعية قيميًا، وضياع 
الرمزية وانــدثــار الخصوصية عبر االضــرار  في 
الــديــن، واألخــالقــيــات التي  الــعــادات والتقاليد،  فــي 
للمجتمع املحلي كــونــه محافظًا ومتحليا  تــرمــز 
ــال. تــأتــي  ــثــ ــاألخــــالق الــحــمــيــدة عــلــى ســبــيــل املــ بــ
اإلشــكــالــيــة عــنــد االنــتــمــاء لــلــهــويــة تــحــت مساعي 
تطويعها لهوية االغتراب، أو تغريبها عن األساس، 

املفهوم وتعريفه يبتعد  إذ ينتج عن ذلــك اتساع 
عن الخصوصية ملاهية متعثرة غير راسخة في 
الهوية مجرد عباءة  أساسها. من هنا، قد تكون 
النجرافات كثيرة تتأثر منها األخالق، والتشكيك 
في الدين، كما تخلق مساحة الحرية التي يقصد 
منها االشهار وعــدم مراعاة الخصوصية. حتى 
ــاء واتــهــام الهوية بتقيدها  إلــى االدعـ يصل األمــر 
انها رجعية، في حني قد  للعادات والتقاليد على 
الــعــادات والتقاليد استخدمت كعذر  أن  نــالحــظ 
للحرية مــن دون قيود  لــإلشــهــار  املــجــال  ليفسح 
تنعكس على ثالثية الهوية وخصوصية االنتماء. 
ومن هذا املطاف تتأثر الهوية بمفهومها الخاص، 
ويــضــيــع تــأصــيــل مــالمــح الــهــويــة فــي الشخصية 
املحلية، حتى ينتهي األمر بالهوية أن تتحول إلى 
املعنيون عــن مكامن  أطــرافــهــا  إشكالية ويبحث 

الثبات والتحوالت بشكل مستمر. 
ودعــنــا ال نستهني فــي مــبــدأ الــحــريــة وحــدودهــا، 
الثالثية والتحايل  االلــتــفــاف حــول  أن  أجــد  ولــكــن 
الــظــاهــر السطحي  قــبــل  عــلــى خصوصيتها مــن 
املــبــادئ االجتماعية  يــدل على تفكيك  املكشوف 
بـــشـــكـــلـــه املــــعــــاصــــر. فـــمـــن يـــعـــمـــل بــالــســطــحــيــة 
ــة بـــرمـــزيـــتـــهـــا  ــهـــويـ ــلـ ــا الــــواضــــحــــة لـ ــهـ ــتـ ومـــالمـــسـ

وأساسها، يعني سيطرته على وسيلة كاإلعالم 
الـــحـــديـــث، حــيــث اســتــطــاع مـــن خــاللــهــا أن يــكــون 
واجهة رمزية وتصورية مغايرة جدًا عن مالمح 
الخطأ يعني  ان االشهار في  إذ  الراسخة.  الهوية 
دعمه من قبل املتجاوبني واملشجعني، وهذا األمر 
بحد ذاته يدعم االستمرارية على الرغم من توتر 
ردود األفعال املضادة. حيث تغيب القيم في هذه 
الــحــال عــلــى مــســتــوى الــوســيــلــة الــتــي غــلــب عليها 

ظاهر االنتشار والشهرة الواسعة.
فــي هــذه الــحــال، يجب أن نـــدرك بــأن الــهــويــة البد 
التي  القيمية  الرمزية الحضارية –  وان تكتسب 
ال تــنــســلــخ مــنــهــا خــصــوصــيــة مــجــتــمــع حــتــى لو 
اختلفت اآلراء عن مستويات الدين واللغة والوعي 
الثقافي، إذ تظل الهوية جزءا مهما جدًا من عملية 
لبناء مستوى االنتماء ووضع  الوعي األخــالقــي 
الال-أخالقية فــي اشــهــارهــا. والبــد  معايير تفوق 
أن يكون الجزء األكبر من الحل من خالل إعادة 
بناء وخلق إعــالم ناضج، ألنــه باختصار أصبح 
وســطــًا شعبويًا وواجــهــة مكشوفة، حيث يغلبه 
الثراء، ويتباهى  االستهالك، ويستهدف مساعي 

بالخطأ.

إشكالية الهوية: سيطرة الشهرة والسطحية
baljanahi86@gmail.com

صديق غير متوقع!
بناء على دراسة تم إعدادها في هولندا، يفقد االنسان نصف أصدقائه 
املقربني، ويستبدلهم بأصدقاء جدد كل سبعة سنني. هذا بحث قديم 
تم اعــداده في عام ٢٠٠٩، أي في بداية حقبة انتشار وسائل التواصل 
عــدت هذه الدراسة اليوم، 

ُ
أ االجتماعي والهواتف الذكية. وأنــا متأكدة لو 

لربما كـــان عـــدد األصـــدقـــاء الــذيــن نفقدهم كــل سبعة سنني أكــثــر من 
الــنــصــف! مــن الطبيعي أن يخسر ويــكــســب االنــســان األصـــدقـــاء على 
مر حياته. فاإلنسان يتغير، و أصــدقــاؤه يتغيرون أيضًا، وظروفهما 
وحياتهما تتغير! ال شيء يبقى على حاله. الشيء الوحيد الذي ال يتغير 

هو حتمية التغيير نفسه!
وألننا نتغير والناس معنا تتبدل والحياة من حولنا تتحول. نفقد بعض 

الناس من حولنا، ونفوز بآخرين غيرهم.
الجميل في دوامة التغيير هذه، بأن أبعد ما نتوقعه محتمل الحدوث. ومن 
هــذه األمــور مثًال أن نصادق أناسًا لم نتوقع في يــوم ما أن نصادقهم 
وأن يصبحوا جــزءا من حياتنا، كأن تصبح العمة التي لم نفهمها في 

صغرنا، صديقتنا، أو أن يصبح أعز أصدقائنا 
جارنا وتصبح أثمن أحاديثنا حديث الصباح 
معه عندما نصادفه وقت خروجنا للعمل. 
ــاء غــيــر املــتــوقــعــني،  ــن قــصــص األصـــدقـ ومـ
أذكر هنا قصة راي هينتون، الرجل األسود 
الـــذي ُحكم عليه ظلمًا بــاإلعــدام،  األمــريــكــي 

وقضى ما يقارب ثالثة عقود وراء القضبان، 
قــبــل أن يــتــم تبرئته واإلفـــــراج عــنــه. وفـــي السجن، 

صادق هينتون آخر شخص توقع أن يصادقه في العالم، رجل أبيض 
البشرة اسمه هنري. وكــان هنري ينتمي إلى جماعة الكوكالس كالن 
العنصرية، وكان قد تم الحكم عليه باإلعدام لقيامه بقتل رجل بال سبب 
الــرجــالن ألول مــرة عندما  إال لكونه أســود البشرة.في السجن، تحدث 
سمع هينتون بكاء هنري وعويله. فتحدث هينتون الــذي بقي صامتًا 
منذ الحكم عليه باإلعدام لثالث سنوات، وسأله ما الذي يبكيك؟ أجابه 
هنري: أمــي توفيت. عــزا هينتون هنري وأخــبــره نكتة ليحاول تلطيف 
الجو بينهما. وبدأ الرجالن من بعدها التحدث لبعضهم البعض دون أن 
يكون في استطاعتهما رؤية بعض. وأخبر هنري هينتون عن جريمته، 
وانصدم هنري عندما عرف بأن هينتون نفسه أسود. ومع مرور األيام، 
تقارب الرجالن أكثر، واعترف هنري بندمه على جرمه الذي ارتكبه في 
صغره، ملجرد أن أباه الذي كان قائدًا في جماعة الكوكالس كالن، كان 
قد طلب منه ذلك، ورباه على كراهية جميع السود.أال نقول دائمًا أننا لم 
نتقبل في البداية أصدقاءنا املقربني؟ ألم نقل بأننا لم نتخيلهم كأصدقاء 
بل بعضهم تخيلناهم كأعداء؟! يجب علينا أال نتشبث بأصدقائنا حتى 
تنزرع طبعة أظافرنا في لحومهم. أصدقاء الثماني سنوات سيبقون دون 
الحاجة إلى ذلك، وفي املقابل علينا أن نفتح قلوبنا وعقولنا للجميع، لربما 

اكتسبنا صديق العمر هنا أو هناك.. عمدًا أو بالصدفة!
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صاحب السمو: نجاحنا في أفغانستان نتيجة 
استثمارنا لسنوات في حفظ السالم

شــارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد املفدى، ظهر أمــس، في الجلسة 

االفتتاحية ملنتدى االقتصاد العاملي، الذي ينعقد في 

مدينة دافوس تحت شعار "التاريخ في نقطة تحول".

وقد ألقى سمو األمير كلمة في الجلسة االفتتاحية، 

فيما يلي نصها:

 السيد الــرئــيــس، الــســيــدات والــســادة، تعتبر الـــدورة 

ــاملـــي ذات أهــمــيــة  ــعـ الـــحـــالـــيـــة ملـــنـــتـــدى االقــــتــــصــــاد الـ

ــات  ــديـ ــد فـــــي خــــضــــم تـــحـ ــقـ ــعـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة؛ ألنــــهــــا تـ

اقتصادية واضطرابات جيوسياسية.

