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النسخة اإللكترونية
قناة 
على

صفحة٤٠
رياالن

األزمة الخليجية بدأت بحصار غير 
مشروع.. وحلها يبدأ برفع الحصار

قطر عززت مشاركتها الفعالة في 
العمل الدولي لحل أزمات أخرى

أجدد تقديري لجهود أمير الكويت 
ومساعي الدول الشقيقة والصديقة

قدمنا مساعدات ألكثر من ٦٠ دولة 
و٥ منظمات لمكافحة «كوفيد-١٩ »

قطر ال تدخر جهًدا في المشاركة الفاعلة 
بالجهود الدولية للتصدي لإلرهاب

نسعى لمعالجة جذور اإلرهاب عبر 
التعليم لماليين األطفال والشباب

جهود وساطة قطر تكللت بتوقيع 
اتفاق السالم بين أمريكا وطالبان

ندعو لتسهيل إزالة اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية لإلرهاب

قطر تواصل مسيرة التقدم والتنمية رغم الحصار
في خطاب تاريخي خالل افتتاح الدورة الـ ٧٥ للجمعية العامة لألمم المتحدة.. صاحب السمو:

األزمــــــــة ــــحــــل  ل الــــســــبــــيــــل  هــــــو  ـــــروط  ـــــش ـــــم ال ــــر  ــــي غ ـــــــحـــــــوار  ال أن  ـــــد  ـــــؤك ن ــــل  ــــظ ــــن وس ـــــا  ـــــن زل ومــــــــا  ــــــا  أكــــــدن

ـــــارس ـــــي م ـــــًوا ف ـــــم ـــي بــــأقــــل الـــــبـــــلـــــدان ن ـــن ـــع ـــم ــــــدوحــــــة تـــســـتـــضـــيـــف مــــؤتــــمــــر األمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة ال ال

تفاصيل  ص١٠-١٩

صاحب السمو يؤكد الثوابت 
القطرية في خطاب تاريخي

صاحــب السمـــو أعـــــاد التــأكيـــد
على مـــواقــف قطـــر وثوابتهـــا

صاحــب السمـــو يُعزز التعـــاون األممي 
ألمــــن واستقــرار العــالـــم

بقلم: رئيس التحرير :رئيس مجلس الوزراء: سفراء لـ 

١٦ و ١١١٧
٢٤

مايو فــي  بالدوحة  ـــاب  اإلره لمكافحة  المتحدة  ــم  األم لمكتب  تابع  بــرامــج  مكتب  افتتاح 

tawfeeqtravel

Tawfeeq Travel

السالم العادل ال يمكن تحقيقه إال بالتزام إسرائيل بمرجعيات الشرعية الدولية

موجودة غير  فلسطين  قضية  كــأن  والتصرف  االلتفاف  تــحــاول  إسرائيل 

أية ترتيبات ال تستند إلى هذه المرجعيات ال تحقق السالم ولو ُسميت سالًما

غزة حصار  بفك  إسرائيل  وإلزام  بمسؤولياته  للقيام  الدولي  المجتمع  أدعو 

ــة اليمن يتم بالتفاوض وفــقًــا للحوار الوطني والــمــبــادرة الخليجية حــل أزم

ليبيا في  السياسية  العملية  وتفعيل  النار  إطالق  وقف  باتفاق  الترحيب  نجدد 

السياسي الحل  هو  السورية  األزمة  إنهاء  سبيل  بأن  الثابت  قطر  موقف  أكرر 

شروط دون  اللبنانيين  األشــقــاء  جانب  إلــى  ووقفنا  لبنان..  به  مر  لما  تألمنا 

اعتماد  اإلعالن السياسي 
لذكرى تأسيس األمم المتحدة

لألمم  الــعــامــة  الجمعية  اعــتــمــدت  قــنــا:   - نــيــويــورك 
المتحدة اإلعالن السياسي بمناسبة حلول الذكرى (٧٥) 
رفيع  اجتماع  في  وذلك  المتحدة،  األمم  تأسيس  على 

المستوى للجمعية العامة.
االجتماع  فــي  الُمتحدثين  أول  قطر  دولـــة  وكــانــت 
السمو  صــاحــب  حــضــرة  فــي  ُممثلة  المستوى،  الرفيع 
المفدى،  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
وذلك تقديًرا لسياسة ورؤية وحكمة القيادة الرشيدة 
لــدولــة قــطــر الــتــي تتمتع بــعــالقــات مــتــوازنــة مــع دول 
الــعــالــم، وتــســتــنــد إلـــى االحـــتـــرام الــُمــتــبــادل والــتــعــاون 

لتحقيق أهداف األمم المتحدة.
وأعرب سعادة السيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة 
اعتماد  بعد   - المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية   (٧٥)
شكره  عــن   - االفــتــتــاحــيــة  الجلسة  نــهــايــة  فــي  اإلعــــالن 
العميق لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف 
آل ثــانــي الــمــنــدوبــة الــدائــمــة لــدولــة قــطــر لـــدى األمــم 
اللتين  السويد،  لمملكة  الدائمة  وللمندوبة  المتحدة، 
المفاوضات  لتيسير  والمناقشات  الــمــشــاورات  قــادتــا 

حول مسودة مشروع اإلعالن.
١٨

في                    اليــوم
وزارة المواصالت: معدات محطة 

الحاويات ٢ صديقة للبيئة

 ٣٧١٫٨ مليار ريال ودائع 
القطاع الخاص في أغسطس

Ooredoo تواصل التوسع 
في التحول الرقمي

٥٫١ مليار ريال مكاسب البورصة

ضبـط ٤ خالفــوا اشتراطــات 
العــزل المنـــزلي

«أشغال» تحصد جائزتين
من الجمعية الملكية البريطانية

قــــام  ـــــا:  قـــــن  - واشـــــنـــــطـــــن 
ســــعــــادة الــــدكــــتــــور خـــالـــد بــن 
رئيس  نــائــب  العطية،  محمد 
الدولة  وزيــر  ـــوزراء  ال مجلس 
لشؤون الدفاع، بزيارة إحدى 
وحـــــــدات الــــقــــوات الــمــســلــحــة 
ــــــتــــــي تــتــلــقــى  ــــة وال ــــقــــطــــري ال
تدريبها في الواليات المتحدة 
األمــريــكــيــة والــمــتــواجــدة في 
ــغــربــيــة.  واليـــــة فــيــرجــيــنــيــا ال
وتــتــواجــد هــذه الــقــوات ضمن 
ــــعــــاون الـــعـــســـكـــري  ــــت إطــــــــار ال
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــيــن، 
ــــذي شــهــد تــقــدًمــا واضــًحــا  وال

فــــــي الــــــســــــنــــــوات األخــــــيــــــرة، 
والسلم  األمـــن  لــضــمــان  ســعــًيــا 
الدوليين ومكافحة اإلرهاب. 
رافـــق ســعــادتــه خــالل الــزيــارة 

حمد  بن  مشعل  الشيخ  سعادة 
آل ثاني سفير دولة قطر لدى 
األمريكية،  المتحدة  الواليات 
والـــعـــمـــيـــد الــــركــــن نــــــواف بــن 

الدفاع  ملحق  ثاني  آل  مبارك 
الــــعــــســــكــــري الــــقــــطــــري لــــدى 
األمريكية. الُمتحدة  الواليات 

الصحة  وزارة  قــامــت  قــنــا:   - الــدوحــة 
ومؤسسة  الطبية  حمد  ومؤسسة  العاّمة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة وبــريــد قطر 
بموجبها  يــتــم  ــتــي  ال شــراكــتــهــم  بــتــمــديــد 
الطبية  والــمــســتــلــزمــات  األدويــــة  تــوصــيــل 
ــتــقــاريــر الــطــبــيــة الــرســمــيــة  والـــوثـــائـــق وال
مباشرة إلى المرضى في منازلهم خالل 

جائحة فيروس كورونا « كوفيد-١٩» .
لها،  بيان  في  الصحة  وزارة  وذكــرت 
أنه لضمان االستمرار في تقديم الخدمة 
المرضى،  راحــة  وضــمــان  عالية  بــجــودة 
فــقــد تـــقـــّرر فــــرض رســـــوم قـــدرهـــا ٣٠ 
رياًال قطريًا على طلبات توصيل األدوية 
يوم  مــن  اعــتــبــاًرا  الطبية  والمستلزمات 

٢٦ سبتمبر الجاري، ويشمل ذلك تسليم 
األدويـــــــة والــمــســتــلــزمــات االســتــهــالكــيــة 
الــطــبــيــة والـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة وشـــهـــادات 
الميالد ووثائق التراخيص الطبية ومواد 
الــتــغــذيــة ومــســتــلــزمــات رعـــايـــة مــرضــى 

السكري. 

د.العطية يزور القوات القطرية المتواجدة في أمريكا

٣٠ رياًال رسوم توصيل األدوية للمنازل
٣

٣٨
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هيئة مركز المال تمنع شركة 
من مزاولة أعمال جديدة

: ـ 

https://youtu.be/31VzcpN-Zys
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الصراع. الفقر. األوبئة.
ساعدنا لحماية تعليمهم

تبرع اليوم
 أرسل رسالة لـ 92087 للتبرع 

بـ 100 ريال قطري

 أرسل SUB D1 لـ 92497 لإلشتراك 
و التبرع بـ 1 ريال يوميًا
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الراعي اإلعالمي

قطر  دولــة  شاركت  قنا:   - الدوحة 
اإلعــالم  للجنة  الــعــاشــر  االجــتــمــاع  فــي 
الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  األمني 
تقنية  عبر  أمــس  ُعــقــد  الــذي  العربية 

المرئي.  االتصال 
الدولة  مثل  الذي  االجتماع  وناقش 
المفتاح،  خليفة  اهللا  عبد  العميد  فيه 
بــوزارة  العامة  العالقات  إدارة  مدير 
الـــداخـــلـــيـــة، عـــــدًدا مـــن الــمــوضــوعــات 

األمنّية. بالتوعية  المتعلقة 
كــــمــــا شـــــاركـــــت دولـــــــــة قــــطــــر فــي 

لمسؤولي  والثالثين  الثالث  االجتماع 
الذي  المجلس  بــدول  المطارات  أمــن 
عــقــد عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، 
وذلـــك بــوفــد بــرئــاســة الــمــقــدم سعود 
عــبــد الــعــزيــز الــمــســلــم، مــســاعــد مدير 

إدارة أمن المطار.
ونــــــاقــــــش االجـــــتـــــمـــــاع عـــــــــــدًدا مــن 
الموضوعات المتعلقة بأمن المطارات 
ــــافــــذة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــن ومـــــشـــــروع ال
الــــمــــوّحــــدة وإجـــــــــراءات تـــعـــزيـــز أمـــن 

المجلس. بدول  المطارات 

الـــــدوحـــــة -  قــــنــــا: قــــامــــت الـــجـــهـــات 
أشــخــاص   ٤ بضبط  أمـــس،  الُمختصة 
خـــالـــفـــوا اشـــتـــراطـــات الـــعـــزل الــصــحــي 
الــتــزمــوا  الــــذي  للتعهد  ــا  وفــًق الــمــنــزلــي 
االشــتــراطــات  تلك  بتطبيق  خــاللــه  مــن 
والتي  الصحية  الجهات  من  المحددة 
القانونية  للمساءلة  مخالفيها  تعّرض 
في  الصحية  الجهات  إلجـــراءات  وفــًقــا 

البالد. 
 وتـــأتـــي عــمــلــيــة ضــبــط الــمــخــالــفــيــن 
المعمول  االحترازية  لإلجراءات  إنفاًذا 
بــهــا فــي الــبــالد والــتــي أقــرتــهــا الجهات 
الــصــحــة  وزارة  فـــي  مــمــثــلــة  الــصــحــيــة 
لضمان  لها  المساندة  والجهات  العامة 
النتشار  منًعا  العامة،  السالمة  تحقيق 

فيروس كورونا. 
وجــــــاٍر إحـــالـــة الــمــخــالــفــيــن لــلــنــيــابــة 

المختصة وهم: 
حباب  آل  محمد  هـــادي  محمد   -١

الهاجري

صرير  سعد  عــبــدالــهــادي  محمد   -٢
الهاجري

٣- عمر رائد عمر محمد العنابي
مــتــعــب  مــحــمــد  طـــالـــب  مــحــمــد   -٤

الصعاق
الدولة  في  المعنية  الجهات  وتدعو   
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن فـــي الــحــجــر 
االلتزام  ضــرورة  إلى  المنزلي  الصحي 
الـــتـــام بـــاالشـــتـــراطـــات الـــمـــحـــددة من 
وزارة الصحة العامة ضمانًا لسالمتهم 

وسالمة اآلخرين.
تلك  يُخالف  من  كل  أن  إلــى  ونبهت 
للعقوبات  نفسه  سيعرض  االشتراطات 
المادة  ألحكام  وفًقا  عليها  المنصوص 
 (١١) رقم  العقوبات  قانون  من   (٢٥٣)
رقم  الــقــانــون  وأحــكــام  ٢٠٠٤م،  لسنة 
من  الــوقــايــة  بــشــأن   ١٩٩٠ لــســنــة   (١٧)
األمراض الُمعدية، والقانون رقم (١٧) 

لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية الُمجتمع.

قطـــــر تشـــــارك
 في اجتماعين خليجيين

ضبط ٤ أشخاص خالفوا 
اشتراطات العزل الصحي المنزلي

الدوحة - [: أكد الدكتور 
قسم  رئــيــس  المحمود،  محمود 
الــُمــشــتــريــات والــتــمــويــن الــدوائــي 
بمؤسسة الرعاية الصحية األولية، 
التابعة  بالصيدليات  الــعــمــل  أن 
للمراكز الصحية لم يتوقف خالل 
أنه  موضًحا  أزمة «كوفيد-١٩»، 
يتم صرف ما يصل إلى (٦٠٠٠) 
وصــفــة طبية فــي الــيــوم الــواحــد 
يتم  وصــفــة   (٧٥٠) الـــى  إضـــافـــة 
توصيلها إلى المنازل كل يوم عن 
المنزلي  التوصيل  خدمة  طريق 
بالتعاون مع بريد قطر. وأضاف 

من  الداخلية  األفــعــال  ردود  أن 
من  والــخــارجــيــة  الطبي،  الــكــادر 
المنتفعين بخدمة توصيل األدوية 
ومبشرة  إيجابية  كانت  للمنازل 
من حيث التسهيل والتسريع في 
في  والمساهمة  األدويــــة  تسليم 
بين  الــعــدوى  انتشار  مــن  الوقاية 
الصحية  الــمــراكــز  فــي  العاملين 
هذه  على  المترددين  والمرضى 

المراكز.
وأوضح أن دور الصيادلة في 
محاربة  على  المرضى  مساعدة 
وباء فيروس كورونا بات أكبر من 

مــجــرد صــرف الــــدواء للمرضى 
فـــقـــط، حــيــث يـــقـــوم الــصــيــدلــي 
بتقديم الرعاية الطبية للمرضى 

والــعــيــادات  المستشفيات  داخــــل 
الشفاء،  سرعة  على  لمساعدتهم 
مـــن خـــــالل الـــتـــأكـــد مـــن إعــطــاء 
المريض الدواء بالجرعة والشكل 

الُمناسبين.
وأضــــاف أنـــه مــن الــمــؤكــد أن 
الــصــيــدلــي يــبــذل أقــصــى جــهــده 
ما  بكل  الــمــرض  هـــذا  لمواجهة 
يكمن  حيث  طــاقــة،  مــن  يحمل 
تــمــيــز الــمــســتــشــفــيــات والــمــراكــز 
الــصــحــيــة فـــي قــطــر فـــي وجـــود 
وذي  مــــؤهــــل  ـــدلـــي  صـــي كــــــــادر 
للتعامل  عــالــيــة  وخـــبـــرة  كـــفـــاءة 

مــــع مــثــل هـــــذه الــــحــــاالت وفــي 
ظــل هـــــذه الــظــروف. وتــابــع: إن 
دور الصيدلي بين المرضى في 
العناية المركزة والعناية الطبية 
يــتــمــحــور فــــي جــــوانــــب كــثــيــرة، 
دوًرا  لــلــصــيــدلــي  أن  أبـــــرزهـــــا 
نتائج  مراجعة  في  يتمثل  كبيًرا 
فحوصات  خاصة  الفحوصات، 
الجرعات  لحساب  والكلى  الكبد 
وعــدم  مــريــض  لكل  الصحيحة 
وتعديل  صحته،  على  تأثيرها 
الجرعات الُمناسبة لكل مريض 

على حدة.