وقبل أن نأمل في االزدهــار االقتصادي، يجب علينا 

 مراجعة وإصــالح وتعزيز إطــار عملنا من أجل 
ً

أوال

الــــســــالم. ونـــحـــن بــحــاجــة إلــــى إرســــــال رســـالـــة تعيد 

الطمأنينة للناس في جميع أنحاء العالم، مفادها 

ــه فــقــط مـــن خــــالل الــــوحــــدة يــمــكــنــنــا الــتــغــلــب على  أنــ

أقـــول لكم إنه  الـــذي يقسمنا. وأستطيع أن  الــصــراع 

بعد سنوات من التمهيد للسالم، من خالل الوساطة، 

ا أن نفقد األمــل. ويجب أال نتخلى عن 
ً

ال يمكننا أبــد

مــحــاولــة الجمع بــني األطــــراف، طــاملــا أنــنــا نعتقد أن 

جهودنا يمكن أن تساعد ولو في إنقاذ حياة واحدة، 

فإن محاوالتنا للتوسط تستحق ذلك العناء. ويجب 

أن تستند جهودنا املوحدة إلى املبادئ املتفق عليها 

ا في ميثاق األمــم املتحدة، والقانون الدولي، 
ً
مسبق

واالحترام املتبادل لسيادة بعضنا البعض.

ــم  ــيــــرة، شــهــدنــا تــهــمــيــش دور األمـ فـــي الـــعـــقـــود األخــ

املتحدة، وانتهاك سيادة حكم القانون في العالقات 

الـــدولـــيـــة، وانـــهـــيـــار االحــــتــــرام األســــاســــي الســتــقــالل 

بعضنا البعض.

إن حل النزاعات من خالل العدوان آخذ في االزدياد، 

حيث وصل إلى واحــدة من أســوأ ذرواتــه في الحرب 

الــــدائــــرة هــنــا فـــي أوروبــــــــا. ونـــحـــن عــلــى اتـــصـــال مع 

جميع األطراف املعنية باألزمة األوكرانية، وأنا على 

اســتــعــداد للمساهمة فــي كــل جــهــد دولــــي وإقليمي 

ــاد حــــل ســلــمــي فــــــوري لـــلـــصـــراع بــــني روســـيـــا  إليــــجــ

االتحادية وأوكرانيا.

إن دولــــة قــطــر تــرفــض بــحــزم االعـــتـــداء عــلــى ســيــادة 

الـــــــدول، كــمــا تـــرفـــض أي عــمــل مـــن شـــأنـــه أن يشكل 

ا للقانون الدولي. نحن نقف متضامنني مع 
ً
انتهاك

ماليني الالجئني األبــريــاء الذين هم ضحايا الحرب 

األوروبــيــة، كما نقف متضامنني مع ضحايا جميع 

الحروب األخــرى الدائرة اآلن، ومع الضحايا من كل 

عرق وجنس وديــن. واملطلوب منا هو أن نساعدهم 

ا.
ً

جميع

ــاد حــل  ــجــ ــا إليــ ـ
ً
ــق ــيـ ا دقـ

ً
ونــــظــــًرا ألنـــنـــا نــســلــط تــــركــــيــــز

دبــلــومــاســي لــألزمــة األوكــرانــيــة، فــإنــي آمـــل أن نولي 

ــام والـــجـــهـــد لـــحـــل جــمــيــع  ــمــ ــتــ نـــفـــس الــــقــــدر مــــن االهــ

ا 
ً

الـــنـــاس جميع املــهــمــلــة؛ ألن  املــنــســيــة أو  الـــنـــزاعـــات 

يستحقون السالم واألمن والكرامة.

ا في هــذا الصدد يتمثل في 
ً

إن املثال األكثر وضوح

ا منذ إنشاء األمم 
ً

ا مفتوح
ً

فلسطني... التي ظلت جرح

املتحدة. لقد ظلت هذه العائالت ترزح تحت االحتالل 

منذ عقود، بينما ال يلوح أي مخرج في األفــق. لقد 

استمر تصعيد العدوان االستيطاني غير القانوني 

بــال هــــوادة، ونــفــس الــشــيء ينطبق على االعــتــداءات 

املستمرة ضــد الشعب الفلسطيني. ومــا زلــت أدعــو 

الــلــه أن يستيقظ الــعــالــم لــيــعــي املــظــالــم والــعــنــف ثم 

ه. ا إزاء
ً
يتخذ موقف

قبل أسبوعني تم قتل شيرين أبو عاقلة في فلسطني، 

وهـــي صحفية فلسطينية أمــريــكــيــة مسيحية، وتــم 

حــرمــانــهــا مـــن جـــنـــازة تــصــون كـــرامـــة املـــوتـــى، كــانــت 

لــعــقــود، ولقد  شيرين تغطي مــعــانــاة الفلسطينيني 

تفطرت قلوبنا ملقتلها.

ـــا عـــن الــصــحــفــيــني الــســبــعــة 
ً
إن مــقــتــلــهــا ال يــقــل رعـــب

الذين قتلوا في أوكرانيا في مــارس من هذه السنة، 

الــذيــن قتلوا فــي فلسطني  ا 
ًّ
والثمانية عشر صحفي

منذ عام 2000، وكذلك العدد الكبير من الصحفيني 

اآلخرين الذين قتلوا وهم يؤدون مهامهم في العراق، 

وليبيا، وسوريا واليمن.

في القرن الحادي والعشرين، ال ينبغي أن نتسامح 

مع هــذا الكم من الــعــدوان، كما يجب أال نقبل العالم 

الــذي تطرح فيه الحكومات معايير مــزدوجــة حول 

ــــاس االنـــتـــمـــاء اإلقــلــيــمــي أو  قــيــمــة اإلنـــســـان عــلــى أسـ

العرقي أو الديني، إننا نعتبر أن قيمة حياة كل فرد 

أوروبي غالية، ويجب أن يكون شأنها شأن حياة أي 

فرد في منطقتنا.

الحضور الكرام، إن دولة قطر كدولة صغيرة، يشكل 

الــســالم واألمـــن اإلقليميني والــدولــيــني  الــحــفــاظ على 

أولــويــة خــاصــة بالنسبة لــهــا، ونــحــن نعمل بــال كلل 

الــنــزاعــات، بما  للمساعدة فــي إدارة وحــل وتخفيف 

في ذلك عملنا املستمر في أفغانستان. لقد تشرفنا 

ــاعــــدة فــــي جــــهــــود اإلجــــــــالء فــي  ــلـــى املــــســ ــقــــدرة عـ ــالــ بــ

ا لوال السنوات التي 
ً
أفغانستان. وما كان ذلك ممكن

قضيناها في االستثمار في حفظ السالم، إن خبرة 

الــوســاطــة، والــقــوات العسكرية الحديثة والخاصة، 

ــاذ، تــصــنــف مـــن بـــني األفــضــل  ــ ــقـ ــ وفـــــرق الــبــحــث واإلنـ

ــا، مــع بــذل ســاعــات ال حصر لها مــن الــوقــت في 
ًّ
عــاملــي

الجهد والعرق والدموع من جانب الكثيرين. لقد أتت 

كــل تلك الــســنــوات مــن االســتــثــمــار والــتــدريــب، وبناء 

كلها، فــي وقــت كــان مطلوبا 
ُ
أ شــراكــات استراتيجية 

فيه منا الــتــدخــل واملــســاعــدة فــي إنــقــاذ الــنــاس، وأنــا 

ا لكل تضحياتكم.
ًّ

ممنت جد

ا حماية البيئة مسؤولية 
ً

أصدقائي، إنني أعتبر أيض

ا، لقد وضعت قطر االستدامة 
ً

تقع على عاتقنا جميع

فــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــا، ورصـــدنـــا مـــواردنـــا لتطوير 

تقنيات خفض االنبعاثات والطاقة النظيفة، ونحن 

فــي تشجيع تطوير  ــال 
ّ

فــع لــعــب دور  عـــازمـــون عــلــى 

الــســيــاســات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، فيما يتعلق بكل 

ا خالل األشهر 
ً

من الطاقة والبيئة، ولقد رأينا جميع

ــا، فــي هــذه 
ً

املــاضــيــة، مــا يــحــدث عــنــدمــا ال نــعــمــل مــع

الــزمــن، يجب علينا أن نــوازن  اللحظة الحاسمة من 

بحكمة بني الحاجة إلى االهتمام بالبيئة، وفي نفس 

الوقت توفير أمن الطاقة للعالم.

ا بــني جميع 
ً
ــا مكثف

ً
ا وتــعــاون

ً
سيتطلب ذلــك تنسيق

الحكومات والشركات وأصحاب املصلحة وكل فرد 

إلــى الطاقة، إال أنه  منا، بما أن كــل فــرد منا يحتاج 

في الوقت الحالي ال يزال ما يقرب من مليار شخص 

بدون مصدر موثوق للطاقة.

وباعتبارها واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي 

املسال في العالم، استثمرت قطر في جهود توسعة 

مشاريع الغاز الطبيعي املسال منذ سنوات، مدركة 

أن الغاز الطبيعي املسال هو مصدر طاقة بسعة ال 

دافوس -قنا
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تتغير بشكل ســريــع، وهــو أمــر ضـــروري خــالل فترة 

االنتقال، وهو ما يجري بالفعل. إن زيادة إنتاج الغاز 

الطبيعي املسال يمكن أن يزود العالم بإمدادات طاقة 

ــا ومــوثــوقــيــة ومـــرونـــة، وســيــؤدي 
ً
أنــظــف وأكــثــر أمــان

تــحــقــيــق أمــــن الــطــاقــة الــعــاملــي إلــــى اســـتـــقـــرار الــســوق 

وتقليل التأثيرات االقتصادية ألزمة الطاقة الحالية.