صرف ٦ آالف وصفة طبية يوميًا بالمراكز الصحية
٧٥٠ وصفة يتم توصيلها للمنازل ..د.محمود المحمود:

د.محمود المحمود

الـــدوحـــة - قــنــا: أعــلــن الـــهـــالل األحــمــر 

الـــقـــطـــري أمــــس عـــن انـــتـــهـــاء مــكــتــبــه في 

الثالثة  الــمــرحــلــة  تنفيذ  مــن  أفــغــانــســتــان 

الصغيرة،  القلوب  عمليات  مــشــروع  مــن 

قسطرة  عملية   ٦٠ إجــــراء  شملت  والــتــي 

قلب لألطفال الذين يعانون من تشوهات 

وأمــــراض خلقية فــي الــقــلــب، وذلـــك في 

الــعــاصــمــة األفـــغـــانـــيـــة كــــابــــول، بــالــتــعــاون 

في  الــصــحــة  ووزارة  األحــمــر  الــهــالل  مــع 

أفـــغـــانـــســـتـــان. وتــتــمــثــل فـــكـــرة الــمــشــروع 

فــي عـــالج األطـــفـــال الــذيــن ولــــدوا بعيوب 

وتــشــوهــات وثــقــوب خــطــيــرة فــي القلب، 

مـــع الــتــركــيــز عــلــى األســـــر الــفــقــيــرة ذات 

الـــدخـــل الـــمـــحـــدود مــمــن ال يــســتــطــيــعــون 

تــوفــيــر تــكــالــيــف الـــعـــالج ألبــنــائــهــم. ويــتــم 

القلبية  القسطرة  بتقنية  العمليات  إجــراء 

فــــي مــســتــشــفــيــات ومـــــراكـــــز تــخــصــصــيــة 

الفنية  والقدرات  والخبرات  الكفاءة  لديها 

واكتمل  العمليات.  هــذه  مثل  الستضافة 

الــجــانــب اإلنــســانــي مــن الــمــشــروع بتوزيع 

ــــعــــاب عــلــى األطــــفــــال لــرفــع  الـــهـــدايـــا واألل

روحهم المعنوية قبل وبعد العملية.

  وينفذ الهالل األحمر األفغاني برنامًجا 

طويل األمد لهذا الغرض منذ عدة أعوام، 

الدعم  وتوفير  الــشــراكــات  بناء  خــالل  مــن 

قوائم  حالًيا  ولــديــه  الــحــاالت،  هــذه  لعالج 

إلى  يحتاجون  وطفلة  طفل   ٧٠٠٠ بأسماء 

القلب  مشكالت  لعالج  عاجل  طبي  تدخل 

واحًدا  طفًال  أن  الدراسات  وتوّضح  لديهم. 

مــن كــل ١٠٠ طــفــل فــي أفــغــانــســتــان يولد 

إجمالي  يعني  مــا  الــقــلــب،  فــي  بــتــشــوهــات 

١٢٨٠٠٠ طفل على مستوى البالد، ومعظم 

الرعاية  على  يحصلون  ال  األطــفــال  هــؤالء 

الــطــبــيــة الــــالزمــــة بــســبــب الــفــقــر أو عــدم 

تـــوافـــر الــخــدمــات الــطــبــيــة والــتــخــصــصــات 

واإلمــكــانــات إلجـــراء الــتــدخــالت العالجية 

الالزمة. وانطالًقا من مسؤوليته ورسالته 

اإلنــســانــيــة، بـــادر الــهــالل األحــمــر القطري 

إلى المساهمة في عالج عدد من الحاالت 

الحرجة، بتكلفة إجمالية قدرها ١٥٠٫٧٢٨ 

دوالًرا أمريكًيا من عطايا وهبات أهل البر 

واإلحسان في دولة قطر.

الهالل األحمر يجري ٦٠ عملية قلب ألطفال أفغانستان
ضمن المرحلة الثالثة من مشروع «القلوب الصغيرة»
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يعلن املصفي الرضايئ 
لرشكة املتطورة للتقنيات والتعبئة ذ.م.م 

تحت التصفية ، سجل تجاري رقم 62649 
عن بيع موجودات الرشكة

لتفاصيل االصول محل املزايدة وتحديد موعد للمعاينة ورشوط املزاد 
يرجى التواصل عىل : 

66771107

• تفاصيل املعروضات محل املزايدة :
 Stretch Film عدد 3 خطوط انتاج البالستيك الشفاف -

Recycling Machine عدد 1 ماكينة اعادة تدوير -
Rewinder Machine عدد 3 ماكينات تغليف -

- األثاث واألجهزة الكرتونية( مثل الطاوالت واملكاتب والخزائن الخشبية          
  والفوالذية والثالجات والغساالت واملكاتب وأثاث السكن ).

- قطع غيار لخطوط االنتاج
• مــوقع املــزاد : املنطقة الصناعية ، شارع ٣٣ ، مبنى رقم ١٦

• تبدأ جلسة املزاد ىف الساعة العارشة صباحا وتنتهى ىف الحادية عرشة صباحاً من  يوم اإلثنني املوافق
٢٨ سبتمرب ٢٠٢٠ م ، باملنطقة الصناعية –شارع ٣٣.  

• عىل املتزايد التأكد من معاينة االصل / االصول ،  املعاينة النافية للجهالة ، وعند اشرتاكه ىف املزاد 
يعترب املتزايد عىل علم تام بكل املعلومات الرضورية عن هذه االصول.

مالحظة هامة : سيتم تطبيق اإلجراءات االحرتازية للحد من انتشار فريوس كوفيد - 19 ، ولن 
يسمح بدخول موقع املزايدة إال بعد إبراز الحالة الصحية عىل تطبيق احرتاز وارتداء الكاممة 

وعىل املزايدين االلتزام بتوجيهات لجنة املزايدة باجراءات التباعد االجتامعى.

الدوحة -  قنا: وقعت جامعة 
جــورجــتــاون فــي قطر، إحــدى 
لمؤسسة  الشريكة  الجامعات 
وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر 
التعليم  ومــؤســســة  الــمــجــتــمــع، 
تفاهم،  مذكرة  الجميع،  فوق 
مــــع األكــــاديــــمــــيــــة اإلفـــريـــقـــيـــة 
إلعــــــــداد الـــــقـــــادة فــــي مــديــنــة 
بجمهورية  « جوهـــــانســــــــبرج»  
جــنــوب إفــريــقــيــا، تــهــدف إلــى 
تعزيز التنمية البشرية وتوفير 
الجيل  وإعــــداد  الــعــالــي  التعليم 
الــجــديــد مــن الـــقـــادة األفــارقــة 

الشباب.
ــــمــــذكــــرة مــنــًحــا  وتـــــوفـــــر ال
دراســـيـــة لـــطـــالب األكــاديــمــيــة 
اإلفــــــريــــــقــــــيــــــة، الــــمــــؤهــــلــــيــــن 
والــــخــــريــــجــــيــــن الـــــجـــــدد مــن 
الدراسية  المنح  برنامج  خالل 
الــــمــــشــــتــــرك بــــيــــن الـــجـــامـــعـــة 
ومؤسسة التعليم فوق الجميع، 
للمرشحين  أيــًضــا  تــوفــر  كــمــا 
للمشاركة  برنامًجا  الناجحين 
من  كجزء  والمدنية  التعليمية 
المدنية»   « المشاركة  برنامج 
مــــن مـــؤســـســـة الــتــعــلــيــم فـــوق 

الجميع.
األكاديمية  طالب  وسيقوم   
اإلفــــريــــقــــيــــة إلعـــــــــداد الــــقــــادة 
بتصميم وتنفيذ المبادرات في 
تفاعلهم  دائرة  وتوسيع  قطر، 
تجربتهم  وإثـــــراء  المجتمعي 
خــالل  واالجــتــمــاعــيــة  الثقافية 

فترة وجودهم في قطر.
وســـيـــتـــم تـــرشـــيـــح الـــطـــالب 

األكاديمية  ِقبل  من  المؤهلين 

اإلفــــريــــقــــيــــة، وســيــخــضــعــون 

لـــــمـــــراجـــــعـــــة قــــيــــاســــيــــة مـــن 

في  والتسجيل  الــقــبــول  مكتب 

قطر  فــي  جــورجــتــاون  جامعة 

قــبــيــل االلـــتـــحـــاق، حــيــث يفتح 

بــــاب الــتــقــديــم فـــي الــبــرنــامــج 

الحاليين  األكــاديــمــيــة  لــطــالب 

والــخــريــجــيــن الــذيــن تــخــرجــوا 

مــــنــــهــــا خــــــــالل عــــامــــيــــن مــن 

إلى  الــقــبــول  طلبات  تقديمهم 

جامعة جورجتاون في قطر.

  وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أكـــد 

عميد  دالل،  أحــمــد  الـــدكـــتـــور 

قطر،  في  جورجتاون  جامعة 

الـــــتـــــزام الـــجـــامـــعـــة كــمــؤســســة 

ــنــفــيــذ  ــت لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـــــعـــــالـــــي ب

التي  والــمــمــارســات  السياسات 

تــعــزز الــمــســاواة فــي الـــمـــوارد، 

المستقبل  حماية  تعتبر  والتي 

التعليمي للطالب على اختالف 

إلنهاء  رئيسًيا  مــســاًرا  ألــوانــهــم 

الظلم العنصري.

وأضـــــــــــــاف: «ســـنـــســـتـــقـــبـــل   

الــخــريــجــيــن الــمــتــمــيــزيــن من 

اإلفريقية  األكاديمية  برنامج 

يستمر  الـــــذي  الـــقـــادة  إلعـــــداد 

الدراسة  قبل  لما  عامين  لمدة 

الجامعي  الحرم  في  الجامعية 

متنّوعة  مجموعة  مــن  كجزء 

مــــــن الــــــطــــــالب الــــــذيــــــن يــتــم 

القضايا  فــي  كــقــادة  تعليمهم 

المجتمع  يشهدها  التي  الملحة 

الـــيـــوم، بــمــا فـــي ذلـــك الــعــدالــة 

االجــتــمــاعــيــة وعــــدم الــمــســاواة 

وحــــــل الــــنــــزاعــــات والــتــنــمــيــة 

البشرية».

 مــن جــانــبــهــا قــالــت الــســيــدة 

مؤسسة  من  الخاطر،  فاطمة 

الـــجـــمـــيـــع «إن  فـــــوق  ــيــم  ــعــل ــت ال

التعاون مع جامعة جورجتاون 

فـــــــي قـــــطـــــر واألكــــــاديــــــمــــــيــــــة 

اإلفــــريــــقــــيــــة إلعـــــــــداد الــــقــــادة 

يــمــكــنــنــا فــــي الـــمـــؤســـســـة مــن 

في  المتمثلة  بمهامنا  الــوفــاء 

جعل التعليم النوعي الجّيد في 

المهمشين،  الــشــبــاب  مــتــنــاول 

فـــــمـــــن خــــــــــالل االســـــتـــــثـــــمـــــار 

فــــي الــتــعــلــيــم يــمــكــنــنــا إطــــالق 

للشباب،  الحقيقية  اإلمكانات 

تغيير  بــإحــداث  لهم  والــســمــاح 

إيجابي في مجتمعاتهم، وفي 

جميع أنحاء العالم». 

  مــن جــهــتــه، أعـــرب السيد 

األكاديمية  عميد  الطيب  حاتم 

اإلفـــريـــقـــيـــة إلعـــــــداد الــــقــــادة، 

جامعة  مــع  للعمل  تطلعه  عــن 

جورجتاون في قطر ومؤسسة 

التعليم فوق الجميع، وهي من 

مجال  في  الرائدة  المؤسسات 

الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، لــلــمــســاعــدة 

تحويلية  تــجــارب  تقديم  على 

ــــالزم  هـــامـــة تــضــع األســــــاس ال

أن  مؤكًدا  االجتماعي،  للتغيير 

سيؤّدي  الــمــذكــرة  هــذه  توقيع 

األكاديمية  شبكة  توسيع  إلــى 

األعــمــال  قـــادة  مــن  المتنامية 

بمعالجة  الملتزمين  والعلماء 

إفريقيا،  فــي  التحديات  أكــبــر 

ـــيـــر اجـــتـــمـــاعـــي  ـــأث وتـــحـــقـــيـــق ت

نمو  مسار  وتسريع  استثنائي، 

القارة اإلفريقية. 

األكـــاديـــمـــيـــة  أن  ــــذكــــر  يُ    

تــقــدم بــرنــامــج دبــلــوم مــا قبل 

موجًها  عامين  لمدة  الجامعة 

تــتــراوح  الــذيــن  الشباب  للقادة 

عاًما  و١٩   ١٦ بين  أعــمــارهــم 

من جميع أنحاء إفريقيا الذين 

على  والــحــافــز  الــقــدرة  لديهم 

التغيير اإليجابي في القارة.

  وتمنح جامعة جورجتاون 

فــي قــطــر درجـــة بــكــالــوريــوس 

في  دولًيا  بها  المعترف  العلوم 

الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة فـــي أربــعــة 

تـــخـــصـــصـــات رئــــيــــســــيــــة: هــي 

الـــتـــاريـــخ الــــدولــــي، والــســيــاســة 

الــدولــيــة، واالقــتــصــاد الــدولــي، 

باإلضافة  والسياسة،  والثقافة 

إلـــى ســتــة تــخــصــصــات فــرعــّيــة 

وثـــــــالثـــــــة فـــــــــــروع لـــلـــتـــركـــيـــز 

الدراسي.