السيدات والسادة، كما يعلم معظمكم، ستستضيف 

قطر كأس العالم لكرة القدم للمرة األولى في الشرق 

األوســط، في آخــر هــذا العام. ونحن نعمل بكل جهد 

الــريــاضــي الكبير ملنطقتنا  الــحــدث  حتى يتيح هــذا 

بأكملها فرصة الستضافة العالم. إن الشرق األوسط 

يــعــانــي مــنــذ عــقــود مــن الــتــمــيــيــز، وأرى أن مــثــل هــذا 

الــتــمــيــيــز يــنــطــلــق إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر مــــن أشــــخــــاص ال 

الــحــاالت، يرفضون محاولة  يعرفوننا، وفــي بعض 

التعرف علينا.

ــزال هــنــاك أنــــاس لــيــس بوسعهم  وحــتــى الـــيـــوم، ال يــ

قبول فكرة استضافة دولــة عربية إسالمية لبطولة 

 هــؤالء األفــراد، 
ّ
مثل كأس العالم لكرة القدم. لقد شن

بمن فيهم كثيرون في مواقع نفوذ، هجمات بوتيرة 

لم يسبق لها مثيل، عندما استضافت دول أخرى في 

ا، على 
ً

ا ضخم
ًّ
ا رياضي

ً
قارات مختلفة من العالم حدث

الــرغــم مــن حقيقة وجـــود مشاكل وتــحــديــات خاصة 

 قطر شأنها كشأن 
ّ
تواجه كل دولة من تلك الدول. إن

كـــل بــلــد مـــن بــلــدانــكــم، لــيــســت مــثــالــيــة، إنــهــا تــحــاول 

باستمرار إدخــال تحسينات، وهي تزخر باألمل في 

ا.
ً
مستقبل أكثر إشراق

نــحــن فـــي غــايــة الــفــخــر بــســبــب الــتــطــويــر واإلصــــالح 

ــاه، وأنـــا مــمــنت لـــألضـــواء التي  ــرزنـ والــتــقــدم الـــذي أحـ

الــعــالــم، والــتــي ألهمتنا القيام بإجراء  سلطها كــأس 

هذه التغييرات بسرعة البرق.

وأؤكــد لجميع املستمعني أن هــذه النسخة من كأس 

العالم ستكون نسخة خــاصــة. ونعتقد أن الرياضة 

أداة للتغيير اإليجابي، وتعزيز التسامح واالحترام، 

الــوحــدة. ونحن نتمسك  وتمكني الشباب وإلهامهم 

بــهــذا االعــتــقــاد، وآمـــل أن تنضموا إلينا لالستمتاع 

ا كما تلعب في بلدنا.
ً

بهذه اللعبة الجميلة تمام

ــادة، إن مــصــلــحــتــنــا ومــســؤولــيــتــنــا  ــ ــــسـ الـــســـيـــدات والـ

واملصير املشترك للبشرية جمعاء تتطلب الشراكة، 

ا العيش في سالم.
ً

حتى يتسنى لنا جميع

ولكم جزيل الشكر.

وخالل الجلسة، أجاب سمو األمير املفدى عن سؤال 

ــــواب، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــــالوس شــ لــلــبــروفــيــســور كـ

ملنتدى االقتصاد العاملي، حول الكيفية التي توازن 

بها دولة قطر عالقاتها مع كل من الصني والواليات 

ــة قــطــر لــديــهــا  ــ  دولـ
ّ
املــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، بـــالـــقـــول: إن

عالقات مميزة واستراتيجية مع أمريكا، مشيًرا إلى 

أن تــصــنــيــف فــخــامــة الــرئــيــس األمــريــكــي جـــو بــايــدن 

لدولة قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو هو إقرار 

بأهمية دور دولــة قطر في الشرق األوســط والعالم، 

كما قــال ســمــوه: إن عــالقــات قطر مــع الصني عالقات 

ا، خاصة في الجوانب االقتصادية، مشيًرا 
ً

قوية أيض

إلى لقائه األخير مع فخامة الرئيس شي جني بينغ 

رئــيــس جــمــهــوريــة الــصــني الــشــعــبــيــة خـــالل مــشــاركــة 

سموه في دورة األلعاب األوملبية الشتوية في بكني، 

بدعوة من فخامة الرئيس الصيني، مما يؤكد جهود 

دولة قطر في تيسير السالم.

وفيما يخص جهود قطر الدولية، قــال سمو األمير 

املــفــدى: إن قــطــر لــهــا نــشــاطــات مــمــيــزة عــلــى مختلف 

املستويات، مثل دعــم التعليم، وخلق فــرص العمل، 

ـــا ســـمـــوه أن أفــضــل 
ً

ومـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــــاب.. مـــوضـــح

طــريــقــة لــحــل الـــخـــالفـــات هـــي الــجــلــوس عــلــى طــاولــة 

 ســـمـــوه بــمــا تـــم فـــي أفــغــانــســتــان، 
ً

الــــحــــوار، مـــســـتـــدال

ا أن قطر تشجع عودة إيران واملجتمع الدولي 
ً

ومؤكد

للمفاوضات ولالتفاق.

وفــي ســـؤال آخــر حــول أزمـــة الــطــاقــة فــي أوروبــــا، أكد 

 أزمــة الطاقة مــوجــودة منذ سنوات، 
ّ
أن سمو األمــيــر 

إلــى أن قطر كبلد مــصــدر للطاقة ومستثمر  مــشــيــًرا 

ــواع التكنولوجيا لتقليل  أنــ فيها تــســتــخــدم أحـــدث 

االنبعاث للمحافظة على البيئة وإلمـــداد شركائها 

الدوليني عبر العالم.

وفي معرض رد سموه على سؤال حول الدبلوماسية 

لــدولــة قطر وأولــويــاتــهــا الرئيسية فــي هذا  الــدولــيــة 

االتجاه، أعرب سموه عن امتنانه للثقة التي تحظى 

ا سجلها الحافل باملصداقية 
ً

بها دولـــة قــطــر، مــؤكــد

والــتــوفــيــق بــني الــــدول، وفـــي هـــذا الــصــدد أكـــد سموه 

أن ما يميز دولــة قطر هو عدم استسالمها حتى لو 

 دولة قطر بلد 
ّ
ا أن

ً
كانت املفاوضات صعبة، موضح

الــوســيــط مــن أجــل تحقيق  صغير لكنها تلعب دور 

السالم. كما قال سموه: إن دور دولة قطر هو تيسير 

محادثات السالم وتزويد السوق بالطاقة، باعتبارها 

ا بها من الجميع، وتبذل كافة 
ً
دولة مخلصة وموثوق

ا 
ً

ا أنها لن تدخر جهد
ً

الجهود في هذا الصدد، مؤكد

في املحافظة على نهجها القائم على إيجاد حلول 

سلمية ملختلف النزاعات.

وكان البروفيسور كالوس شواب، الرئيس التنفيذي 

ملــنــتــدى االقــتــصــاد الــعــاملــي، قــد رحـــب بــســمــو األمــيــر 

املــفــدى فــي بــدايــة الجلسة فــي أول مــشــاركــة لسموه، 

ا بــالــتــعــاون الــقــوي بــني دولـــة قــطــر واملــنــتــدى. 
ً

مــشــيــد

وأوضح في الوقت نفسه أن قطر أصبحت قوة كبيرة 

في إدارتها للقضايا العاملية والدبلوماسية الدولية، 

مــن خــالل تعزيز روابــطــهــا مــع دول اإلقليم والعالم، 

كما قامت قطر بالتفاوض في العديد من القضايا. 

وفي هذا الصدد أوضح الرئيس التنفيذي أن الجميع 

يتطلع لقطر فيما يتعلق بــالــوســاطــة ملــا تتمتع به 

ا فــي الــوقــت نفسه مــا تبذله دولــة 
ً
مــن عــالقــات، مثمن

املــجــاالت، مثل الطاقة والتعليم  قطر في العديد من 

والرياضة.

حضر الجلسة االفتتاحية عدد من أصحاب السعادة 

الـــدول الشقيقة والصديقة،  ــوزراء، ورؤســـاء وفــود  الــ

ــاديــــني  ــتــــصــ ــيـــني واالقــ ــيـــاسـ ــار املــــســــؤولــــني الـــسـ ــ ــبـ ــ وكـ

والخبراء، ورؤساء عدة شركات دولية، ووفود الدول 

املشاركة.

متضامنون مع ضحايا جميع الحروب 
من كل عرق وجنس ودين

نركز على حل األزمة األوكرانية والناس 
جميعًا يستحقون السالم واألمن والكرامة

ال ينبغي التسامح مع العدوان واملعايير 
املزدوجة حول قيمة اإلنسان

أؤكد أن هذه النسخة من كأس العالم 
ستكون نسخة خاصة

فلسطني مثال للنزاعات املنسية 
وجرح مفتوح منذ إنشاء األمم املتحدة

تم قتل شيرين أبوعاقلة وحرمانها
 من جنازة تصون كرامة املوتى

نحن في غاية الفخر بسبب التطوير 
واإلصالح والتقدم الذي أحرزناه
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سمو األمير يلتقي رئيس منتدى دافوس

دافوس -قنا

صاحب السمو: نرفض االنتهاكات 
لسيادة الدول أو أرواح البشر 

أكـــد حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم 

بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، أن 

العالم  يواجهها  التي  املتزايدة  التحديات 

ــود فــي  ــجـــهـ تـــحـــتـــم عـــلـــى الــــــدول تــكــثــيــف الـ

ــة لــلــنــزاعــات  ــادلـ إيـــجـــاد حـــلـــول ســلــمــيــة وعـ

ــة ســمــو  ــاركــ ــشــ املـــــتـــــزايـــــدة، وذلـــــــك خــــــالل مــ

األمـــيـــر فـــي الــجــلــســة االفـــتـــتـــاحـــيـــة ملــنــتــدى 

مدينة  في  ينعقد  الذي  العاملي،  االقتصاد 

دافــــوس تــحــت شــعــار «الـــتـــاريـــخ فـــي نــقــطــة 

ــاحــــب الـــســـمـــو  ــول». وقــــــال حــــضــــرة صــ ــ ــحـ ــ تـ

ــى الــــصــــفــــحــــة الـــرســـمـــيـــة  ــلــ فـــــي تــــغــــريــــدة عــ

لــســمــوه عــلــى مــوقــع تــويــتــر: «أكــــدت الــيــوم 

ــاد الـــعـــاملـــي دافـــــوس  ــتــــصــ ــتـــدى االقــ ــنـ فــــي مـ

الـــتـــي يــواجــهــهــا  املـــتـــزايـــدة  الـــتـــحـــديـــات  أن 

الجهود  تكثيف  دولــنــا  عــلــى  تحتم  الــعــالــم 

فــــــــي إيــــــــجــــــــاد حـــــــلـــــــول ســــلــــمــــيــــة وعـــــــادلـــــــة 

لــلــنــزاعــات املــتــزايــدة، ورفــض جــمــيــع أنــواع 

أرواح  أو  الدول  لسيادة  سواء  االنتهاكات 

الــبــشــر، ونــحــن فــي قــطــر مــوقــفــنــا ثــابــت في 

العاملي». السالم  دعم 

شــارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

املــفــدى، في الجلسة  حمد آل ثاني أمير البالد 

 FIFA ــــأس الـــعـــالـــم ــــول بـــطـــولـــة كـ الــنــقــاشــيــة حـ

ــدة» 
ِّ

ــوح
ُ

قطر 2022، بعنوان «الــريــاضــة كقوة م

بمنتدى االقتصاد العاملي في مدينة دافــوس، 

عصر أمس. 

 وقد افتتح سمو األمير املفدى الجلسة بكلمة، 

تطرق فيها إلى أن مشاركته األولى في منتدى 

االقتصاد العاملي تأتي في عام خاص بالنسبة 

لقطر، تستضيف فيه بطولة كأس العالم لكرة 

الــقــدم، الــتــي ســتــكــون أول حـــدث ريــاضــي كبير 

تحضره الجماهير كافة بعد الجائحة املدمرة. 

وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أعــــرب ســمــوه عـــن ســعــادتــه 

الــعــالــم، وتجمع  ــد 
ّ

بــكــون هــذه البطولة ســتــوح

ــا إلـــى أنــهــا املــرة 
ً
ا، الفــت

ً
شــمــل الــجــمــهــور مـــجـــدد

األولى التي يستضيف فيها العالم العربي مثل 

هذا الحدث الكبير. ولم تفت سموه اإلشارة إلى 

املعاناة الطويلة التي تمر بها املنطقة، وكيف 

ســتــكــون اســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم مــصــدر أمــل 

للشباب فــي جميع أنــحــاء املنطقة، باإلضافة 

إلى اإلسهام الدائم الذي ستقدمه للعالم.

 تأثير مثل هذه 
ّ
وأكد سموه في الكلمة على أن

الــريــاضــيــة ال يقف عند حــد التسلية  ــداث  األحــ

إلــى تحقيق التفاهم املتبادل  فقط، بل يتعداه 

بـــني مــخــتــلــف الـــثـــقـــافـــات والــخــلــفــيــات، مــشــيــًرا 

 شــعــب قــطــر واملــنــطــقــة فــي غاية 
ّ
ســمــوه إلـــى أن

الحماس إلبداء كرم الضيافة والثقافة العربية 

العريقة.

 وفي ختام الكلمة، أوضح سمو األمير املفدى 

الــقــدم FIFA قطر  لــكــرة   بطولة كــأس العالم 
ّ
أن

2022 تعكس رحلة عمل شاقة، وعزما وجهدا 

ــا ســمــوه للترحيب 
ً

الــكــلــل، مــتــطــلــع ال يــعــرفــان 

ا لجميع املنتخبات 
ً
بالجميع في قطر، ومتمني

املتأهلة التوفيق.

ــا فــخــامــة الــرئــيــس  ـ
ً

وشــــــارك فـــي الــجــلــســة أيـــض

ــدا، وعــدد  بــول كــاغــامــي رئــيــس جمهورية روانــ

الــوزراء، وسعادة السيد  من أصحاب السعادة 

ــاد الـــدولـــي  ــحــ جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئـــيـــس االتــ

لــكــرة الـــقـــدم FIFA، وســـعـــادة الــســيــد بــاتــريــس 

موتسيبي رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، 

وكبار املسؤولني، وعدد من الالعبني واملدربني 

واملهتمني بالشأن الرياضي.

2022 FIFA
صاحب السمو: شعب قطر واملنطقة في غاية الحماس إلبداء كرم الضيافة والثقافة العربية

2022
دافوس -قنا

الدوحة-الشرق

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، الــبــروفــيــســور كــالوس 

شواب الرئيس التنفيذي ملنتدى االقتصاد العاملي، 

ــك عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع املـــنـــتـــدى االقـــتـــصـــادي  ــ وذلـ

العاملي في مدينة دافوس، أمس.  

  جرى خالل اللقاء استعراض عدد من املوضوعات 

املــدرجــة عــلــى جـــدول أعــمــال املــنــتــدى ذات االهــتــمــام 

املــشــتــرك، وال سيما املتعلقة بــاملــجــال االقــتــصــادي. 

حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد 

الرسمي املرافق لسمو األمير.

سمو األمير خالل لقائه مع رئيس منتدى دافوس

سمو األمير يشارك في جلسة حول مونديال 2022



رئيس الوزراء: رسالة صاحب السمو
 من مبادئ القانون الدولي

قــال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن رسالة 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمــيــر الــبــالد املــفــدى فــي كلمته أمــــام مــنــتــدى دافــــوس، 

القانون الدولي  أمــس، هي السالم املنبثق من مبادئ 

واالحترام املتبادل بني الــدول. وأضــاف رئيس الــوزراء 

عبر تويتر: حضرت في كلمة سموه أهم القضايا التي 

تشغل عاملنا والحلول الفضلى للتعامل معها انطالقًا 

من تجربة قطر ووساطاتها الناجحة في العديد من 

األزمات في محيطها والعالم.

ــهــــرأمــــس، فــــي الــجــلــســة  وشــــــــارك صــــاحــــب الـــســـمـــو، ظــ

االفتتاحية ملنتدى االقتصاد العاملي، الذي ينعقد في 

مدينة دافوس تحت شعار «التاريخ في نقطة تحول». 

وألقى سمو األمير كلمة في الجلسة االفتتاحية.
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نــائــب رئيس  ثــانــي،  أجـــرى ســعــادة الشيخ محمد بــن عبدالرحمن آل 

 هاتفيًا مــع سعادة 
ً
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة، أمـــس، اتــصــاال

الــدكــتــور حسني أمــيــر عبداللهيان، وزيـــر الخارجية فــي الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية.

جرى خالل االتصال استعراض العالقات الثنائية بني البلدين، وبحث 

آخر التطورات اإلقليمية ومستجدات محادثات االتفاق النووي، إلى 

جانب تبادل اآلراء حيال املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

«2022

وزير التجارة يجتمع مع رئيس وزراء كردستان العراق

بن  بــن حمد  الشيخ محمد  اجتمع ســعــادة 

والصناعة،  الــتــجــارة  وزيــر  ثــانــي،  آل  قاسم 

رئيس  بارازاني  السيد مسرور  مع سعادة 

الـــعـــراق،  ــتـــان  كـــردسـ إقــلــيــم  حــكــومــة  وزراء 

وذلـــــك عـــلـــى هـــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فـــي أعـــمـــال 

ــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي « دافـــــوس»  املـــنـــتـــدى االقـ

.2022

ــم خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث ســبــل تــطــويــر  وتــ

الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــني دولـــة قــطــر وإقــلــيــم 

ــعـــراق فـــي مــخــتــلــف املـــجـــاالت.  كـــردســـتـــان الـ

املوضوعات  من  استعراض عدد  كما جرى 

ذات االهتمام املشترك والهادفة إلى تعزيز 

واالستثمار  التجارة  قطاعات  في  التعاون 

ــة، إضــــافــــة إلــــى تــــبــــادل وجـــهـــات  ــاعـ ــنـ والـــصـ

ــة عــلــى  ــ ــدرجـ ــ ــات املـ ــوعــ ــنـــظـــر حـــــول املــــوضــ الـ

املنتدى. أعمال  جدول 

وســلــط ســعــادة وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة 

خـــالل االجــتــمــاع، الــضــوء عــلــى الــســيــاســات 

ــــي أرســـتـــهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــحــ ــاجــ ــنــ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

ــــاص، كــمــا  ــخـ ــ ــر لــــدعــــم الــــقــــطــــاع الـ ــطـ ــة قـ ــ ــ دولـ

ــعــــات  ــتــــشــــريــ ـــز والــ ـــوافــ ـــحــ ــه الــ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ  سـ
ّ

بـــــــني

ــي الــــدولــــة  ــة فـــ ــاحــ ــتــ والـــــفـــــرص الــــــواعــــــدة املــ

ــال  ــة لــتــشــجــيــع املــســتــثــمــريــن ورجــ ــادفـ ــهـ والـ

العراقية على  الشركات  األعمال وأصحاب 

دولة قطر. االستثمار في 

ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  ــقــــى ســـــعـــــادة الــــشــ ــتــ ــا الــ ــمــ كــ

حـــمـــد بـــن قـــاســـم آل ثـــانـــي، وزيـــــر الـــتـــجـــارة 

والـــــصـــــنـــــاعـــــة، ســــــعــــــادة الــــســــيــــد جــــوزيــــف 

ــــة والـــــتـــــجـــــارة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ـــر الـــــصـ ــيــــال، وزيـــــــ ــكــ ــيــ ســ

بــجــمــهــوريــة الـــتـــشـــيـــك، وذلـــــك عـــلـــى هــامــش 

مــشــاركــتــه فــي أعــمــال املــنــتــدى االقــتــصــادي 

العاملي « دافوس». 