اتفاقية إلعداد جيل جديد من القادة األفارقة الشباب 
بموجب مذكرة تفاهم وقعتها جورجتاون  و«التعليم فوق الجميع» مع األكاديمية اإلفريقية

ـــــــي  ـــــــال ـــــــع ـــــــم ال ـــــــي ـــــــعـــــــل ـــــــت ـــــــة الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة وتــــــــــوفــــــــــيــــــــــر ال ـــــــمـــــــي ـــــــن ـــــــت تــــــــعــــــــزيــــــــز ال

ســـعـــادة  قـــــام  قـــنـــا:   - واشـــنـــطـــن 

العطية،  محمد  بــن  خــالــد  الــدكــتــور 

وزيــر  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  نــائــب 

ـــشـــؤون الــــدفــــاع، بـــزيـــارة  الــــدولــــة ل

إحــــدى وحـــــدات الـــقـــوات الــمــســلــحــة 

ـــتـــي تــتــلــقــى تــدريــبــهــا  الــقــطــريــة وال

فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 

فيرجينيا  واليـــة  فــي  والــمــتــواجــدة 

الـــغـــربـــيـــة. وتـــتـــواجـــد هــــذه الـــقـــوات 

بين  العسكري  التعاون  إطار  ضمن 

شهد  والــــذي  الــصــديــقــيــن،  الــبــلــديــن 

تقدًما واضًحا في السنوات األخيرة، 

ـــم  ـــســـل ســــعــــًيــــا لــــضــــمــــان األمــــــــن وال

رافق  اإلرهاب.  ومكافحة  الدوليين 

سعادته خالل الزيارة سعادة الشيخ 

ســفــيــر  ثـــانـــي  آل  حـــمـــد  بـــن  مــشــعــل 

المتحدة  الــواليــات  لــدى  قطر  دولــة 

األمــريــكــيــة، والــعــمــيــد الــركــن نــواف 

الــدفــاع  ملحق  ثــانــي  آل  مــبــارك  بــن 

الــعــســكــري الــقــطــري لـــدى الــواليــات 

األمريكية. الُمتحدة 

د.العطية يزور القوات القطرية المتواجدة في الواليات الُمتحدة
تتلقى تدريبها في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين

اجـــتـــمـــع  ــــا:   قــــن  - واشــــنــــطــــن 
ــــور خــــالــــد بــن  ــــدكــــت ســـــعـــــادة ال
مــحــمــد الــعــطــيــة، نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــوزراء وزيـــر الــدولــة 
لـــشـــؤون الــــدفــــاع، الــــذي يـــزور 
األمريكية  الــُمــتــحــدة  الــواليــات 
حالًيا، مع السيد جون تاكلنبرغ 
عــمــدة مــديــنــة شــارلــســتــون في 
واليــــــة كــــارواليــــنــــا الــجــنــوبــيــة 
األمــــــريــــــكــــــّيــــــة. جــــــــرى خــــالل 
االجــتــمــاع اســتــعــراض مــجــاالت 
وسبل  الجانبين  بــيــن  الــتــعــاون 

تعزيزها.

نائب رئيس الوزراء يجتمع مع عمدة 
الصحة مدينة شارلستون األمريكية وزارة  قــامــت  قــنــا:   - الــدوحــة 

ومؤسسة  الطبية  حمد  ومؤسسة  العاّمة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة وبــريــد قطر 
بموجبها  يــتــم  ــتــي  ال شــراكــتــهــم  بــتــمــديــد 
الطبية  والــمــســتــلــزمــات  األدويــــة  تــوصــيــل 
ــتــقــاريــر الــطــبــيــة الــرســمــيــة  والـــوثـــائـــق وال
مباشرة إلى المرضى في منازلهم خالل 

جائحة فيروس كورونا « كوفيد-١٩» .
لها،  بــيــان  فــي  الــصــحــة  وزارة  وذكــــرت 
الخدمة  تقديم  في  االستمرار  لضمان  أنه 
بجودة عالية وضمان راحة المرضى، فقد 
تقّرر فرض رسوم قدرها ٣٠ رياًال قطريًا 
على طلبات توصيل األدويــة والمستلزمات 
الطبية اعتباًرا من يوم ٢٦ سبتمبر الجاري، 
ويشمل ذلك تسليم األدويــة والمستلزمات 
الطبية  ــتــقــاريــر  وال الــطــبــيــة  االســتــهــالكــيــة 

وشهادات الميالد ووثائق التراخيص الطبية 
ومواد التغذية ومستلزمات رعاية مرضى 
الــســكــري. وســتــضــاف هـــذه الـــرســـوم إلــى 
يتم  الــتــي  والــمــســتــلــزمــات  األدويــــة  قيمة 
ـــحـــاالت الــتــي  تــســلــيــمــهــا لــلــمــريــض فـــي ال
يــنــطــبــق فــيــهــا دفـــع رســــوم هـــذه الـــمـــواد. 
الــخــدمــة  هــــذه  أن  ـــــــوزارة  ال وأوضــــحــــت 
للُمستفيدين  كــذلــك  يُــتــاح  كما  اختيارية 
الطبية  والــمــســتــلــزمــات  األدويــــة  اســتــالم 
والــوثــائــق الــرســمــيــة مــن مــقــار الــجــهــات 

الصحية دون دفع رسوم التوصيل.
وبـــمـــوجـــب هـــــذه الــــشــــراكــــة، ســتــبــقــى 
ــا  الـــرســـوم الـــمـــقـــّدرة بــــ ٣٠ ريـــــاًال قــطــريً
ســـــــاريـــــــة لــــــمــــــدة شـــــهـــــريـــــن، وســـتـــتـــم 
إعــــــادة تــقــيــيــم هــــذه الــــرســــوم مـــن ِقــبــل 
المرضى  وسيدفع  ذلــك،  بعد  الطرفين 

الرسوم  الخدمة  هــذه  من  المستفيدون 
٣٠ ريــــــاًال بــشــكــل مــنــفــصــل  ــــ  الـــمـــقـــدرة ب
األدوية  تسليم  عند  قطر  بريد  لموظفي 
لــهــم، بــاإلضــافــة إلـــى الـــرســـوم الــخــاصــة 
تنطبق  لمن  استالمها  سيتم  التي  بالمواد 
حيث  الـــرســـوم،  تطبيق  شـــروط  عليهم 
دفــع  الــخــدمــة  مــن  للُمستفيدين  يــمــكــن 
سواء  البنكية  البطاقة  باستخدام  الرسوم 
الصراف  بطاقة  أو  ائتمانية  بطاقة  كانت 
بهم،  الــخــاص  الــطــرد  اســتــالم  عند  اآللــي 
لمس  من  للحّد  نقًدا  بالدفع  يسمح  ولــن 
يمكن  كما  األفــراد،  بين  وتداولها  النقود 
من  أدويتهم  يتسلمون  الذين  للمرضى 
مؤسسة حمد الطبية الدفع عبر اإلنترنت 
مــن خــالل رابـــط سيتم إرســالــه لــهــم أو 

الدفع عند استالم أدويتهم.

٣٠ رياًال رسوم توصيل األدوية للمنازل اعتبارًا من السبت
تمديد الشراكة بين الصحة وحمد الطبية والرعاية األولية وبريد قطر 
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صحتك مع البحرصحتك مع البحر

خولة عبداهللا البحرخولة عبداهللا البحر

مجموعة  هو  جسدك  أن  تــدرك  عندما 
مع  والمتكيفة  جــًدا  الُمنظمة  الخاليا  مــن 
إعطاء  الطبيعي  من  يصبح  المحيط،  تغير 
هـــذا الــجــســد مـــا يــحــتــاج إلــيــه مـــع الــفــائــدة 

األغذية. من  الملموسة 
إذا تناولت شيًئا أشعرك بأنك في صحة 
جـــيـــدة فـــإنـــك ســتــســتــمــر فـــي تــنــاولــه على 
يشعرك  شيًئا  تناولك  حين  وفــي  األغلب، 
بــتــعــب، ســـوف تــتــوقــف عــن تــنــاولــه إال إذا 

أصبحت مدمنًا هذا الصنف من الطعام. 
بعض  أن  يــجــدون  األشــخــاص  مــن  كثير 
تناسبهم،  ال  الطعام  في  الخلطات  أصناف 
ــتــنــاول غــــذاء صــحــي مــتــوافــق مع  ولــكــن ب
الخلطة  يجدوا  أن  ممكن  المثلى  التغذية 

حول  قواعد  وضــع  ويمكن  لهم،  المناسبة 
األطــعــمــة الــتــي يــمــكــن تــنــاولــهــا مــع بعضها 
وتــجــنــب األطــعــمــة الـــمـــكـــررة والــمــصــنــعــة، 
وتـــنـــاول الــفــواكــه بــمــفــردهــا، وعــــدم مــزج 
األطـــعـــمـــة الــغــنــيــة بـــالـــكـــربـــوهـــيـــدرات مــع 
ألنه  والسبب  بالبروتين،  الغنية  األطعمة 
ــبــروتــيــن والــكــربــوهــيــدرات  يــتــم هــضــم ال
بــــطــــريــــقــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــعـــمـــلـــيـــة هــضــم 
البروتين  أمــا  بالفم،  تبدأ  الكربوهيدرات 
ألنه  اإلطالق،  على  الفم  في  يهضم  ال  فهو 
المعدة،  في  الحامض  محيط  إلــى  يحتاج 
حتى  ساعات  ثــالث  لمدة  الهضم  ويستمر 
يـــتـــم تـــحـــويـــل كـــل الـــبـــروتـــيـــنـــات الــمــركــبــة 
إلـــى مــجــمــوعــات صــغــيــرة مــن األحــمــاض 

األمــيــنــيــة وهـــذا يــحــدث فــقــط فــي المعدة 
من  عالية  مستويات  على  تحتوي  كونها 
إنزيم  لتفعيل  الـــالزم  الــمــاء  كــلــور  حــامــض 

للبروتين. الهاضم  الببسين 
فقط  تــحــتــوي  ال  األطــعــمــة  أصــنــاف  إن 
عــلــى الــبــروتــيــنــات والــكــربــوهــيــدرات، فال 
وما  للجسم  وأهميتها  الــخــضــراوات  نــنــَس 

ومعادن. فيتامينات  من  تحتويه 
من  مجموعة  بإنتاج  المعدة  تقوم  أيًضا 
خميرة  جميعها  تــدعــى  الــتــي  اإلنــزيــمــات 
البروتين  تحويل  بهدف  وذلــك  البروتين 

وتحطيمه.
يتوقف  الــهــاضــمــة  اإلنــزيــمــات  إنــتــاج  إن 
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــُمـــغـــذيـــات الــصــغــيــرة 

.B٦ فيتامين  خصوًصا 
ــتــحــســيــن عــمــلــيــة  وهــــنــــاك إرشــــــــــادات ل

الهضم:
الخضراوات  من  كبيرة  كمية  تناول   -١
قليلة  وكميه  الفواكه  من  معتدلة  وكميات 

من اللحوم الحمراء.
الــمــكــررة  الـــكـــربـــوهـــيـــدرات  تــجــنــب   -٢

المكررة. غير  الكربوهيدرات  وتناول 
أحــســســت  إذا  إال  الــطــعــام  تــتــنــاول  ال   -٣

بالجوع.
٤- أدخل الرياضة في نظامك اليومي.

الــنــوم،  إلــى  يحتاج  جسم  كــل  الــنــوم،   -٥
فيجب أن يأخذ كفايته من النوم.

ودمتم لي سالمين
مزج األطعمة.. بين الواقع والوهم

ــراوات ــض ــَخ ــَس ال ــن ــال ت ــبــروتــيــنــات والــكــربــوهــيــدرات.. ف ــاف األطــعــمــة ال تــحــتــوي فــقــط عــلــى ال ــن أص

kbahar.qtr@gmail.com

وزارُة  أعلنت  قنا:  الدوحة- 
ـــعـــامـــة، أمــــــس، عن  الـــصـــّحـــة ال
إصـــابـــة  حـــــالـــــَة   ٣١٣ تــســجــيــل 
جـــــديـــــدة مــــــؤّكــــــدة بـــفـــيـــروس 
األربع  في  كورونا «كوفيد-١٩» 
من  األخيرة،  ساعًة  والعشرين 
بينها ٢٩٦ إصابة محلية مسّجلة 
بين أفــراد المجتمع، و١٧ حالة 
من  العائدين  المسافرين  بين 
الخارج الذين يخضعون للحجر 

الصحّي.
الصحة  وزارُة  ســّجــلــت  كــمــا 
فيروس  مــن  حــالــًة  شــفــاء ٢٢٦ 
ساعًة  ــــ٢٤    ال في  «كوفيد-١٩» 
إجمالي  بــذلــك  ليصل  األخــيــرة 
عـــدد الــُمــتــعــافــيــن مــن الــمــرض 
فــي دولـــة قــطــر إلـــى ١٢٠٧٦٦. 
ـــا  ـــانً ـــي ــــــــــــــــوزارُة ب وأصـــــــــــــدرت ال
حـــــــول مــــســــتــــجــــدات فــــيــــروس 
قطر  دولــــة  فــي  «كوفيد-١٩» 

تضمن التالي:-
حــــــاالت اإلصـــــابـــــة والـــشـــفـــاء 

الجديدة:
- تــــــّم اإلعــــــــــالُن أمــــــس عــن 
إصـــابـــة  حـــــالـــــَة   ٣١٣ تــســجــيــل 
جديدة مؤّكدة بفيروس كورونا 
 ٢٩٦ بينهم  من  «كوفيد-١٩»، 
حالًة من أفــراد المجتمع، و١٧ 
العائدين  المسافرين  من  حالًة 

من الخارج.
من  شــخــًصــا   ٢٢٦ تــعــافــي   -

الـــفـــيـــروس خــــالل الـــــــ٢٤ ســاعــة 
الــمــاضــيــة، ليصل بــذلــك الــعــدد 
اإلجــمــالــي لــحــاالت الــشــفــاء في 

دولة قطر إلى ١٢٠٧٦٦.
- تـــّم وضـــع جــمــيــع الــحــاالت 
الجديدة في العزل وهم يتلّقون 
َوفًقا  الالزمة  الصحية  الرعاية 

لوضعهم الصحي.
وضع «كوفيد-١٩» الحالي:

- نجحت جــهــود دولـــة قطر 
كورونا  لفيروس  التصدي  فــي 
«كوفيد-١٩» وتسطيح المنحنى 
والحّد من تفشي الفيروس، مع 

انخفاض عدد الحاالت اليومية، 
وكـــذلـــك تـــراجـــع عــــدد حـــاالت 

دخول المستشفى أسبوعًيا.
االستباقي  الفحص  ساهم   -

المشتبه  لـــلـــحـــاالت  والــمــكــثــف 
كــورونــا  بــفــيــروس  إصابتها  فــي 
تــحــديــد  فــــي   «١٩  - «كـــوفـــيـــد 
عــدد كبير من حــاالت اإلصابة 

ـــــمـــــؤكـــــدة بــــالــــفــــيــــروس فــي  ال
المجتمع.

أقّل  من  قطر  دولــة  تعتبر   -
وفيات  معدل  فــي  العالم  دول 
«كوفيد-١٩»،  كورونا  فيروس 

وذلك لعدة أسباب منها:
- يقّدم القطاع الصحي رعاية 
صحية عالية الجودة للمصابين 

بفيروس كورونا.
- شـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب تــشــّكــل 

النسبة الُكبرى من سكان دولة 
قطر.