ــاء بــــحــــث ســــبــــل تـــطـــويـــر  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـــــــم خـــــــالل الـ

في مختلف  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 

املـــــــجـــــــاالت. كــــمــــا جـــــــرى اســـــتـــــعـــــراض عــــدد 

املــشــتــرك  ــام  ــمـ ــتـ املـــوضـــوعـــات ذات االهـ مـــن 

قطاعات  في  التعاون  تعزيز  إلــى  والهادفة 

الــتــجــارة واالســتــثــمــار والــصــنــاعــة، إضــافــة 

إلى تبادل وجهات النظر حول املوضوعات 

املنتدى. وسلط  أعمال  املدرجة على جدول 

ــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة خــالل  ــر الـ ــ ســـعـــادة وزيـ

االقتصادية  السياسات  الضوء على  اللقاء، 

الــنــاجــحــة الـــتـــي أرســـتـــهـــا دولــــة قــطــر لــدعــم 

الحوافز   سعادته 
ّ

بني كما  الخاص،  القطاع 

والـــتـــشـــريـــعـــات والـــفـــرص الــــواعــــدة املــتــاحــة 

املستثمرين  لتشجيع  والهادفة  الدولة  في 

ورجــــــــــال األعــــــمــــــال وأصــــــحــــــاب الــــشــــركــــات 

الــتــشــيــكــيــة عــلــى االســتــثــمــار فــي دولـــة قــطــر. 

ويــعــقــد ســعــادة وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة 

ــال املــــنــــتــــدى، عـــــــددًا مــن  ــ ــمـ ــ ــامــــش أعـ عـــلـــى هــ

ات مع عدد من الوزراء  االجتماعات واللقاء

ــن الــــــــدول املـــشـــاركـــة  ــ ــار املــــســــؤولــــني مـ ــ ــبـ ــ وكـ

الدولية. واملنظمات 

 وزير التجارة والصناعة ورئيس وزراء إقليم كردستان

الدوحة-الشرق

الدوحة-الشرق

وزير الخارجية يجري اتصاال 
هاتفيا مع نظيره اإليراني

سعادة وزير الخارجية

الدوحة -قنا

سمو األمير
يصل لندن

تميم  الشيخ  السمو  وصــل حــضــرة صــاحــب 

املفدى، مساء   البالد  أمير  ثاني  آل  بن حمد 

أمــس ، إلــى الــعــاصــمــة لــنــدن فــي زيـــارة عمل 

إلى اململكة املتحدة الصديقة.و كان  حضرة 

صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 

ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى قـــد غــــادر مــديــنــة 

ســانــت غــالــن بـــاالتـــحـــاد الــســويــســري مــســاء 

أمـــس، بــعــد أن شـــارك فــي مــنــتــدى االقــتــصــاد 

ــــق ســمــو  ــــوس/.رافــ الـــعـــاملـــي فـــي مــديــنــة /دافــ

األمير وفد رسمي.

لندن- قنا

حــضــر صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 

املفدى،  البالد  أمير  آل ثاني  بن حمد 

حــفــل االســتــقــبــال الــــذي أقـــامـــه جــهــاز 

قطر لالستثمار على هامش منتدى 

العاملي في مدينة دافــوس  االقتصاد 

مــســاء أمـــس. وحــضــر الحفل عــدد من 

ــمــــال واملــســتــثــمــريــن  كـــبـــار رجـــــال األعــ

واالقتصاديني واإلعالميني ورؤســاء 

ــة. وقـــد  ــيـ ــاملـ ــعـ ــنــــوك الـ ــبــ الــــشــــركــــات والــ

تـــــبـــــادل ســــمــــو األمـــــيـــــر مـــــع عـــــــدد مــن 

فـــرص  اآلراء حــــــول  األعـــــمـــــال  رجـــــــال 

التعاون االقتصادي والتبادل  تعزيز 

التجاري واالستثماري. حضر حفل 

ــد الــرســمــي  ــوفـ ــاء الـ االســـتـــقـــبـــال أعـــضـ

املــرافــق لسمو األمــيــر وعــدد مــن كبار 

املسؤولني.

صاحب السمو يحضر حفل استقبال جهاز قطر لالستثمار

دافوس -قنا
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تــكــتــســب مـــشـــاركـــة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
ــبــالد  الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر ال
املــفــدى فــي مــنــتــدى دافـــوس أهــمــيــة خــاصــة في 
لم  إذ  اليوم،  العالم  بها  يمر  التي  التحديات  ظل 
ــار الــكــارثــيــة ألزمـــة جائحة  يــفــق الــعــالــم مــن اآلثـ
لتشكل  األوكــرانــيــة  األزمــــة  ليستقبل  كــورونــا 
ــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي فــي  تــحــديــا جـــديـــدا يــمــس االقـ
الــغــذاء ويــفــاقــم من  الــطــاقــة وواردات  مــدخــالت 

العالم.  تقلق  التي  األمنية  التحديات 
ويــمــثــل مــنــتــدى دافــــوس مــنــصــة عــاملــيــة رفــيــعــة 
كـــبـــرى  قـــــــــادة  مــــــن   1000 ـــم  تــــضـ ــوى  ــ ــتـ ــ ــــسـ املـ
ــقـــوي عــلــى  الـ ــتــأثــيــر  ال ــعــاملــيــة ذات  ال الـــشـــركـــات 
وزعماء  السياسيني  والقادة  العاملي  االقتصاد 
ــدول ملــنــاقــشــة تــــطــــورات الـــقـــضـــايـــا الــعــاملــيــة  ــ ــ الـ
لــهــا ورســـم خــطــط اقتصادية  الــحــلــول  واقــتــراح 

العاملي.  االقتصاد  تطور  مبتكرة تسهم في 
هذا  في  السمو  كلمة حضرة صاحب  وجــاءت 
املنتدى العاملي معبرة عن هذه التحديات، حيث 
االقتصاد  ملنتدى  الحالية  الدورة  أن  أكد سموه 
الـــعـــاملـــي ذات أهـــمـــيـــة اســتــثــنــائــيــة ألنـــهـــا تــعــقــد 
فــي خــضــم تــحــديــات اقــتــصــاديــة واضــطــرابــات 
ــار  ــ جــيــوســيــاســيــة، وقـــبـــل أن نـــأمـــل فـــي االزدهـ
االقتصادي، يجب علينا أوًال مراجعة وإصالح 
الــســالم. ونحن  أجــل  إطـــار عملنا مــن  وتــعــزيــز 
ــال رســـالـــة تــعــيــد الــطــمــأنــيــنــة  ــ بــحــاجــة إلـــى إرسـ
لــلــنــاس فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، مــفــادهــا أنــه: 
فــقــط مــن خـــالل الـــوحـــدة يــمــكــنــنــا الــتــغــلــب على 

يقسمنا.  الذي  الصراع 
إنه  لكم  أقول  أن  أستطيع  القول:  ويتابع سموه 
بــعــد ســنــوات مــن الــتــمــهــيــد لــلــســالم، مــن خــالل 
األمل، ويجب  أن نفقد  أبًدا  الوساطة، ال يمكننا 
أال نــتــخــلــى عـــن مــحــاولــة الــجــمــع بـــني األطــــراف، 
تساعد  أن  يمكن  أن جهودنا  نعتقد  أننا  طاملا 
ــإن مــحــاوالتــنــا  ــدة، فـ ــ ــو فـــي إنـــقـــاذ حــيــاة واحـ ولـ
ــــرى ســمــو  ــك الـــعـــنـــاء. ويـ ــ ــلــتــوســط تــســتــحــق ذل ل
أنـــه ألجـــل تــطــبــيــق ذلـــك البـــد أن تستند  األمــيــر 
ــــى املـــبـــادئ املــتــفــق عــلــيــهــا  جــهــودنــا املـــوحـــدة إل
ــقــانــون  ــم املـــتـــحـــدة، وال مــســبــًقــا فـــي مــيــثــاق األمــ
لــســيــادة بعضنا  املــتــبــادل  الـــدولـــي، واالحـــتـــرام 

البعض.
الكلمات عن خالصة األوضاع  وقد عبرت هذه 
التي  الحقيقية  والتحديات  العالم  بها  يمر  التي 
الشرق  الــعــالــم وقــضــايــا منطقة  تــواجــه شــعــوب 

األوسط على وجه الخصوص. 