االســتــبــاقــيــة  الـــفـــحـــوصـــات   -
لـــتـــحـــديـــد الـــــحـــــاالت الــمــصــابــة 

مبكًرا.
االستيعابية  الــطــاقــة  رفـــع   -

وحــدات  خــاصــًة  للمستشفيات، 
العناية المركزة لضمان حصول 
جميع الــمــرضــى عــلــى الــرعــايــة 

الالزمة.
- العمل على حماية كبار السن 
مزمنة  بــأمــراض  والمصابين 
مـــن خــطــر اإلصـــابـــة بــفــيــروس 

كورونا.

وانخفاض  القيود  تخفيف   -

يعني  ال  اليومية  الــحــاالت  عــدد 
انتهت  قــد  كـــورونـــا  جــائــحــة  أّن 
فــــي دولــــــة قـــطـــر، حـــيـــث يــتــم 
يــومــًيــا إدخــــال بــعــض المرضى 
يــعــانــون  مــمــن  المستشفى  إلـــى 
مــن أعــــراض فــيــروس كــورونــا 
المتوسطة  «كـــــــــــوفــــــيــــــــــد-١٩» 

والشديدة.
جميع  اتـــبـــاع  عــلــيــنــا  يــجــب   -
موجة  لتجّنب  الوقائية  التدابير 
جــديــدة مــن الــفــيــروس وزيــادة 
خاصة  المصابة،  الحاالت  عدد 
مــع وجــــود مـــؤشـــرات لــحــدوث 
ذلك في العديد من دول العالم.

أي  مـــن  أكـــثـــر  اآلن  عــلــيــنــا   -

الحذر  نتوّخى  أن  مضى  وقــت 
األفـــراد  حماية  على  ونــحــرص 
األكــــثــــر عـــرضـــة لــمــضــاعــفــات 

فيروس كورونا «كوفيد-١٩».
ما يمكنك القيام به

- بـــيـــنـــمـــا يــــتــــم رفـــــــع قـــيـــود 
قطر  دولـــة  فــي  «كوفيد-١٩» 
يقوم  أن  المهم  مــن  تدريجًيا، 
السيطرة  في  بدورهم  الجميع 
عــلــى الــفــيــروس وذلــــك بــاتــبــاع 

اإلجراءات الوقائية التالية:
الجسدي  الــتــقــارب  تــجــّنــب   -
األماكن  وتجّنب  اآلخــريــن  مــع 
الـــمـــزدحـــمـــة وكــــذلــــك تــجــّنــب 
األمــــاكــــن الــمــغــلــقــة الـــتـــي تــعــّج 

بالناس.
بــــالــــتــــبــــاعــــد  االلــــــــــتــــــــــزام   -

االجتماعي.
- ارتداء الِكمامات.

- غسل اليَدين بانتظام.

في  نستمّر  أن  المهم  مــن   -

واألشخاص  السن  كبار  حماية 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أمـــــراض 

مزمنة.
اإلجـــراءات  بتطبيق  ينصح   -

الوقائية  والتدابير  االحــتــرازيــة 
الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
في  التواجد  عند  «كوفيد-١٩» 

المنزل مع كبار السّن وأصحاب 
األمــــــراض الــمــزمــنــة، ويــشــمــل 
وارتـــداء  الجسدي  التباعد  ذلــك 
غسل  على  والمداومة  الِكمامة 

اليَدين بالماء والصابون.
شــخــص  أي  عـــلـــى  يـــجـــب   -

يُعاني من أعراض «كوفيد-١٩» 
االتــــــصــــــال بـــخـــط الـــمـــســـاعـــدة 
التوجه  أو   ١٦٠٠٠ الــرقــم  على 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى أحـــــد الـــمـــراكـــز 
للخضوع  الـــمـــحـــددة  الــصــحــيــة 

ــــالزمــــة، وهــي  لــلــفــحــوصــات ال
روضــــة  أو  مـــعـــيـــذر،  مــــراكــــز 
الخيل، أو أم صالل، أو الغرافة 
اكــتــشــاف  إّن  حــيــث  الــصــحــيــة، 
يُسهم  مبكر  وقت  في  المرض 
في سهولة الحصول على العالج 
الـــــالزم وســـرعـــة الــتــعــافــي من 

المرض.
وزارة  مــوقــع  بـــزيـــارة  قـــْم   -

الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة بـــاســـتـــمـــرار 
للحصول على آخر المعلومات.

١٢٠٧٦٦١٢٠٧٦٦ إجمــالي عدد المتعـافين مـن كورونـا إجمــالي عدد المتعـافين مـن كورونـا
أعلنت شفاء ٢٢٦ حالة أمس

الـــــــخـــــــارج  ــــــــن  م لـــــعـــــائـــــديـــــن  ــــــــة  إصــــــــاب  ١٧ ــــا  ــــه ــــن ــــي ب ــــــــدة  جــــــــدي ــــــــة  إصــــــــاب  ٣١٣ ــــل  ــــي ــــج ــــس ت

ــالج ــع ــي ال ــّق ــل ــت ـــي الــــعــــزل  ل ـــدة ف ـــجـــدي ــع الــــحــــاالت ال  جــمــي

آخر مستجدات

فيروس كورونا في قطر

عدد الحاالت التي
دخلت العناية المركزة :

الحاالت الحادة التي 
دخلت المستشفى :

مجموع الحاالت
في العناية المركزة :

مجموع الحاالت
الحادة في المستشفى :

عدد األشخاص الذين تم فحصهمعدد األشخاص الذين تم فحصهم
في الـ في الـ ٢٤٢٤ ساعة : ساعة :

مجموع األشخاصمجموع األشخاص
 الذين تم فحصهم : الذين تم فحصهم :

حاالت الوفاة خاللحاالت الوفاة خالل
الـ الـ ٢٤٢٤ ساعة : ساعة :

مجموعمجموع
حاالت الوفاة :حاالت الوفاة :

مجموع اإلصابات :

حاالت الشفاء :حاالت الشفاء : الحاالت النشطة 
الخاضعة للعالج :

إجمالي عدد المتعافين :إجمالي عدد المتعافين :

٣١٣
إصابة جديدة

الثالثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠

٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

الثالثاء
٢٢ سبتمبر

٢٢٦ ٢٩٤٠

٢١١ ٠

١٢٠٧٦٦

٧٣٤١٤١ ٤٥٩٠

٥٦٦٤٦٤١٨

١٢٣٩١٧

األربعاء
١٦ سبتمبر

الخميس
١٧ سبتمبر

الجمعة
١٨ سبتمبر

السبت
١٩ سبتمبر

٢٣٥٢٤٤٢٢٤٢٢٩٢٣٠٢٢٨

األحد
٢٠ سبتمبر

االثنين
٢١ سبتمبر
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ُكن عوًنا.. إلغاثة أكثر من نصف مليون 
متضرر في أسوأ فيضانات منذ 100 عام

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqcharity.org

إغاثة
عاجلة

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2020/1244

كن َعونهم

SOS أرسـل SMS للتبرع بــ

92015
200 رق

92642
100 رق

92428
500 رق

عبر الموقع اإللكتروني

qch.qa/SOS
عبر تطبيق قطر الخيرية

qch.qa/App

سهم إغاثة 
سهم 300 ر.قسلة غذائية200 ر.قعاجلة

500 ر.قتوفير إيواء

فـــي إطـــــار تـــواصـــل مــســاعــداتــهــا الــتــي 
والطبية  الغذائية  المجاالت  في  تقدمها 
من  عــدد  فــي  كــورونــا  جائحة  لمجابهة 
الدول حول العالم، قامت قطر الخيرية 
بتوزيع  قطر  في  الخير  أهــل  من  بدعم 
متضرر  ألـــف   ١١ لــنــحــو  غــذائــيــة  طـــرود 
أجبرتهم  ممن  بفلسطين  الجائحة  من 
بالحجر  االلتزام  على  الصحية  الظروف 
وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  وذلــــك  الــمــنــزلــي 

االجتماعية. التنمية 

الفيروس تفشي 

ـــفـــادت مـــن الــــطــــرود الــغــذائــيــة  واســـت
فــقــيــرة  فــلــســطــيــنــيــة  أســـــرة   ١٦٧٥ نــحــو 
ومـــحـــجـــوره فـــي عــــدد مـــن مــحــافــظــات 
السالل  وتضمنت  بفلسطين.  غزة  قطاع 
الــعــديــد مــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة األســاســيــة 
التي تكفي األسرة فترة الحجر المنزلي 

ألسبوعين.  يصل  الذي 
التدابير  الــخــيــريــة  قــطــر  فــريــق  واتــبــع 
الـــصـــحـــيـــة واإلجــــــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
من  المستفيدين  إصابة  لتجنب  الالزمة 
طال  الــذي  كــورونــا،  بفيروس  المشروع 
أكــثــر مـــن ألـــف حــالــة فـــي الــقــطــاع منذ 
٢٥ أغــســطــس  اإلعـــــالن عـــن تــفــشــيــه فـــي 

الماضي.
وأبـــــــــدى الـــمـــســـتـــفـــيـــدون ســـعـــادتـــهـــم 
ستسهم  إنــهــا  قــالــوا  الــتــي  الــطــرود  بــهــذه 
االقــتــصــاديــة  األعــبــاء  مــن  التخفيف  فــي 
الــمــتــراكــمــة عــلــى كــاهــلــهــم، فــضــال عــن 
أنــهــا تــعــيــنــهــم عــلــى تــلــبــيــة االحــتــيــاجــات 
بشكرهم  وتوجهوا  ألطفالهم.  األساسية 
وتـــقـــديـــرهـــم لـــلـــشـــعـــب الــــقــــطــــري عــلــى 
مــســانــدتــهــم لـــهـــم فــــي هـــــذه الـــظـــروف 

ـــتـــي أثــــــرت عـــلـــى ظــروفــهــم  الــصــعــبــة ال
لمعيشية.  ا

وأكــــد الــمــهــنــدس مــحــمــد أبــــو حــلــوب 
قطاع  فــي  الخيرية  قطر  مكتب  مــديــر 

أوائل  من  كانت  الخيرية  قطر  أن  غزة، 
شريحة  دعم  إلى  سعت  التي  المؤسسات 

الــفــقــراء فــي ظــل انــتــشــار الــجــائــحــة، وال 
تـــــزال تــعــمــل جـــاهـــدة مـــن أجــــل تــوفــيــر 

الــمــزيــد مــن الــمــشــاريــع اإلغــاثــيــة إلعــانــة 
وتـــحـــســـيـــن ظــــــــروف األســــــــر الـــمـــعـــوزة 

والمتعففة.
فــي  يـــســـهـــم  الــــمــــشــــروع  إن  وأضـــــــاف 
تــحــســيــن الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة لــألســر 
مساكنها  داخـــل  والــمــحــجــورة  الــفــقــيــرة 
مشيرا  كــورونــا،  فــيــروس  تفشي  نتيجة 
إلى أهمية إلى تعزيز صمود هذه األسر 

الجائحة. مواجهة  أجل  من 

طبية مساعدات 

قدمتها  التي  المساعدات  تقتصر  ولم 
قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة لـــمـــتـــضـــرري كــــورونــــا 
بل  الغذائية  المساعدات  على  بفلسطين 
حيث  ووقائية،  طبية  مساعدات  شملت 
قامت في ابريل الماضي بتوفير األودية 
والــمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة ومــســتــلــزمــات 
الــوقــايــة الــضــروريــة لــمــجــابــهــة فــيــروس 
ــــــا لــــمــــراكــــز الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي  كــــــورون
المحافظات  مختلف  في  والمستشفيات 

فلسطين. في 
وتساهم هذه المساعدات في تخفيف 
الهيئات  كــاهــل  عــن  االقــتــصــاديــة  األعــبــاء 
صعبة  ظــروف  من  تعاني  التي  الصحية 
للمواطنين  والــوقــايــة  الــحــمــايــة  وتــوفــيــر 
مــن خــطــر اإلصــابــة بــالــفــيــروس، فضال 
عـــــن الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل االعــــــــراض 

بالفيروس. المرتبطة 
وتــعــانــي الــمــشــافــي ومـــراكـــز الــحــجــر 
توفير  فــي  الشديد  النقص  مــن  الصحي 
هذه المواد واألدوات األمر الذي يعرض 
حـــيـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن واألطــــقــــم الــطــبــيــة 
والــخــدمــيــة لــخــطــر اإلصـــابـــة بــفــيــروس 

كورونا. 

مساعدات غذائية من قطر الخيرية لمتضرري كورونا بفلسطين
استفاد منها ١١ ألف شخص من األسر 

ـــرة ـــي ـــق ـــف ال لــــألســــر  ـــة  ـــشـــي ـــمـــعـــي ال ــــــروف  ــــــظ ال ـــن  ـــحـــســـي ت ـــــي  ف ـــم  ـــه ـــس ي الـــــمـــــشـــــروع  ـــــوب:  ـــــل ح ـــــــو  أب ـــد  ـــم ـــح م م. 

أغسطس  ٢٥ فـــي  تــفــشــيــه  ــذ  مــن ــاع  ــط ــق ال فـــي  ــة  ــال ح ـــف  أل مـــن  ــر  ــث أك ـــال  ط الــفــيــروس 

ـــل الـــهـــيـــئـــات الــصــحــيــة ـــاه ـــة عــــن ك ـــصـــادي ـــت ــــاء االق ــــب ــف األع ــف ــخ ـــدات ت ـــاع ـــس ـــم ال
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عن  «كوفيد-١٩»،  جــائــحــة  كــشــفــت  لــقــد 
من  بها  ُيستهاُن  ال  نسبة  لــدى  الوعي،  غياب 
ــوافــديــن،  الــمــواطــنــيــن، ونــســبــة كــبــرى مـــن ال
هذه  عــن  غــابــت  الــتــي  المسؤولية  تحمل  فــي 
وهيمنة  الالمباالة،  روح  لتحكم  المجموعة. 

الفردية. الثقافة 
حساباتها،  فــي  تــضــع  لــم  الــشــريــحــة،  هـــذه 
على  لتصرفاتها  السلبية  الــنــتــائــج  ولــألســف، 
األزمة  هذه  من  للخروج  وسالمته  المجتمع، 
بــأقــل الــخــســائــر، فــتــصــرفــت وفـــق قــنــاعــاتــهــا 
به  واالســتــهــتــار  للقانون  تــجــاوز  فــي  الــخــاصــة 
من  بالرغم  التي  بالعقوبات  االكتراث  وعدم 

شدتها إال أن ذلك لم يمنعهم من خرقها.
لــــذا، ومـــن واقــــع الــمــســؤولــيــة الــُمــشــتــركــة، 
ـــا، الــتــنــبــه مــن  ــــة مـــًع ــــدول عــلــى الــمــجــتــمــع وال
ـــفـــرد خـــــارج الــمــعــادلــة  ــصــبــح ال أنــــه عــنــدمــا ُي
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، فــي اتــخــاد الــقــرار 
عن  سيبحث  عندها  فهو  مسؤوليته،  وتحمل 
ولن  «األنــــا»،  بـــ  الُمرتبطة  الــذاتــيــة  مصلحته 
ُيلقي اهتماًما لمصلحة المجموع، ولن ُيصغي 
إلمالءات الدولة، التي يرى فيها فوقية، ألنها 
مساهًما  ُعضويًا،  جزًءا  يكون  أن  من  حرمته 
في ُصنع القرار الذي يَمس وجوده وكينونته.

الَحتمي،  للتغّير  طريقه  في  والعالم  اآلن 

ـــتـــســـاءل عــــن مــوقــع  بـــعـــد هـــــذه الـــتـــجـــربـــة، ن
مــجــتــمــعــاتــنــا ودولـــنـــا مـــن هـــذا الــتــغــيــر.؟ هــذا 
التغير الذي سيكون وفق حسابات القوى التي 
قواعد  على  ترتكز  والــتــي  الــمــبــادرة،  تمتلك 
ديناميكية  تعطيها  صــلــدة،  ومــاديــة  فكرية 
الحركة، إلعادة التوازن إلى المجتمع والدولة.

المتفائلين  الــمــراقــبــيــن  مـــن  عـــدد  يــقــول   
الجائحة  هــذه  تأثيرات  إن  وهــنــاك،  هنا  من 
عهده.  سابق  إلــى  الــوضــع  وسيعود  ستنحسر، 
فالجميع، كما ُيقال، سيعود إلى الُمربع األول، 
بــعــد أن كــانــوا يــنــتــظــرون الـــَفـــَرج مــن الــســمــاء 
ويترقبون  األمة،  هذه  عن  الُغمة  هذه  بإزالة 
الـــــدواء والـــعـــالج أن يــأتــيــهــم مـــن خــــارج هــذه 

األمة. 
المطلوب،  الرجوع  هو  فعًال  هذا  هل  لكن، 
ُعقود؟..  منذ  المكشوف  واقعنا  يَفرضه  الذي 
بأننا  أوهــامــنــا  ليزيل  هــذا «الــفــيــروس»  وأتــى 
نبني دوًال عصرية ذات مؤسسات قوية تملك 

مقومات وجودها وبقائها.
قوية  تبقى  أن  لــدولــنــا  يمكن  فــعــًال،  وهـــل 
يكون  َمــَدنــي»،  «ُمجتمع  وجــود  عــن  بمعزل 
الروحي  قيمها  وخـــّزان  ورصيدها  قاعدتها 
األخالقية  المعايير  تــخــرج  ومــنــه  والــفــكــري، 
الفرد  دور  ويــتــعــزز  االجتماعية،  والــضــوابــط 

وتزداد إنتاجيته، وتتجلى مسؤوليته، كعنصر 
صـــالـــح، ُمـــنـــتـــج، ُمـــســـاهـــم فـــي بـــنـــاء دولـــتـــه، 

ُيحاسب نفسه قبل أن ُيحاسب.
هــو  والــمــنــطــقــي،  الــُمــبــتــغــى،  الــــرجــــوع  إن 
الــــرجــــوع، الـــــذي يـــكـــون فـــي صـــالـــح الـــدولـــة، 
يستفيد  ـــذي  ال الـــرجـــوع  وهـــو  كــمــا الــمــجــتــمــع، 
التجربة،  هــذه  ُعمق  فهم  فــي  الجميع،  منه 
ويعيد  اإليجابية،  ودالالتها  السلبية،  ونقاطها 
اتجاهاتها  فــي  أولــويــاتــه  ويــحــرك  حــســابــاتــه، 
المجتمع،  لفائدة  خياراته  وُيغير  الصحيحة، 
بأفراده ومجموعاته الصغيرة، وفائدة الدولة 
الحاضنة بمؤسساتها، لبقائها واستمرار أدائها 
معها  ونصل  تصل،  ال  حتى  قــصــوى،  بكفاءة 

إلى نقطة االنكسار واالنهيار.
رجــــوع  هــــو  إذن،  الـــمـــطـــلـــوب،  الـــــرجـــــوع 
للدولة  المجتمع  من  والُمحاسبة،  الُمكاشفة 
بالتقصير  االعــتــراف  يكون  رجــوع  والعكس، 
رجوع  منه،  تخوف  وال  فيه  عيب  ال  فضيلة 
يضع اليد فوق الُجرح، ال بهدف زيادة آالمه، 
لــكــن أمـــــًال فـــي خـــــروج ســمــومــه وقـــروحـــه، 
الجسد  وُيــعــطــي  ُيــبــرئــه  نــقــًيــا،  هــــواًء  ليتنفس 
الُمجتمعي الحصانة والمصل الجمعي، الكلي، 
الــفــيــروس  ربــيــبــات  لــمــحــاربــة  يحتاجه  الـــذي 
فأعطبتها،  العقول  استوطنت  الــتــي  األصــلــي 

فشيطنتها. والنفوس 
فــالــحــاجــة إلـــى الــمــراجــعــة بــاتــت ضــروريــة 
للمجتمع، ليستمر في مسيرته سليًما ُمعافى 
الدونية  والنظرة  العصبية  وأمــراض  آثام  من 
السلبّية،  والمواقف  التشاؤم،  ومن  لآلخرين، 
والــــروح االنــعــزالــيــة، والــتــمــركــز حــول الـــذات، 
ومــن االتــكــالــيــة، واإلفــــراط فــي االســتــهــالك، 
والــتــواكــل ومـــن انــتــظــار الــفــرج دون الــعــمــل، 
ومـــن غــيــاب الــوعــي وعــــدم تــلــمــس الــطــريــق، 
ومن  الــعــالج،  وتــأخــر  التشخيص،  خطأ  ومــن 
ومن  الــثــقــة،  فــي  واإلفــــراط  الشفافية  غــيــاب 
والتطبيل،  والمجامالت  المحاباة  ثقافة  نشر 
التضحية،  غــيــاب  ومــن  الــمــواقــف،  واســتــغــالل 
اآلخر،  برأي  االستهزاء  ومن  اإليثار،  وانعدام 
واصطفافاته،  السياسية،  ورؤاه  ومعتقداته، 

وزواياه، ومنطلقاته الفكرية.
أشــُرٌع  تحملها  واحــدة،  َسفينٍة  على  َفنَحُن 
تسيُر  وهي  وُمتكأ،  موقٌع  منا  ولكٍل  متنوعة، 
متى  األزمــات،  تتقاذُفها  لُجي،  بحٍر  في  بنا 
األقـــــدار لــهــا شـــــاءت، ومــســؤولــيــة مـــن عليها 
حــفــظ هــــذه الــســفــيــنــة مـــن أي َعـــطـــٍب يــطــرأُ 
توازنها  على  والحفاُظ  وهيكلها،  بنيتها،  في 

لتجنب غرقها، وهالك من عليها...
فهل نحُن فاعلون؟..

الوعي المجتمعي.. 
في المواجهة

iaalansari@gmail.com 

ــعــافــى ــا ُم ــًم ــي ــه ســل ــرت ـــة لــلــمــجــتــمــع، لــيــســتــمــر فـــي مــســي ـــروري ــة بـــاتـــت ض ــع ــراج ــم الــحــاجــة إلــــى ال
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نــاقــشــت  ـ[:  الـــــدوحـــــة 
لجنُة الِخدمات والمرافق العامة 
بــالــمــجــلــس الـــبـــلـــدّي الـــمـــركـــزّي، 
صــــبــــاح أمــــــس فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
الــــــخــــــامــــــَس عــــــشــــــَر بـــــــالـــــــدورة 
السّيد  سعادة  بحضور  السادسة، 
شافي  آل  شــافــي  حــمــود  محمد 
السيد  وبرئاسة  المجلس،  رئيس 
عــلــي مــحــمــد الــمــهــنــدي، رئــيــس 
ــقــتــرَح الـــمـــقـــّدَم من  ــُم الــلــجــنــة ال
رئــيــس الــمــجــلــس بــشــأن الــســمــاح 
بــبــنــاء مــجــالــس عــلــى األراضـــــي 

للسماح  آلــيــة  ووضـــع  الــخــاّصــة، 
بفتح نوافذ مباشرة على الشارع.
ــــضــــافــــت الــــلــــجــــنــــُة فــي  واســــت
مــنــاقــشــة الــمــقــتــرح الــســيــَد سعد 
مساعَد  القحطاني  عــبــدالــكــريــم 
مدير مجمع رخص البناء بوزارة 

البلدية والبيئة. 
 وتــــم مــنــاقــشــة الــُمــقــتــرَحــيــن 
الــمــقــّدَمــيــن مــن الــســيــدة فاطمة 
أحمد الكواري عضو المجلس عن 
خلف  والسيد   ،(٩) رقــم  الــدائــرة 
المجلس،  عضو  الكعبي  إبراهيم 

مــدرج  مــنــزل  بــشــأن «تخصيص 
لــــــــذوي اإلعــــــاقــــــة فـــــي مـــخـــارج 
ـــادق، واألمـــــن  ـــفـــن ـــال الـــــطـــــوارئ ب

والسالمة في الفنادق».
ــــضــــافــــت الــــلــــجــــنــــُة فــي  واســــت
مــنــاقــشــة الـــمـــقـــتـــرَحـــيـــن الــســيــَد 
ُمديَر  األنــصــاري  عبداهللا  محمد 
الوطني  بالمجلس  الرخص  إدارة 

للسياحة. 
 كما ناقشت اللجنُة المقترحات 
الــمــقــدمــة مـــن الــســيــد عــلــي فهد 
الـــشـــهـــوانـــي عــضــو الــمــجــلــس عن 

«إصدار  بشأن   ،(٢) رقم  الدائرة 
تــرخــيــص لــمــســوق إلــكــتــرونــي - 
المنزلية  للمشاريع  لوحات  وضع 
الــــرخــــص  أصـــــحـــــاب  تـــــضـــــّرر   -
العمالة  من  والمجتمع  التجارية 

السائبة».
واستضافت اللجنُة في مناقشة 
المقترحات السيَد عايض مناحي 
التسجيل  إدارة  مديَر  القحطاني 
والــتــراخــيــص الــتــجــاريــة بــــوزارة 

التجارة والصناعة.
 وتمَّ مناقشُة المقترح المقدم 

الوارد  عبداهللا  محمد  العضو  من 
رْقم  الــدائــرة  عن  المجلس  عضو 
للعزب  بديل  بشأن «وضع   ،(٢٢)
الــــجــــوالــــة الـــقـــديـــمـــة بــالــمــنــاطــق 

الخارجية».
 وكــذلــك مــنــاقــشــة الــُمــقــتــرح 
الـــمـــقـــّدم مـــن الــعــضــو عــبــداهللا 
المجلس  عضو  السليطي  سعيد 
بشأن   ،(٧) رقـــم  الـــدائـــرة  عــن 
«إجــــــــراءات األمـــــن والــســالمــة 
ـــــعـــــب الــــتــــرامــــبــــولــــيــــن  فــــــــي ل

(النطاطيات)».

خدمات البلدي تناقش بناء مجالس على األراضي الخاصة  
بحثت إيجاد بديل للعزب الجوالة القديمة

ـــــــارع ـــــــش ــــــى ال ـــــح نـــــــــوافـــــــــذ مـــــــبـــــــاشـــــــرة عــــــل ـــــت ـــــف ـــــاح ب ـــــم ـــــس ـــــل ـــــــة ل ـــــــي ــــــــــوضــــــــــع   آل ــــــرح ب ــــــت مــــــق
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من نافذة التاريخ والواقعمن نافذة التاريخ والواقع

خليفة آل محمودخليفة آل محمود

من قصص القرآن قصة قارون حين شاهد 
قومه زينته انبهروا بحاله وقالوا «إِنَُّه لَُذو َحٍظّ 
قــالــوا «لـَــْوَال  األرض  بــه  خسف  وحين  َعــِظــيــٍم» 
ُ َعلَْينَا لََخَسَف بِنَا»، القول الثاني هو  أَْن َمَنّ اَهللاّ
الصحيح ألن القصة اكتملت أمام أعين الناس. 

 هــنــاك صـــور كــثــيــرة مــن الــتــاريــخ تبين لنا 
قسوة تبدل الحال ونعرض بعضها.

اقتحم المغول بغداد في أعظم تدمير لإلرث 
الُحكم،  قصر  في  قاعة  أكبر  دخلوا  اإلنساني، 
بجلب  وأمــر  المكان  هوالكو  قائدهم  وتــصــّدر 
ُمنهك  بـــدا  الــخــلــيــفــة   (الــُمــســتــعــصــم)،  الخليفة 
يحدث،  ما  هول  من  ويرتعد  ومذهوًال  القوى 
طــلــب مــنــه هـــوالكـــو بــغــرض إهــانــتــه أن يــقــوم 
بخدمتهم وقال: نحن الضيوف وأنت المضيف، 
أسرته،  أما  والقتل،  اإلهانة  هو  الخليفة  مصير 
على  اعتادوا  من  األســرة  ونساء  وبناته  زوجاته 
آنذاك  الحرب  قانون  وحسب  والعز،  الرفاهية 
في  عاصمته  إلــى  بإرسالهم  هوالكو  أمــر  فقد 
ويعيشوا  المغول  قصور  في  ليتفّرقوا  منغوليا، 
بقية أعمارهم عبيًدا وخدًما، وتبّدل بهم الحال 
في لحظة من قمة الرفاهية إلى قاع الهوان.  

(يــحــيــى بــن خــالــد الــبــرمــكــي) وزيــــر وُمــعــلــم 

الخليفة هارون الرشيد، له الفضل بعد اهللا في 
إيصال الرشيد إلى منصب الخالفة، حيث وقف 
معه بقوة في محاولة إبعاد الرشيد من منصب 
عاش  الهادي،  الخليفة  أخيه  زمن  العهد  والية 
يحيى وأبـــنـــاؤه حــيــاة رفــاهــيــة يــتــحــّكــمــون في 
لحاجاتهم  طلبًا  لهم  يلجأ  الدولة،  مفاصل  كل 

رجال الدولة وأقارب الخليفة. 
زمانه  في  مثل  مضرب  أصبح  الــوزيــر  هــذا   
فــي الــرفــاهــيــة والــعــيــش الــرغــد الــكــريــم، كانت 
قصوره في كل مكان، ُيقال إن بعض قصوره 
بنيت ولم يرها، داللة على عظم ثرائه، انتهى 
بـــه األمــــر بـــأن غــضــب عــلــيــه الــخــلــيــفــة الــرشــيــد 
وأودعــه سجن (الــرقــة) وهــو شيخ كبير قد بلغ 

من العمر عتًيا. 
المئات  يخدمه  كان  الذي  المسجون  الرجل 
مـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء مـــن كـــل الــتــخــّصــصــات 
فــي قــصــوره، ولــه مــوائــد يومية ُيــعــدهــا أمهر 
الطّباخين فيها من كل أشكال وأصناف الطعام، 
توضع للقاصي والداني في كرم ُمفرط يشهد 
لــه الــجــمــيــع، يــقــول اإلتــلــيــدي فــي كــتــاب نـــوادر 
مع  لحًما  سجنه  في  يوًما  اشتهى  إنــه  الخلفاء، 
مرق، فدفع للحرس ألف دينار وهو مبلغ كبير 

جًدا، وتم إدخال اللحم الُمقّطع مع قدر ليطبخ 
بــه، رغــم عــدم إجادته الطبخ إال أنــه أشعل نــاًرا  
حسب  قال  حتى  فيها  ينفخ  وأخــذ  القدر  تحت 
وصفه في تلك اللحظات: كانت روحي تخرج.