تهميش األمم املتحدة 
وحــــذر صــاحــب الــســمــو مــمــا شــهــدتــه املــنــظــمــة 
الــدولــيــة خـــالل الــســنــوات األخـــيـــرة، مــشــيــرا إلــى 
دور  تهميش  األخــيــرة، شهدنا  الــعــقــود  فــي  أنــه 
األمم املتحدة، وانتهاك سيادة حكم القانون في 
األساسي  االحــتــرام  وانهيار  الدولية،  العالقات 
ــد أدى ذلـــك  ــ ــعـــض، وقـ ــبـ الـ بــعــضــنــا  ــقـــالل  ــتـ السـ
إلـــى كـــّم هــائــل مــن الــعــنــف والـــعـــدوان واملــعــايــيــر 
املــــزدوجــــة، كــمــا أن حـــل الـــنـــزاعـــات مـــن خــالل 
ــاد، حــيــث وصـــل إلــى  ــ ــ الـــعـــدوان آخـــذ فـــي االزديـ
الدائرة هنا  الحرب  واحدة من أسوأ ذرواته في 

في أوروبا. 
ــاب  ــبـ ــو األمــــيــــر بـــتـــحـــديـــد أسـ ــمـ ــِف سـ ــتـ ــكـ ولـــــم يـ
ــات، بــل قـــدم املــقــتــرحــات الــتــي تــســهــم في  ــ األزمـ
مع جميع  اتصال  على  نحن  قائال:  منها،  الحد 
ــا  األطــــــــراف املـــعـــنـــيـــة بــــاألزمــــة األوكــــرانــــيــــة، وأنــ
فــي كــل جــهــد دولــي  للمساهمة  اســتــعــداد  عــلــى 
وإقليمي إليجاد حل سلمي فوري للصراع بني 

وأوكرانيا. االتحادية  روسيا 
وجــــــدد ســــمــــوه مــــوقــــف قـــطـــر الـــثـــابـــت بــرفــض 
قطر  دولة  أن  إلى  الخارجية، مشيرا  التدخالت 
كما  الدول،  على سيادة  االعتداء  بحزم  ترفض 
انتهاًكا  أن يشكل  مــن شــأنــه  عــمــل  أي  تــرفــض 
مع  نقف متضامنني  الدولي، مضيفًا:  للقانون 
ــاء الـــذيـــن هـــم ضــحــايــا  ــريـ مــاليــني الــالجــئــني األبـ
ــيــــة، كــمــا نــقــف مــتــضــامــنــني مع  الــحــرب األوروبــ
الــدائــرة اآلن،  الــحــروب األخـــرى  ضــحــايــا جميع 
ــع الــضــحــايــا مـــن كـــل عــــرق وجـــنـــس وديــــن.  ومــ

أن نساعدهم جميًعا. واملطلوب منا هو 

أزمات يعاني منها العالم 
التي  إلــى األزمـــات األخـــرى  ولــفــت ســمــوه النظر 
إلى قضية مهمة  العالم حني أشار  يعاني منها 
وهــــي ضــــــرورة الـــنـــظـــر إلــــى جــمــيــع املــشــكــالت 
الدولية بنفس املنظار، حيث قال سموه: في ظل 
لألزمة  دبلوماسي  الدقيق إليجاد حل  التركيز 
من  القدر  نفس  نولي  أن  آمــل  فإني  األوكرانية، 
املنسية  النزاعات  لحل جميع  والجهد  االهتمام 
يــســتــحــقــون  جـــمـــيـــًعـــا  ــنــــاس  ــ ال املـــهـــمـــلـــة، ألن  أو 
السالم واألمن والكرامة، ودلل سموه على ذلك 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث بـــني أن «املــثــال 
ــا فـــي هـــذا الـــصـــدد يــتــمــثــل في  ــوًحـ األكـــثـــر وضـ
فلسطني، التي ظلت جرًحا مفتوًحا منذ إنشاء 
األمـــم املــتــحــدة، لــقــد ظــلــت هـــذه الــعــائــالت تــرزح 
تــحــت االحــتــالل مــنــذ عــقــود، بينما ال يــلــوح أي 
العدوان  استمر تصعيد  لقد  األفــق،  في  مخرج 
ونفس  هــوادة،  بــال  القانوني  غير  االستيطاني 
املــســتــمــرة ضد  ــتـــداءات  االعـ عــلــى  األمـــر ينطبق 
ــو الــلــه أن  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ومـــا زلـــت أدعــ
يتخذ  ثم  والعنف  املظالم  ليعي  العالم  يستيقظ 

إزاءه». موقًفا 

شيرين أبوعاقلة وقتل الصحفيني
ــيـــة  ــفـ وتــــــحــــــدث ســـــمـــــوه عــــــن اغـــــتـــــيـــــال الـــصـــحـ
الــفــلــســطــيــنــيــة شــيــريــن أبـــوعـــاقـــلـــة، وقـــــال: قــبــل 
ــة فــي  ــلــ ــاقــ ــوعــ ــم قـــتـــل شـــيـــريـــن أبــ ــ ــوعــــني تـ ــبــ أســ
أمريكية  فلسطينية  وهــي صحفية  فلسطني، 
مــســيــحــيــة، وتـــم حــرمــانــهــا مـــن جـــنـــازة تــصــون 
ــى، كـــانـــت شــيــريــن تــغــطــي مــعــانــاة  ــوتـ كـــرامـــة املـ
الــفــلــســطــيــنــيــني لــعــقــود، ولـــقـــد تــفــطــرت قــلــوبــنــا 
ملقتلها، إن مقتلها ال يقل رعًبا عن الصحفيني 
الــســبــعــة الــذيــن قــتــلــوا فــي أوكــرانــيــا فــي مــارس 
الذين  ا  والثمانية عشر صحفّيً السنة،  هذه  من 
قــتــلــوا فـــي فــلــســطــني مــنــذ عـــام 2000، وكــذلــك 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــصــحــفــيــني اآلخــريــن الــذيــن 
وليبيا،  العراق،  في  مهامهم  يــؤدون  وهم  قتلوا 

واليمن. وسوريا 

ازدواجية املعايير 
وعــبــر ســمــو األمــيــر عــن مــوقــف املــاليــني تــجــاه 
القرن  قال: «في  املعايير عندما  االزدواجية في 
مع  نتسامح  أن  ينبغي  ال  والعشرين،  الــحــادي 
هذا الكم من العدوان، كما يجب أال نقبل العالم 
الـــذي تــطــرح فــيــه الــحــكــومــات مــعــايــيــر مــزدوجــة 
ــاس االنـــتـــمـــاء  ــول قــيــمــة اإلنــــســــان عـــلـــى أســــ ــ حـ
أن  نعتبر  إنــنــا  الــديــنــي،  أو  العرقي  أو  اإلقليمي 
قيمة حــيــاة كــل فــرد أوروبـــي غــالــيــة، ويــجــب أن 
يكون شأنها شأن حياة أي فرد في منطقتنا». 

الــــشــــرق األوســــــــط ظــل  ــمــــوه إلـــــى أن  ــفــــت ســ ــ ول
ــــف هـــذه  ــتــمــيــيــز ووصــ ــنـــوات يـــعـــانـــي مــــن ال لـــسـ
ــا تــنــطــلــق إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر مــن  ــهـ ــأنـ ــاهــــرة بـ ــظــ ــ ال
أشــخــاص ال يــعــرفــونــنــا، وفـــي بــعــض الــحــاالت، 

علينا. التعرف  يرفضون محاولة 

سرعة البرق 
ــار إلـــى أن اســتــضــافــة قــطــر لــكــأس الــعــالــم  وأشــ
األوســط، في آخر هذا  الشرق  األولى في  للمرة 
بــكــل جــهــد حــتــى يتيح هــذا  الــعــام ونــحــن نعمل 
الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الــكــبــيــر ملــنــطــقــتــنــا بــأكــمــلــهــا 

العالم.  فرصة الستضافة 
ــيـــوم، ال  ولــفــت ســمــوه الــنــظــر إلـــى أنـــه وحــتــى الـ
ــزال هــنــاك أنـــاس لــيــس بــوســعــهــم قــبــول فــكــرة  يـ
لبطولة مثل  إســالمــيــة  عــربــيــة  دولـــة  اســتــضــافــة 
كأس العالم لكرة القدم، لقد شنَّ هؤالء األفراد، 
نــفــوذ، هجمات  مــواقــع  فــي  كــثــيــرون  فيهم  بمن 
استضافت  عندما  مثيل،  لها  يسبق  لم  بوتيرة 
العالم حدًثا  دول أخرى في قارات مختلفة من 
الرغم من حقيقة وجود  ا ضخًما، على  رياضّيً
من  دولــة  كل  تواجه  وتحديات خاصة  مشاكل 
من  بلد  كل  قطر شأنها كشأن  إّن  الــدول،  تلك 
باستمرار  تحاول  إنها  مثالية،  ليست  بلدانكم، 
ــاألمـــل فــي  ــي تـــزخـــر بـ ــال تــحــســيــنــات، وهــ ــ إدخــ

إشراًقا. أكثر  مستقبل 
ــه ســمــوه رســـالـــة مــهــمــة مــفــادهــا أنــنــا في  ووجــ
والتقدم  واإلصالح  التطوير  الفخر بسبب  غاية 
الذي أحرزناه، وأنا ممنت لألضواء التي سلطها 
هذه  بإجراء  القيام  ألهمتنا  والتي  العالم،  كأس 

البرق. التغييرات بسرعة 
من  النسخة  هــذه  أن  املستمعني  لجميع  وأؤكــد 
ونعتقد  الــعــالــم ســتــكــون نسخة خــاصــة.  كــأس 
وتــعــزيــز  اإليــجــابــي،  للتغيير  أداة  الــريــاضــة  أن 

واالحترام.  التسامح 

أمريكا والصني 
وقــــــد أجــــــــاب ســــمــــو األمـــــيـــــر عـــــن الــــعــــديــــد مــن 
اليوم في مجاالت  العالم  التي تؤرق  التساؤالت 
الــســيــاســة واالقــتــصــاد واألمــــن وشـــرح مــواقــف 
قدرة  ذلــك  ومــن  التحديات  تلك  تجاه  قطر  دولــة 
والواليات  بالصني  موازنة عالقاتها  على  قطر 
ــدة األمـــريـــكـــيـــة، وأســــبــــاب نـــجـــاحـــهـــا فــي  ــتـــحـ املـ
ليعود  العالم  النزاعات حول  من  العديد  تسوية 
ــــســــالم والــــحــــوار مــحــل الــحــرب  االســـتـــقـــرار وال