 وحــيــن جــهــز الــطــعــام حــمــل الــقــدر وبسبب 
وانكسر،  الــقــدر  منه  وقــع  وضعفه  شيخوخته 
منه  ويمسح  األرض  مــن  اللحم  يلتقط  فأخذ 
فقد  يشتهيه  الــذي  الــمــرق  أمــا  ويأكله،  الــتــراب 

ذهب في األرض دون أن يذق منه شيًئا.
 ولــعــلــنــا نــســتــرجــع أشــهــر أقـــوالـــه حينما كــان 

وزيًرا: 
قبلنا  بمن  ولنا  عارية،  والمال  دول،   «الدنيا 

أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة»
 مات في سجنه، أصبح كل ما حدث له كما 

قال: «عبرة لمن بعده». 
إذا  األنــدلــس،  مــلــوك  مــن  عــبــاد  بــن  الُمعتمد 
مشى تهتز األرض من عظم الحشد الُمرافق، 
ابنته  اشتهت  وأغناها،  الممالك  أعظم  يترأس 
يوًما أن تلعب بالطين وهي حافية أسوة بأبناء 
الــعــامــة، فــخــّصــص قــاعــة كــبــيــرة فـــي قــصــره 
وجــعــل أرضــهــا عــجــيــنـًـا مــن الــمــســك والــكــافــور 
بكلفة  ابنته  رجــاء  تحقق  كالطين،  تبدو  حتى 

أنها  تظن  وهي  اليوم  ذلك  في  ولعبت  باهظة 
دولته  وزالــت  ملكه  انتهى  الطين،  على  تمشي 
وتــــم اقـــتـــيـــاده أســـيـــًرا فـــي ســجــن اغـــمـــات في 
وشاهد  أســرتــه  زارتـــه  سجنه  وخــالل  المغرب، 
من  عليهم  البادي  والفقر  عيونهم  في  الكسرة 
تتكّسب  أســرتــه  أن  حــزنــه  مــن  زاد  مالبسهم، 
بــالــخــيــاطــة وأن مــن ضــمــن مــن يــخــيــطــون له 
مات  حينما  زالت،  التي  دولته  في  الُجند  قائد 
قام  القريب،  المسجد  إلــى  جثمانه  إرســال  تم 
اإلمام بتغسيله وتكفينه وبسبب أن الوقت ليس 
وقــت صــالة صــعــد إلــى المنبر وقـــال صــائــًحــا: 
صلى  «الغريب»،  على  بالصالة  األجر  التمسوا 
من  يعلمون  ال  العشرة  يتجاوزون  ال  ثلة  عليه 
مــات  ولـــو  أمــامــهــم،  الــُمــســجــى  العظيم  الــمــلــك 
الناس  وتــزاحــم  الطرقات  الكتظت  زمنه  في 
شاعر  وهــو  العظيم،  الملك  ذلــك  على  للصالة 
مفّوه قال قصيدة نأخذ منها هذا البيت والذي 

يعني الكثير:
فإّنما   ... به  ُيــَســُرّ  ملٍك  في  بــعــَدَك  بــات  من 

بات باألحالم مغروًرا.
ختاًما الحقيقة الجلية أن كل حياتنا القصيرة 

بتقلباتها تبدو كاضغاث أحالم.

األيام عبرة ،،

 Twitter:khalifa٦٢٤

أمــامــهــم ــســجــى  ــُم ال ــعــظــيــم  ال ــك  ــل ــم ال مـــن  ــمــون  ــعــل ي ال  الــعــشــرة  ـــجـــاوزون  ـــت ي ال  ــة  ــل ث ــيــه  عــل ــى  صــل

الدوحة ـ [: أّكدت مؤّسسُة 
جــاســم وحــمــد بــن جــاســم الخيرية 
الُمبادرات  كافة  دعم  على  حرَصها 
والبرامج اإلنسانية، التي تدعم جهوَد 
مبادئ  تعزيز  أجـــل  مــن  المؤسسة 
وتــرســيــخ  المجتمعية  الــمــســؤولــيــة 
نشر  على  والعمل  اإلنسانية،  القيم 
تقديم  بــضــرورة  المجتمعي  الــوعــي 
يــد الــعــون والــمــســاعــدة لــكــل الفئات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــمــســتــحــقــة ودعــــم 
التي  التوعوية  والفعاليات  األنشطة 
تتوافق مع أهداف المؤّسسة الرامية 
إلــــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 

بالشراكة مع المؤسسات بالدولة. 
وأوضحت المؤسسُة أنها رصدت 
خالل  ريــال  ألف  و٧٠  مليونَين  نحو 
الفترة من يناير- أغسطس من العام 
الجاري لدعم الُمبادرات المجتمعية 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا مـــؤســـســـاُت الـــدولـــة 

المختلفة.

دعم لمركز «دريمة» 

وأوضحت المؤسسُة أنه في إطار 
التعاون القائم بين المؤّسسة ومركز 
رعـــايـــة األيـــتـــام «دريــــمــــة»، قــّدمــت 
الــمــؤســســة دعــًمــا مــالــًيــا بــلــغ مليوَن 
الُمستفيدين  نفقات  لتغطية  ريـــال 
من الخدمات الصحية من منتسبي 
على  ســـدادهـــا  يــتــّم  بحيث  الــمــركــز 
دفــعــات شهرية، ويــأتــي الــدعــُم في 

إطــــار ســعــي الــمــؤســســة  إلـــى خدمة 
وذلك  فئاته  بكل  المحلي  المجتمع 
بما تملك من إمكانات وموارد ذاتية.

إنجاح ُمبادرة «رسل السالم»

ــا مالًيا  وقـــّدمـــت الــمــؤســســة دعــًم
ـــمـــرشـــدات  لــجــمــعــيــة الـــكـــّشـــافـــة وال
إنجاح  فــي  منها  مساهمة  القطرية 
مبادرة «رسل السالم» التي تتبّناها 
الجمعية بقيمة ٥٨ ألف ريال قطري، 
الخاصة،  اإلعــاقــة  ذوي  فئة  لصالح 
بهدف مساعدتهم ودعمهم، ويأتي 
بين  القائم  التعاون  إطار  في  الدعم 
أبنائنا  لصالح  والجمعية  المؤسسة 
مادي  كدعم  اإلعاقة  ذوي  فئة  من 

ومساعدة لهم وتوفير احتياجاتهم.

دعم جمعّية المحاسبين 

وللمرة الثالثة على التوالي قدمت 
الـــمـــؤســـســـُة لــجــمــعــيــة الــمــحــاســبــيــن 
الــقــانــونــيــيــن الــقــطــريــة دعـــًمـــا مــالــًيــا 
لـــدعـــم،  ريـــــــال  ألــــــف   ١٠٠ بــقــيــمــة 
اإلداري  المحاسب  برنامج  ورعاية 
تعمل  الـــــذي   ،«CMA» الــمــعــتــمــد 
المؤسسة  مـــع  بــالــتــعــاون  الــجــمــعــيــة 
لتنفيذه بهدف رفع مستوى معرفة 
المحاسبين القطريين بالممارسات 
ـــخـــاصـــة بــالــمــحــاســبــة  الــــجــــديــــدة ال
سوق  لمواكبة  وإعــدادهــم  اإلداريــــة، 
العمل في الدولة. وجاء الدعم لتأكيد 
العملية  تعزيز  فــي  المؤسسة  دور 

على  والعمل  والتدريبية  التعليمية 
في  الوطنّية  الكوادر  وتطوير  تنمية 

مجال المحاسبة.
 وتــــــحــــــرص الــــمــــؤســــســــُة عــلــى 
لتوفير  التدريبية  الــبــرامــج  تعزيز 
في  والتدريبية  المهنية  المتطلبات 
واالرتـــقـــاء  التخصصية  الــمــجــاالت 
بقدرات الكادر الوطني في مختلف 
القطاَعين  فــي  والهيئات  الــــوزارات 
على  والعمل  والــخــاص،  الحكومي 
تــعــزيــز الـــعـــالقـــات اإلســتــراتــيــجــيــة 

مـــع الــجــهــات الــمــخــتــلــفــة.. وتــرمــي 
المؤسسة لتطوير البرامج التأهيلية 
الــتــي تــســتــهــدف الــشــبــاب الــقــطــري 
فـــي ســــوق الــعــمــل، لــذلــك تــحــرص 
والتعاون  المشاركة  على  المؤسسة 
المحاسبين  جمعية  مــع  والتنسيق 
في تنفيذ البرامج الهادفة، وتعزيًزا 
تحقق  الــتــي  المختلفة  لــلــشــراكــات 
الــشــراكــة  مـــجـــال  فـــي  مــهــًمــا  دوًرا 
قطر  رؤية  يحّقق  وبما  المجتمعية 

الوطنية ٢٠٣٠.

دعم فئة العمال

وتـــعـــزيـــًزا لــلــتــكــافــل االجــتــمــاعــي 
بالداخل وبالتعاون مع بلدية الدوحة، 
كوبونات  بتسليم  المؤسسة  قــامــت 
ــغــذائــيــة لــبــلــديــة الـــدوحـــة  الـــســـالل ال
الدوحة  بلدية  عمال  على  لتوزيعها 
بــقــيــمــة ١٢٨ألـــــــــف ريــــــال قـــطـــري، 
انطالًقا  مستفيد،   ٨٠٠ منها  استفاد 
المجتمع  خــدمــة  فـــي  دورهـــــا  مـــن 
الــمــحــلــي، وبــهــدف ســـّد حــاجــة فئة 
العمال وإعانتهم وزيادة التواصل مع 

هذه الفئات وترسيخ القيم اإليجابية 
وطــأة  مــن  والتخفيف  المجتمعية، 
وضغوط الحياة المعيشية، باإلضافة 
بتوزيع  المؤسسة  قامت  ذلـــك،  إلــى 
لعمال  الشخصية  الــنــظــافــة  حقيبة 

خدمة المقابر.

إعانة المصابين بالسكري 

وللعام الخامس على التوالي تقّدم 
المؤسسة دعًما مالًيا لصالح الجمعية 
القطرية للسكري من شهر يناير إلى 
سبتمبر الجاري بقيمة ١٦٠ ألَف ريال 
قطري، ويأتي هذا الدعم لمساعدة 
بالسكري  والمصابين  المحتاجين 
على  ومساعدتهم  المقتدرين  غير 
شراء أجهزة الفحص ومستلزماتها، 
وتحسين الخدمات الطبية المقدمة 
مجتمع  أجــل  من  ولعائالتهم  لهم، 
صــحــي مـــعـــاًفـــى، وذلـــــك فـــي إطـــار 
المسؤولية  مبادئ  بتطبيق  التزامها 
الطبية  الــمــجــاالت  فــي  المجتمعية 
والــتــربــويــة واإلنــســانــيــة فـــي قــطــر، 
استمرار  على  المؤسسة  وتــحــرص 
القطرية  للجمعية  الــدعــم  تــقــديــم 
للسكري لما تقوم من جهود مميزة 
في تقديم الرعاية المادية والمعنوية 
ــــة لــــمــــرضــــى الـــســـكـــري  ــــوعــــوي ــــت وال
وتطبيًقا  المرض  معاناة  ليتجاوزوا 
لمبدأ المسؤولية المجتمعية وتعزيًزا 

لقيم التكافل اإلنساني.

دمج المصابين بالتوحد

ــــــــدت  ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أّك
المؤسسًة أنه تماشًيا مع المسؤولية 
الــمــجــتــمــعــيــة، وتــحــقــيــًقــا لــرؤيــتــهــا 
فقد  أفضل)،  لحياة  وتعليم  (صحة 
قدمت دعًما مالًيا للجمعية القطرية 
للتوحد بقيمة ٦١٢ ألَف ريال بهدف 
مساعدتها على أداء مهامها وتنفيذ 
تجاه  أهــدافــهــا  وتحقيق  بــرامــجــهــا 
طيف  اضــطــراب  بطيف  المصابين 
الــتــوحــد فـــي الــُمــجــتــمــع، فـــي إطـــار 
الصحة  بقطاَعي  المؤسسة  اهتمام 
والــتــعــلــيــم اهـــتـــمـــاًمـــا كـــبـــيـــًرا ضمن 
خــريــطــة مــشــاريــعــهــا الــداخــلــيــة من 
أجل المساهمة في تنمية المجتمع»

 رعاية مسابقة «إذاعي المستقبل»

مــرة  ألّول  الــمــؤســســُة  وقـــامـــت 
برعاية النسخة الثانية من المسابقة 
التي  المستقبل»  «إذاعـــي  الطالبية 
نـــّفـــذهـــا مـــركـــز شـــبـــاب ســمــيــســمــة 
شاركت  والتي  الدولة  مستوى  على 
فــيــهــا ٢٠ مـــدرســـة مـــن الــمــرحــلــة 
اإلعـــــداديـــــة،.. وجــــاء الـــدعـــم الــبــالــغ 
مسؤولية  إطـــار  فــي  ريـــال  ألـــَف   ٢٠
الـــمـــؤســـســـة الــمــجــتــمــعــيــة وضــمــن 
ودعمها  التعليم  بقطاع  اهتمامها 
لــألنــشــطــة الــتــعــلــيــمــّيــة والــتــربــويــة 
(صحة  لرؤيتها  وتحقيًقا  الهادفة، 

وتعليم لحياة أفضل).

مليونا ريال من «جاسم وحمد بن جاسم الخيرية» دعًما للمبادرات المجتمعية 
في مجاالت التعليم والصحة والتدريب 

ــــــــال ـــــيـــــون ري ــــــــــة» بـــــمـــــل ــــــــــم ـــــصـــــحـــــيـــــة الـــــمـــــقـــــدمـــــة مــــــــن مـــــــركـــــــز «دري ـــــــات ال ـــــــخـــــــدم ــــــــــم ال دع

تواصل  ـ [:   الدوحة   
للسرطان  القطريُة  الجمعيُة 
جــهــودهــا الــتــوعــويــة نــحــو نشر 
الـــــوعـــــي بــــالــــمــــرض وطـــــرق 
المبّكر  والكشف  منه  الوقاية 
عـــنـــه، حـــيـــث دّشــــنــــت حــمــلــًة 
«فديتكم«  باسم  إلكترونيًة   
بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع ســـبـــتـــمـــبـــر 
وهـــو شــهــر الــتــوعــيــة الــعــالــمــّي 
بـــســـرطـــانـــات األطـــــفـــــال الــتــي 
أنــواعــه  أكــثــر  اللوكيميا  تعتبر 
دولة  في  األطفال  بين  شيوًعا 
الـــدمـــاغ  أورام  يــلــيــهــا  قـــطـــر، 
والــجــهــاز الــعــصــبــّي الــمــركــزّي 
الثانية،  الــمــرتــبــة  تــحــتــّل  الــتــي 
وذلــك حسب آخــر إحــصــاءات 
 - ــــعــــامــــة  ال الــــصــــحــــة  وزارة 
هــبــه  وقــــالــــت    .٢٠١٥ قـــطـــر 
التثقيف  قــســم  رئــيــس  نــصــار، 
الــصــحــي بــالــجــمــعــيــة، إنـــه في 
إطــــــار اإلجــــــــــراءات الــوقــائــيــة 

ــتــي اتــخــذتــهــا الــجــمــعــيــة في  ال
ظـــّل انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
 .«١٩  - «كـــوفـــيـــد  الــمــســتــجــد 
دشــــنــــت حــمــلــتــهــا الـــتـــوعـــويـــة 
«فـــديـــتـــكـــم» عـــبـــر مــنــصــاتــهــا 
إعــداد  خــالل  من  اإللكترونية 
ونـــشـــر رســـائـــل وفــيــديــوهــات 
أنماط  بتعزيز  تتعلق  توعوية 
الطفل  لــدى  الصحية  الــحــيــاة 
مــنــذ الــــوالدة وحــتــى عــمــر ١٤ 

عاًما، من خالل التركيز على 
لصحة  الصحي  الغذاء  أهمية 
الــــطــــفــــل وكـــيـــفـــيـــة تــحــضــيــر 
وجـــــبـــــات صـــحـــيـــة مـــنـــاســـبـــة 
من  وقــايــتــه  وكيفية  للطفل، 
الـــســـمـــنـــة، وذلــــــك مــــن خـــالل 
الـــتـــعـــاون مــــع حـــســـاب بــيــديــا 
دايـــــــت، فـــضـــًال عــــن الــتــوعــيــة 
الطفل  لصحة  الــنــوم  بأهمية 
نوم  على  المحافظة  وأساليب 

صــحــي لـــه، وذلــــك بــالــتــعــاون 
تاالماس  باتريشيا  السيدة  مع 

لألطفال).  نوم  (استشارية 
من  العديد  إقامة  تّم  كما    
االفتراضية  التوعوية  الــورش 
الـــتـــي تــعــنــى بــصــحــة الــطــفــل، 
بــدعــم  تــعــنــى  أخــــرى  وورش 
الُمتعايشين  األطفال  وتمكين 
مــع الــســرطــان ودمــجــهــم مع 
األطفال األصحاء حول تطوير 
بمشاركة  وذلـــك  مــهــاراتــهــم، 
(مدرب  المالكي  أحمد  السيد 
في مهارات اإللقاء واإلعالم)، 
الحملة  شهدت  «كما  مضيفة 
إنــتــاج عـــدٍد مــن الــفــيــديــوهــات 
ورســـائـــل الــســوشــيــال مــيــديــا، 
تـــــــنـــــــاولـــــــت الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
أمـــراض ســرطــانــات األطــفــال 
وطرق  واألعراض  والعالمات 
الــــوقــــايــــة، وكــــذلــــك الــكــشــف 

المبّكر.  

األطفال بسرطانات  الوعي  تنشر  القطرية  الجمعية 
التغذية السليمة والنوم المبكر أبرز طرق الوقاية 
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دائًما نقول الكبار هم أساس وبركة 
الـــبـــيـــت، وهـــــم الـــخـــيـــر وهـــــم الـــونـــس 
والصحبة في بيوتنا، وَمن ببيته كبير 
الــســن ويــعــيــش مــعــه يعتبر فــي نعمة 
بحياته، ولكننا في الوقت الحالي نحتاج 
فهم  معهم،  للتعامل  وتوعية  وقــفــة 
واالحترام  والرقي  باإلتيكيت  األْولــى 
الذي قد نعطيه ونهبه للغريب وليس 
لــهــم، نــحــن عــــرب ومــســلــمــون لدينا 
قيم وأعراف وعادات وتقاليد أصيلة، 
ونحتاج إلعــادة َغــرس هــذه كلها من 
الحالية  ألجيالنا  ثــم  ومــن  بنا  جــديــد 
قد  الجائحة  هــذه  ومــع  والمستقبلية، 
يُسوء الوضع ألننا حرًصا على صحتهم 
دراســات  فهناك  تقبيلهم،  عن  نبتعد 
بتعرضهم  تفيد  العالم  مستوى  على 
لسوء معاملة وبعضهم يتعرض لعنف 
جسدي ومادي ونفسي ومعنوي، وهللا 
الحمد نحن بدولة ما زلنا نقدر الكبار 
ونحترمهم ولكن لسنا كلنا على ذلك 

وهناك أمثلة كثيرة.
نـــحـــتـــاج إلعـــــــادة صـــيـــاغـــة وتــوعــيــة 

كبار  مــع  التعامل  بذوقيات  المجتمع 
الــســن، ال ننكر بــأن هــنــاك أبــنــاء بهم 
جحود وجفاء وعدوانية تجاه والديهم.
المكان  باختالف  السلوك  يختلف 
والــــــزمــــــان، فــلــكــل مــجــتــمــع عـــاداتـــه 
من  البــد  اليابان  في  فمثًال  وثقافاته 
الــرأس،  تقبيل  وبمجتمعاتنا  االنحناء، 
التعامل  آداب  عــلــى  أطــلــق  وبــفــرنــســا 
إتـــيـــكـــيـــت وهـــــي عــــبــــارة عــــن ســلــوك 
الراقية  المجتمعات  يسود  عــام  وأداء 

وُيكتسب بالعلم والتعود.
والـــفـــن بــاإلتــيــكــيــت مـــع كــبــارنــا هو 
االحترام، قد يعتبر الكثير منكم هذا 
الكالم غريبًا ولكنه واقع نعيشه ونراه 
وهــنــاك..  هنا  مــن  للقصص  ونستمع 
ويــــوجــــد بــالــمــجــتــمــع ولـــيـــســـت حــالــة 
قلمي..  وخطها  عقلي  داعبت  ذهنية 
ترتقي  الــتــي  الوسيلة  هــي  فــاألخــالق 
ذهبت  وإن  والمجتمعات  األمـــم  بها 
فــلــن نـــرتـــقـــي، وال نــنــســى تــوصــيــات 
وسلم  عليه  اهللا  صــلــى  األمــــة  حبيب 
«إنما بعثت ألتمم مكارم األخــالق».. 

اآلداب االجتماعية هي فن من فنون 
التعايش وحسن التصرف مع اآلخرين 
ســـــواء بــالــحــديــث واألســــلــــوب الـــراقـــي 
ذلك  كل  اإلتيكيت  أصــول  من  وطبًعا 
يعتبره  وقــد  الــديــن  يخالف  مــا  ولكن 
فيه.  مــا  بكل  نرفضه  إتيكيتًا  الــغــرب 
مع  ونــمــارســه  بــالــرقــي  نفهم  جميًعا 
في  نفتقده  ولكن  وبالعمل  األصدقاء 
الكبار  مع  تعاملنا  مع  وخاصة  بيوتنا 
ا أو أبًا أو  سواء كانت خالة أو عمة أو أمًّ

ا.. خاًال أو عًمّ
االحــــتــــرام بــاخــتــيــار األلـــفـــاظ عند 
الـــحـــديـــث مــعــهــم، وعــــــدم االنــشــغــال 
بـــالـــهـــاتـــف، ومـــنـــحـــهـــم الــــوقــــت عــنــد 
الــــتــــحــــدث مـــعـــهـــم واالســــتــــمــــاع لــهــم 
واإلنـــصـــات وإظــهــار الــوقــار والــحــاجــة 
لهم البد من أن نجعلهم يستشعرون 
أهمية قضاء أوقات معهم.. إسعادهم 
ولو بمكالمة وبأبسط األشياء زيارتهم 

بانتظام.. إلخ.
يذكر الدكتور محمد النابلسي بأن 
السن  كبار  مــع  االجتماعية  العالقات 

خاصة  األدب  حسن  ومن  تُسعدهم، 
بنفسك  خدمتهم  والــجــدة  الــجــد  مــع 
بأننا  ننسى  وال  بابتسامة،  وإكرامهم 
فنحن  أبناؤنا  وسيقلدنا  يوًما  سنكبر 

اليوم مرآة الغد ألبنائنا.
وقد جاء عن النبي صلى اهللا عليه 
وسلم (ليس منَّا َمْن لم ُيِجلَّ كبيَرنا، 
ــــْعــــِرْف لــعــالـِـِمــنــا  ويـــرحـــْم صــغــيــَرنــا ويَ

ُه). حقَّ
الجيل  تأثر  في  جميًعا  نختلف  وال 
والــمــدارس  الغربية  بالثقافة  الحالي 
وتــأثــيــر الــخــدم فــي تــربــيــة األطــفــال، 
أجيالنا  فــي  نــغــرس  أن  نتمنى  لــذلــك 
األصيلة  واإلسالمية  العربية  التقاليد 
التي الحظنا أنها تخفت يوًما بعد آخر، 
الغرب  بها  ينادي  التي  هي  فالعولمة 
لمحو الكيان األسري والنسيج للعائلة 
باألصول  المتمسكة  العريقة  العربية 
اختلفت  ولألسف  المتينة،  والــروابــط 
والتلقين  الــتــربــيــة  أســالــيــب  وازدادت 
الهاتف  بل  والمدرسة  البيت  يعد  فلم 
ـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ـــتـــرنـــت وال واإلن

والتلفاز وكل شيء، فلم نعد متحكمين 
في أشياء كثيرة ألن العالم بين أيادي 
وتربيتنا  شــــيء  بــكــل  مــلــيء  صــغــارنــا 
أصــبــحــت مــخــتــلــطــة، لــذلــك يتوجب 
وتغذية  ــنــاء  وب األفــضــل  غـــرس  علينا 
عقول األبناء منذ الصغر والتربية على 
حتى  وترسيخها  واألخــــالق  الفضائل 
يتأثرون  ال  عميقة  جــذور  لهم  تكون 
مـــن الــــخــــارج ويــحــســنــون اخــتــبــار ما 

يتابعون ويفرقون بين الصح والخطأ.
كــبــار الــســن ثـــروة بــيــن أيــديــنــا هم 
الحقيقية  الكنوز  وهم  الخبرة  بيوت 
ومن  منهم  االســتــفــادة  مــن  لنا  البــد 
حميدة  صفات  من  يمتلكون  ما  كل 
لــتــضــيــف لـــحـــيـــاتـــنـــا بـــهـــجـــة ولــنــنــعــم 
أن  تحب  كما  أخــالقــًيــا  راٍق  بمجتمع 
تـــعـــامـــل عـــنـــدمـــا تـــصـــل ألعـــمـــارهـــم، 
الذي  البر  هو  السن  كبار  من  الرضا 
أو  منصب  ينفعك  ال  يـــوم  سينفعك 
جاه أو أصدقاء أو معارف بل عملك 
ببركة  تنعم  حــتــى  فــبــرهــم  الــخــّيــر.. 

الدعوات من هنا وهناك.
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بــابــتــســامــة وإكـــــرامـــــهـــــم  بـــنـــفـــســـك  ـــهـــم  خـــدمـــت ــــســــن  ال ــــار  كــــب مـــــع  األدب  ـــن  ـــس ح مـــــن  من خارج الحدودمن خارج الحدود

إيمان آل إسحاقإيمان آل إسحاق

Emy٢٢alishaq@gmail.com

«أشغال» تحصد جائزتين من الجمعية الملكية البريطانية
عن مشروع «محطة ضخ مسيمير والمصب البحري»

ــــة ُمــــســــتــــدامــــة ــــي ــــحــــت ــــة ت ــــي ــــن ــــذ ب ــــي ــــف ــــن ـــــــي ت ــــت ف ــــح ــــج ــــل أبــــــــــو شــــــــريــــــــدة: «أشــــــــــغــــــــــال» ن ــــع ــــش م

حصد   :] ـ  الـــدوحـــة 
مـــــــشـــــــروع « مـــــحـــــطـــــة ضـــخ 
البحري»   والمصب  مسيمير 
الذي  مسيمير  بنفق  المتصل 
العامة  األشغال  هيئة  تنفذه 
« أشغال»  « الجائزة الذهبّية»  
و« جــــائــــزة أفـــضـــل مــشــروع 
مـــشـــارك جــديــد فـــي الــشــرق 
« الجمعية  مــــن  األوســــــــط»  
لمنع  الــبــريــطــانــيــة  الــمــلــكــيــة 
 ، «ROSPA الــعــمــل  حــــوادث 
وذلك تكريًما ألداء المشروع 
والسالمة  الصحة  مجال  في 

خالل العام ٢٠١٩.
تسلم الجائزتين المهندس 
شــريــدة  أبـــو  جــــاراهللا  مشعل 
مشروعات  إدارة  عن  ممثًال 
شبكات الصرف الصحي في 
احتفالية  ضــمــن  « أشغال» ، 
باستخدام  بُــعــد  عــن  أقيمت 
تــقــنــيــة االتـــــصـــــال الـــمـــرئـــي، 
هيئة  عن  ممثلون  حضرها 
واستشاري  العامة،  األشــغــال 

المشروع ومقاوله.
أبو  مشعل  المهندس  وأكد 
شريدة أن هاتين الجائزتين 
في  « أشغال»   نجاح  تعكسان 
اإلستراتيجي  هدفها  تنفيذ 
مشاريع  تنفيذ  فــي  المتمثل 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــســتــدامــة مع 
تحقيق أداء متمّيز في مجال 
خالل  من  والسالمة  الصحة 

التعاون مع جميع شركائها.
بتنفيذ  « أشغال»   وبـــدأت 

لمشروع  اإلنشائية  األعــمــال 
مــــحــــطــــة ضـــــــخ مـــســـيـــمـــيـــر 
المتصل  الــبــحــري  والــمــصــب 
بـــنـــفـــق مــســيــمــيــر فــــي مــايــو 
حل  تــوفــيــر  بـــهـــدف   ،٢٠١٨
مـــســـتـــدام لــتــصــريــف الــمــيــاه 
الــســطــحــيــة ومـــيـــاه األمـــطـــار 
فـــي الــــدولــــة، وقــــد أحــــرزت 
تقدًما كبيًرا في تنفيذ أعمال 
الـــمـــشـــروع حــســب الـــجـــدول 
من  حيث  المحدد،  الزمني 
أعــمــال  تــكــتــمــل  أن  الـــمـــقـــّرر 
الــمــشــروع فــي الــربــع األخــيــر 

من عام ٢٠٢١.
يــشــمــل الــــمــــشــــروع إنـــشـــاء 
الــمــصــب الــبــحــري الـــذي يعّد 
المصبات  أنــفــاق  أطـــول  أحــد 
العالم  مستوى  على  البحرية 
من  كــيــلــومــتــرات   ١٠ بــطــول 

شاطئ البحر.
المصب  نفق  حفر  ويُشكل 
الــبــحــري عــلــى عــمــق خمسة 
البحر  قــاع  تحت  مــتــًرا  عشر 
بسبب  كــبــيــًرا  إنشائًيا  تــحــديـًـا 