واالقتتال. 
الــلــه، عــن تلك   وقــد أجــاب سمو األمــيــر، حفظه 
ــلــبــروفــيــســور كـــالوس  ــؤال ل ــ األســـئـــلـــة وعــــن سـ
ــواب، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــنــتــدى االقــتــصــاد  شــ

ــتــي تــــوازن بــهــا دولـــة  ــول الــكــيــفــيــة ال الــعــاملــي، حـ
قــطــر عــالقــاتــهــا مــع كــل مــن الــصــني والـــواليـــات 
دولة  إن  أجاب سموه:  األمريكية، حيث  املتحدة 
قــطــر لــديــهــا عــالقــات مــمــيــزة وإســتــراتــيــجــيــة مع 
أمريكا، مشيًرا إلى أن تصنيف فخامة الرئيس 
ــة قـــطـــر كــحــلــيــف  ــ ــدول ــ ــدن ل ــايــ ــ ــو ب األمــــريــــكــــي جــ
ــنــاتــو هـــو إقــــرار بــأهــمــيــة  ــارج ال رئــيــســي مـــن خــ
دور قطر في الشرق األوسط والعالم، كما قال 
ســـمـــوه: إن عـــالقـــات قــطــر مـــع الــصــني عــالقــات 
االقتصادية،  الجوانب  في  أيًضا، خاصة  قوية 
مــشــيــًرا إلـــى لــقــائــه األخــيــر مــع فــخــامــة الــرئــيــس 
ـــس جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــني  ــيـ ــ ــغ رئ ــنـ ــيـ ــني بـ ــ ــي جـ ــ شـ
ــة ســـمـــوه فــــي دورة  ــاركـ الــشــعــبــيــة خـــــالل مـــشـ
من  بدعوة  بكني،  في  الشتوية  األوملبية  األلعاب 
فخامة الرئيس الصيني، مما يؤكد جهود دولة 

السالم.  قطر في تيسير 

سياسة قطر الخارجية 
ــــوس  ــر فــــي دافـ ــيــ لـــقـــد جــــــاءت كــلــمــة ســـمـــو األمــ
ــواقــــف قـــطـــر تـــجـــاه الـــكـــثـــيـــر مــن  مـــعـــبـــرة عــــن مــ
الــتــحــديــات الــدولــيــة الــراهــنــة، مــمــا يشير إلــى أن 
رؤى  على  الــخــارجــيــة مستندة  الــدولــة  سياسة 

الدولي  بالتعاون  تهتم  إستراتيجية 
للقانون  وتقدير  أخالقية  مــواقــف  على  وتــقــوم 
بقضايا  واالهــتــمــام  الــدولــيــة  والشرعية  الــدولــي 

الشعوب. 
نشاطات  لها  قطر  أن  دافــوس  منتدى  وكشف 
مــمــيــزة عــلــى مــخــتــلــف املـــســـتـــويـــات، مــثــل دعــم 
ــل، ومـــكـــافـــحـــة  ــمــ ــعــ ــ ــــرص ال ــق فــ ــلــ ــم، وخــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
التي تعتمد عليها  املقومات  اإلرهاب. وتلك هي 
ــويــاتــهــا الــرئــيــســيــة  الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة، وأول
وســجــلــهــا الــحــافــل بــاملــصــداقــيــة والــتــوفــيــق بني 
ــة الـــرامـــيـــة إلـــى  ــ ــدول الــــــدول وتــحــقــيــق أهــــــداف الــ
تــيــســيــر مـــحـــادثـــات الــــســــالم وتــــزويــــد الـــســـوق 
الــقــائــم على  نهجها  عــلــى  واملــحــافــظــة  بــالــطــاقــة، 

النزاعات. ملختلف  إيجاد حلول سلمية 
ــــشــــرق األوســـــــط بــســبــب  لـــقـــد عـــانـــت مــنــطــقــة ال
ــن قــبــل املــنــظــمــات  ــال مـ ــمــ ــرؤى واإلهــ تــغــيــيــب الـــ
الــدولــيــة مــمــا أعــطــى مــســاحــة واســعــة النــتــشــار 
آراء غــيــر مــنــصــفــة لــقــضــايــا وشــعــوب املــنــطــقــة، 
لذلك تمثل مشاركة صاحب السمو في منتدى 
دافـــوس خــطــوة مــهــمــة وإســتــراتــيــجــيــة ساهمت 
املشاركني  العالم  قــادة  تعريف  في  كبير  بقدر 
فـــي املـــنـــتـــدى بـــالـــوقـــوف عــلــى قــضــايــا املــنــطــقــة 
العادلة بما يحفظ الحقوق ويحمي من املعايير 

املزدوجة والعدوان وعدم اإلنصاف.
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تحية ثالثية وإن كانت متأخرة
ــال  ــغــ أشــ هـــيـــئـــة  قــــفــــزت  أن  ــذ  ــنــ مــ

قطر  عموم  في  الطرق  بشبكة 
والعشرين،  الثالث  القرن  الى 
التي  الــطــرق  واخــتــفــت مــعــالــم 
ــــدى ســـنـــوات  ألـــفـــتـــهـــا عـــلـــى مـ
محلها جسور  وحلت  طويلة، 

ــة تــخــتــصــر  ــيــ ــ ــوان ــعــ ــاق أفــ ــ ــفــ ــ ــ وأن
املــســافــات، صــرت شبه عــاجــز عن 

قــيــادة ســيــارتــي إال فــي خــط مــســتــقــيــم من 
الــجــزيــرة اإلعــالمــيــة)، ذلــك ربما  والــى جــهــة عملي (شــبــكــة 
العصر  مــع  مــتــوافــقــة  غــيــر  زالــت  مــا  الجينية  تركيبتي  ألن 
نحو  وقبل  مرارا  كتبت  قد  كنت  هذا  ومع  عموما،  الحديث 
بأعمال  الــبــعــض  مستنكرا ضــيــق  أكــثــر  أو  ســنــوات  ثــمــانــي 
وقلت  أشغال،  بها  اضطلعت  التي  والردم  والرصف  الحفر 
املــســتــقــبــل وإعـــادة تأهيل  إن مــن يــســتــنــكــرون اســتــشــراف 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة هــم مــن ال يــعــمــلــون، ويــــؤذي نــفــوســهــم أن 
فــي منطقة  الــنــاس هــذا، وبــيــتــي  يــوم  اآلخـــرون، وفــي  يعمل 
في  الخضراء  املنطقة  من  جزء  وكأنه  يبدو  املرخية-الدفنة 
الــعــراق  الــحــكــم فــي  بــغــداد، حــيــث يختبئ األمــريــكــان وأهـــل 
الليل  آنــاء  حــولــهــم  مــن  تــهــدر  واملــدنــيــة  العسكرية  واآللــيــات 
املــيــاه من  أعــمــال شبكة تصريف  أن  ذلــك  الــنــهــار،  وأطــراف 
الحفر  ومــعــدات  الــنــهــار  وطـــوال ســاعــات  تكتمل  لــم  حــولــنــا 
ولكن  طــوال،  لساعات  حولنا  من  وتزمجر  تهدر  العمالقة 
لــيــحــدث  ذلـــك ال يــضــايــقــنــي ألنــنــي أدرك أنـــه ضــيــق ســاعــة 
أنها  أحــســب  الــتــي  فالتحية ألشــغــال  األمــد،  انــفــراجــا طــويــل 
التي تحملت  العمالقة  املشاريع  %95 من  أكثر من  أنجزت 
مــســؤولــيــة تــنــفــيــذهــا عــلــى أكــمــل وجـــه جــامــعــة بــني الــكــفــاءة 
عند  للعني  بــاٍد  الرفيعة  بالجماليات  (فــاالهــتــمــام  واألنــاقــة 

واألنفاق). الجسور 
واكــتــب فــي غــوغــل كــلــمــة مــؤســســة، وتــلــقــائــيــا تــجــد أمــامــك 
الــتــكــمــلــة «مـــؤســـســـة قـــطـــر»، وكـــأنـــمـــا هـــي وحـــدهـــا األحـــق 
ــك كــلــمــة فــاونــديــشــن،  ــ بــتــســمــيــة مـــؤســـســـة، وقــــس عــلــى ذل
التعامل مع  وليس ذلك ألن املؤسسة عندها «واسطة» عند 
بأذرعها  غوغل، ولكن ألنها أصبحت اسم علم عن جدارة 
الــكــثــيــرة الــخــضــراء الـــوارفـــة، وجـــوهـــرة تـــاج املــؤســســة هي 
الى  األساس  التعليمية، حاضنة مدارس من مرحلة  املدينة 
واملدينة  الجامعية،  فوق  وما  الجامعية  الى  ومنها  الثانوية، 
12 كيلومترا مربعا قطعا هي أكبر بؤرة  التي تشغل نحو 
واألدنــى،  األوســط  الشرقني  في  واالستنارة  للعلم  مركزية 
وإذا أضــفــت الـــى هـــذا الــعــقــد الــفــريــد مــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة 
ســتــعــرف كــم هــي املــؤســســة مــعــنــيــة بــديــمــقــراطــيــة املــعــرفــة، 
لكافة شرائح  الوسائل  بأحدث  املــعــارف  توفر  املكتبة  ألن 
ورقي،  كتاب  مليون  من  أكثر  من خالل  واألعمار  املجتمع 
املجالت  آالف  جانب  الــى  الكتروني  كتاب  مليون  ونصف 

والفصلية. الدورية 
كأس  مباريات  قطر  استضافت  املــاضــي  الــعــام  أواخــر  فــي 
الــعــرب لــكــرة الـــقـــدم، ورغـــم أنــنــي لــســت كـــروي الـــهـــوى، إال 
ألرى  املباريات  تلك  وقائع  من  كبيرا  جانبا  رصــدت  أنني 
املـــالعـــب الــتــي تـــم تــشــيــيــدهــا الســتــضــافــة مـــونـــديـــال كــأس 
ــي نــوفــمــبــر املـــقـــبـــل، وانـــبـــهـــرت كــمــا املـــاليـــني بــمــا  الـــعـــالـــم فـ
االستضافة،  لتلك  األمــور  بترتيب  املكلفة  اللجنة  أنــجــزتــه 
كــان فــي اسمها  الــلــجــنــة  تــوفــيــق صــادفــتــه  أول  أن  وأعــتــقــد 
موحيا  اسمًا  كان  فقد  واإلرث»  للمشاريع  العليا  «اللجنة 
ينتهي  لــن  األمـــر  أن  بينها  ومــن  بــالــلــجــنــة،  املــنــاطــة  بــاملــهــمــة 
بــنــهــايــة املـــبـــاريـــات، فــاملــشــاريــع الــرديــفــة لــلــمــونــديــال ولــدت 
ملن  ذات جــدوى  بــل  األجــيــال  لــقــادم  إرثــا  ليس فقط  لتبقى، 
التي  اآلسيوية  األلعاب  بطولة  كمرافق  تماما  يعاصرونها، 
ــيــوم الــى  ــتــي تــحــولــت ال اســتــضــافــتــهــا قــطــر عـــام 2006، وال
أذرعها  تفرد  الطبية  مؤسسة حمد  طبية جعلت  صــروح 
القلب واألعضاء  إلي يا مرضى كسيري  إلّي،  وهي تهتف: 

عبدالصبور). لصالح  قصيدة  (من 
أعــلــم أن هــنــاك مــؤســســات وهــيــئــات كــثــيــرة قــدمــت أوراق 
اعــتــمــاد نــجــاحــهــا فــي الــســنــوات األخــيــرة فــي قــطــر، ومنها 
اإلعــالمــيــة،  الــجــزيــرة  الــحــصــر، شبكة  ال  املــثــال  على سبيل 
الــزاهــيــة،  الــجــزر  الــى أرخــبــيــل يضم عــددا مــن  الــتــي تحولت 
التحية  إزجــاء  اخترت  ولكنني  وغيرهما،  املتاحف  وهيئة 
ألشـــغـــال ومــؤســســة قــطــر ولــجــنــة املــشــاريــع والـــتـــراث، ألن 
ثــالثــتــهــا ال تــمــارس الــطــنــطــنــة اإلعــالمــيــة، مــكــتــفــيــة بــشــعــار 
«احـــكـــمـــوا عــلــيــنــا بــأعــمــالــنــا»، ورغــــم إعـــجـــابـــي بـــإنـــجـــازات 
أرجــأت  أنني  إال  بــروزهــا،  بــدايــات  منذ  البديع  الثالوث  هــذا 
باتوا  الجميع  أن  فيه  أحــس  الــذي  الــيــوم  الــى  عنها  الحديث 
يرون ويدركون إلى أي مدى هي باتت فاعلة ونتاج فعالها 
أيقونات  العني واألذن، فشكرا ملن جعلوا منها  تشهد عليه 

نجاح.

 jafabbas19@gmail.com

مــــــرة  الـــــــبـــــــاهـــــــي ألول  يـــــــقـــــــدم 

32 قطعة  مــجــمــوعــة رائــعــة مــن 

ــة لــلــفــنــان  ــيـ ــنـ ــفـ ــن األعـــــمـــــال الـ ــ مـ

ــر بـــيـــتـــر  ــيــ ــهــ الــــبــــريــــطــــانــــي الــــشــ

أبـــتـــون لــلــبــيــع بــــاملــــزاد. اشــتــهــر 

أبـــتـــون بــلــوحــاتــه الــتــي تــصــور 

ــد  ــاهـ ــول الــــعــــربــــيــــة ومـــشـ ــيــ ــخــ الــ

ــن كـــونـــه  ــ  عـ
ً
ــراء، فــــضــــال ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

ـــا ذائـــع 
ً
ــا دولـــي

ً
خـــبـــيـــًرا ومــحــكــم

ــيــــت لـــلـــخـــيـــول الـــعـــربـــيـــة،  الــــصــ

العديد  ا. نشر 
ً
ــا ومؤلف

ً
ومــؤرخ

ــــالت  ــجــ ــ مــــــــن املـــــــــقـــــــــاالت فــــــــي املــ

العديد  إلى  باإلضافة  العاملية، 

من الكتب عن الخيول العربية، 

ــم أعـــمـــالـــه  ــ ــــظـ ــي ذلـــــــك أعـ ــا فـــ ــمــ بــ

ــي». ســـافـــر  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ «الــــحــــصــــان الـ

أبـــتـــون عــلــى نـــطـــاق واســـــع فــي 

العربية،  املنطقة  أنحاء  جميع 

ــتــــج رســــومــــات تــخــطــيــطــيــة  وأنــ

ــتـــي  ــفــــره والـ مـــفـــصـــلـــة أثــــنــــاء ســ

للوحاته  يستخدمها كمراجع 

التي تضفي في النهاية مظهًرا 

ا عــلــى أعـــمـــالـــه بــضــربــات 
ً

فـــريـــد

آسرة.  فنية سريعة وتركيبات 

يعرض حاليا معرض معاينة 

في دار الباهي للمزادات.

الباهي يستضيف مزاد أعمال بيتر أبتون
الدوحة - الشرق

«أدبيات» تناقش «الصبر»
سلط امللتقى القطري للمؤلفني الضوء على أدب 

الــصــبــر وذلـــــك ضــمــن حــلــقــة جـــديـــدة مـــن حــلــقــات 

مبادرة أدبيات التي يقدمها الكاتب واالعالمي د. 

عبد الله فرج املرزوقي عبر قناة يوتيوب امللتقى 

ومنصاته على مواقع التواصل االجتماعي يوم 

األحــد أسبوعيًا، وتناقش أهمية األدب في شتى 

مجاالت الحياة.

وقــــال د. املــــرزوقــــي إنــــه اخـــتـــار الــتــطــرق إلــــى أدب 

الـــصـــبـــر والــــتــــي يــحــتــاجــهــا االنــــســــان فــــي حــيــاتــه 

الــيــومــيــة. مـــؤكـــدا أن الــصــبــر صـــبـــران، صــبــر على 

مــا تــكــره وصــبــر عــمــا تــريــد، وعــــرف الــصــبــر بأنه 

ــهـــوى وعــمــا  ـــن الـ ــرم الـــلـــه وعـ مــنــع الــنــفــس عــمــا حــ

الــعــبــاد، وأن كلمة الصبر وردت في  الله  يغضب 

القرآن الكريم في خمس وتسعني آية، ومن أشهر 

القصص القرآنية التي تناولت الصبر قصة النبي 

أيوب عليه السالم، ويضرب له املثل ألنه تعرض 

ملختلف املصائب والنوائب.

وقال د. املرزوقي إن الصبر أنواع ودرجات فهناك 

الصبر على الشدائد والباليا واألذى من البشر، 

الــدهــر، واالكتفاء  كما هناك الصبر على تقلبات 

الــوكــيــل». مشيرا إلى  الــلــه ونــعــم  بتكرار «حسبي 

أن البشرى ال تأتي اال بعد الصبر وهــو مــا جاء 

في كتاب الله في قوله تعالى «وبشر الصابرين»، 

لذلك يجب على االنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه 

وتعالى وقت املحن وااليمان، فالصبر مفتاح لكل 

ضيق ولكل باب.

الدوحة-الشرق

سمية االبتدائية تختتم معرض «زوايا تشكيلية»

اختتمت مدرسة سمية االبتدائية للبنات معرضها الفني 

لــلــعــام االكــاديــمــي 2021-2022 والــــذي ضــم األعــمــال الفنية 

للطالبات بعنوان زوايــا تشكيلية بإشراف منسقة الفنون 

البصرية فاطمة خلف املناعي.

 وقالت السيدة عائشة الجابر مديرة املدرسة، إن املعرض 

تضمن أكثر من عمل فني ولوحة فنية رسمتها الطالبات 

وقـــالـــت املــنــســقــة فــاطــمــة املـــنـــاعـــي، إن املـــعـــرض يــكــشــف عن 

مـــواهـــب فــنــيــة راقـــيـــة لــــدى الـــطـــالـــبـــات كــمــا تــعــكــس الـــقـــدرة 

التعبيرية من خالل الرسم واأللوان.

الــفــنــون البصرية  وشـــارك بتنظيم املــعــرض معلمات قسم 

لطيفة الخليفي ورانيا عبدالله والنائبة االكاديمية صفية 

حسني. وأوضــحــت فاطمة الخليفي ان املعرض يهدف الى 

تعريف املجتمع املــدرســي والــخــارجــي بمخرجات تدريس 

مادة الفنون البصرية.اعتمد املعرض على تيمة مستوحاة 

مــن األجــــواء الرياضية الــتــي تعيشها قطر مــن خــالل كأس 

العالم 2022. 

الدوحة-الشرق

د. عبدالله فرج متحدثا في الجلسة 