الــمــتــغــّيــرة  األرض  طــبــيــعــة 
والــضــغــط األرضـــــي وضــغــط 
الــمــيــاه على هــذا الــعــمــق، لذا 
األنفاق  حفر  آلــة  اختيار  تــّم 
الضغط  تقنية  ذات  العميقة 
الـــجـــوفـــي الــــمــــتــــوازن والـــتـــي 
وبتقنيات  خصيًصا  صممت 
مـــــتـــــطـــــورة لـــتـــتـــنـــاســـب مــع 
الـــظـــروف الــجــيــولــوجــيــة في 
ــــة قــطــر، ويـــقـــوم فــريــق  دول
مــحــتــرف ومــتــخــصــص على 
قدر عاٍل من الكفاءة، بتنفيذ 

جميع األعمال البحرية.
ويــــتــــكــــّون الــــجــــزء الــثــانــي 
ضخ  محطة  مــن  لــلــمــشــروع 
مضخات  عــشــر  مـــن  تــتــألــف 
وسيكون  مساعدة،  ومرافق 
مـــوقـــعـــهـــا عـــنـــد نـــهـــايـــة نــفــق 
حمد  مطار  جنوب  مسيمير 

محطة  وســتــعــمــل  الــــدولــــي. 
متر   ١٩٫٧ تبلغ  بطاقة  الضخ 
ومهمتها  الثانية،  في  مكعب 
ضخ المياه التي ترد إليها من 
اكتمل  الـــذي  مسيمير،  نــفــق 
إلــى   ،٢٠١٦ عـــام  فـــي  بـــنـــاؤه 

نفق المصب البحري.
وقد روعي خالل تصميم 
الــــمــــشــــروع الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــبــيــئــة الــبــحــرّيــة، حــيــث إن 
ضخها  ســيــتــم  الـــتـــي  الـــمـــيـــاه 
البيئية  لــلــمــعــايــيــر  مــطــابــقــة 
صبها  يتم  أنه  كما  العالمية، 
كيلومترات  عشرة  بعد  على 
مـــن الــشــاطــئ لــضــمــان عــدم 

اإلضرار بالبيئة البحرّية.
بتنفيذ  وبـــدأت «أشــغــال» 
لمشروع  اإلنشائية  األعــمــال 
مــــحــــطــــة ضـــــــخ مـــســـيـــمـــيـــر 

المتصل  الــبــحــري  والــمــصــب 
بـــنـــفـــق مــســيــمــيــر فــــي مــايــو 
توفير  بهدف  وذلــك   ،٢٠١٨
حل مستدام لتصريف المياه 
الــســطــحــيــة ومـــيـــاه األمـــطـــار 
فـــي الــــدولــــة. وقــــد أحــــرزت 
«أشــغــال» تــقــدًمــا كــبــيــًرا في 
ـــمـــشـــروع  تـــنـــفـــيـــذ أعـــــمـــــال ال
حـــســـب الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي 
المقرر  مــن  حيث  الــمــحــدد، 
المشروع  أعــمــال  تكتمل  أن 
فــي الــربــع األخــيــر مــن عــام 

.٢٠٢١
ويــشــمــل الـــمـــشـــروع إنــشــاء 
الــمــصــب الــبــحــري الـــذي يعد 
المصبات  أنــفــاق  أطـــول  أحــد 
العالم  مستوى  على  البحرية 
من  كــيــلــومــتــرات   ١٠ بــطــول 
شــاطــئ الــبــحــر. يــشــكــل حفر 

نــفــق الــمــصــب الــبــحــري على 
عمق خمسة عشر متراً تحت 
ــا إنــشــائــًيــا  قــــاع الــبــحــر تــحــديً
األرض  طبيعة  بسبب  كبيًرا 
األرضــي  والضغط  المتغيرة 
وضـــغـــط الـــمـــيـــاه عـــلـــى هـــذا 
العمق، لذا تم اختيار آلة حفر 
تقنية  ذات  العميقة  األنــفــاق 
الــضــغــط الــجــوفــي الــمــتــوازن 
ــــتــــي صـــمـــّمـــت خــصــيــًصــا  وال
لتتناسب  متطورة  بتقنيات 
مـــع الـــظـــروف الــجــيــولــوجــيــة 
في دولة قطر. ويقوم فريق 
مــحــتــرف ومــتــخــصــص على 
قدٍر عاٍل من الكفاءة، بتنفيذ 

جميع األعمال البحرية.
ـــثـــانـــي  ـــــجـــــزء ال يــــتــــكــــون ال
ضخ  محطة  مــن  لــلــمــشــروع 
مضخات  عــشــر  مـــن  تــتــألــف 

وسيكون  مساعدة،  ومرافق 
مـــوقـــعـــهـــا عـــنـــد نـــهـــايـــة نــفــق 
حمد  مطار  جنوب  مسيمير 
محطة  وســتــعــمــل  الــــدولــــي. 
متر   ١٩٫٧ تبلغ  بطاقة  الضخ 
ومهمتها  الثانية،  في  مكعب 
هـــي ضـــخ الـــمـــيـــاه الـــتـــي تــرد 
إليها من نفق مسيمير، الذي 
 ،٢٠١٦ عام  في  بناؤه  اكتمل 

إلى نفق المصب البحري.
هـــــذا وقـــــد روعــــــي خـــالل 
الــحــفــاظ  الــمــشــروع  تصميم 
حيث  الــبــحــريــة،  البيئة  على 
ضخها  سيتم  التي  المياه  إن 
البيئية  لــلــمــعــايــيــر  مــطــابــقــة 
صبها  يتم  أنه  كما  العالمية، 
مترات  كيلو  عشرة  بعد  على 
مـــن الــشــاطــئ لــضــمــان عــدم 

اإلضرار بالبيئة البحرّية.

يمثل مشروع محطة ضخ 

البحري  والمصب  مسيمير 

المرحلة الثانية من مشروع 

نفق مسيمير لتصريف المياه 

األمــطــار،  ومــيــاه  السطحية 

وسيعمل على تحقيق الهدف 

مسيمير  نفق  إنشاء  تّم  الذي 

المياه  استيعاب  وهو  ألجله، 

السطحية ومياه األمطار غير 

القابلة إلعادة االستخدام، ما 

سيساعد على خفض منسوب 

الــمــيــاه الــســطــحــيــة وبــالــتــالــي 

خـــفـــض تــكــلــفــة الــــضــــخ فــي 

الدولة،  في  التشييد  مشاريع 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــُمــحــافــظــة 

على أساسات المباني وتقليل 

ظاهرة هبوط األرض بسبب 

األمطار.

 المهندس مشعل أبو شريدة

  :] ـ  الــــدوحــــة 
تـــــــــــــقـــــــــــــوم بـــــــلـــــــديـــــــة 
الـــشـــيـــحـــانـــيـــة مــمــثــلــة 
بـــــقـــــســـــم الــــــحــــــدائــــــق 
شـــؤون  إلدارة  الــتــابــع 
ـــــة  ـــــإزال الــــــخــــــدمــــــات ب
بــــــــعــــــــض األشـــــــــجـــــــــار 
الـــــجـــــافـــــة والــــتــــالــــفــــة 
واســتــبــدالــهــا بــأشــجــار 

جديدة. 
وذلــــك لــلــُمــحــافــظــة 
الجمالي  الــشــكــل  عــلــى 
ـــــــوازن الـــبـــيـــئـــي،  ـــــــت وال
وفـــــي إطــــــار ُمــــبــــادرة 
شجرة. مليون  زراعة 

زراعة أشجار جديدة ببلدية الشيحانية

أعمال تشجير بالشيحانية

نفَّذت  ـ [:   الــدوحــة 
بقسم  ممثلة  الـــريـــان  بــلــديــة 
الرقابة العامة بإدارة الرقابة 
الــــبــــلــــديــــة خـــــــالل أغـــســـطـــس 
تفتيش  حملة   (٩٩٣) الماضي 
تحرير  خــاللــهــا  ـــّم  ت ـــــة،  دوري
ضـــبـــط،  مــــحــــاضــــر   (٩٠٣)
مــحــضــًرا،   (١١٥) لــــــ  والــصــلــح 
ضبط  محضر   (٧٤٥) وإحالة 
وضع  وتــم  األمــنــّيــة،  للجهات 
سيارة   (٨١٤) لـ  إزالــة  ملصق 
وكــبــائــن مــهــمــلــة، وبــلــغ عــدد 
تمت  التي  المهملة  السيارات 

إزالتها (٢٤٧) سيارة.

إحالة ٧٤٥ ُمخالفة في الريان للجهات األمنية
نفذت ٩٩٣ حملة تفتيشية

إزالة سيارات ُمهملة بالريان
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بال عنوانبال عنوان

سلمان السليطيسلمان السليطي

ثــقــافــة الــتــقــديــر لــهــا مــفــعــول الــســحــر في 
بيئة  داخــل  فقط  ليس  والتنمية،  التحفيز 
الــعــمــل ولــكــن فــي حــيــاتــنــا الــيــومــّيــة العامة 
الطبيعة  فــي  مــبــدأ  أعــمــق  فـــإن  والــخــاصــة، 
الشخص  يكون  أن  في  الرغبة  هو  البشرية 
القوة  مدى  تتخيل  أن  ولك  تقدير،  موضع 
الــكــامــنــة وتــأثــيــرهــا فـــي عــمــلــيــة الــتــقــديــر، 
وكــيــف لــعــمــلــيــة بــســيــطــة وســهــلــة كــهــذه أن 
شغف  تــحــيــي  وأن  واحــتــراًمــا  مــحــبــة  تـــزرع 
كلمات  ببضع  العطاء،  سقف  وتعلي  إنسان 
لذلك  مسمعنا،  على  ألقيت  لطيفة  منمقة 
فــــإن أفـــضـــل شــــيء يــجــب أن نـُـــعــــّززه لــدى 
أبنائنا واألجيال القادمة هو ثقافة التقدير، 
تمّت  ال  مــبــادئ  عليه  طــغــت  قــد  زمــن  فــي 

بصلة. لإلنسان 
فــمــثــًال عــنــدمــا يــثــابــر مــوظــف فــي عمله 
ويــنــجــزه بــكــل أمـــانـــة وإخــــــالص، وعــنــدمــا 
يعطي  زال  ومــــا  عــمــلــه  ســـاعـــات  يــتــخــطــى 
وبــســخــاء مـــن وقــتــه وجـــهـــده، وتـــأتـــي أنــت 
تكلف  دون  بساطة  وبكل  المدير  عــزيــزي 
وتلقي  العمل  فــي  التفاني  هــذا  كــل  وتــقــّدر 
عـــلـــى مــســمــعــه «شـــــكـــــًرا عـــلـــى جــــهــــودك» 
سحري  تأثيرها  أن  حينها  تعلم  بابتسامة، 
بقوة  تستهن  فــال  طــويــلــة،  ســنــوات  ســيــدوم 

بساطتها. رغم  الكلمات  تلك 
ــــــزوج تـــلـــك الـــوجـــبـــة الــتــي  كــــأن يـــقـــّدر ال
صنعتها له زوجته بكل حب رغم أن الملح 
تلك  يقيس  أن  فضل  ولكنه  ينقصها،  كــان 

الــوجــبــة بــعــدد تــلــك الــســاعــات الــتــي وقفت 
رغم  لــه  منها  حــبًــا  الــنــار  مــوقــد  أمـــام  فيها 
زخـــم أعــمــالــهــا وشـــقـــاوة األبـــنـــاء، والــبــعــض 
ويستهين  الــتــقــديــر  لثقافة  يفتقر  لــألســف 
أن  جــيــًدا  نعلم  أن  يجب  لــذلــك  بأهميتها، 
أبـــســـط حــقــوقــنــا عــلــى اآلخـــريـــن أن نــقــّدر 
فبالتقدير  وأفــعــالــهــم،  الجميلة  جــوانــبــهــم 
فيه  وستحصد  الــمــوظــف  إنــتــاجــيــة  ســتــزيــد 
حـــب اســتــيــقــاظ الــصــبــاح واحـــتـــرام الــوقــت 
العمل،  حــب  فــيــه  سُيشعل  الـــذي  والــنــشــاط 
والسعادة  بالرضا  ستتزّين  الــزوجــة  وتلك 
فبقليل  ملًكا،  ستراك  ألنها  تاًجا  وستلبسك 
التقدير مخلوط بجرعة من االحترام  من 

البشر. قلوب  ستكتسب  والود 

وأن  التقدير  ثقافة  نتعلم  أن  لنا  بــد  وال 
نــســلــط الـــضـــوء عــلــى خــصــالــهــا فـــي نــفــوس 
أهــمــيــة  نــعــطــي  وأن  الــصــغــر،  مــنــذ  أبــنــائــنــا 
ليتداولوها  أمامهم  «شكًرا»  لكلمة  كبيرة 
باستسهال في روتين يومياتهم، وأن نكون 
لهم القدوة في هذه الثقافة الرائعة، ونزيد 
من  االســتــنــقــاص  بشاعة  فهم  فــي  وعيهم 

وأثرها على النفس. أهمية الكلمة الطيبة 
يعاملونا  أن  اآلخــريــن  مــن  نحب  فنحن 
هو  ومــا  تــكــون  مــن  يــهــم  ال  نعاملهم،  كــمــا 
مــنــصــبــك وكـــم هـــي ثـــروتـــك، لــكــن الــمــهــم 
ومــدى  اآلخـــريـــن،  مــع  تــعــامــلــك  كيفية  هــو 
ــــرامــــك لــــآلخــــريــــن، هــي  تــــقــــديــــرك واحــــت

عنك. والكاملة  الُمجملة  الصورة 
belaenwan_٢٠٢٢@hotmail.com

إدارُة  عـــقـــدت    :] ـ  الــــدوحــــة 
شؤون  بقطاع  البيئي  والمختبر  الرصد 
االجتماَع  والبيئة  البلدية  بـــوزارة  البيئة 
التحضيري األّول مع مركز العلوم البيئية 
الرحلة  ومناقشة  لبحث   قطر  بجامعة 
البحرية  البيئة  جـــودة  لــرصــد  الــســنــوّيــة 
للمياه اإلقليمية لدولة قطر خالل شهر 

نوفمبر الُمقبل.
وتتّم هذه الرحلُة باالستعانة بسفينة 
العلوم  لمركز  التابعة  «جنان»  األبحاث 
الجهود  إطــار  في  قطر،  بجامعة  البيئية 
حالة  رصــد  وتوسيع  لتطوير  المستمّرة 

البيئة البحرّية لدولة قطر.
وأعــــــرب كــــلٌّ مـــن الــمــهــنــدس حسن 
والمختبر  الرصد  إدارة  ُمدير  القاسمي 
رئيس  الخياط  جاسم  والدكتور  البيئي، 
أهّمية  على  «جــنــان»  األبــحــاث  سفينة 
هذه الرحلة لرصد حالة البيئة في دولة 
واستدامتها،  حمايتها  أجــل  مــن  قــطــر، 
التنمية  إلستراتيجية  تحقيًقا  وكــذلــك 
ــة الــثــانــيــة لـــدولـــة قــطــر (٢٠١٨  الــوطــنــّي
اإلســتــراتــيــجــيــة  والــــُخــــطــــة   ،(٢٠٢٢  -

الُمستدامة للوزارة.
االجتماعات  أحد  االجتماع  هذا  ويعّد 
المختص  الفريق  بين  الهامة  التنسيقّية 
بإدارة الرصد والمختبر البيئي والباحثين 
من مركز العلوم البيئّية بجامعة قطر، 
البيئة  لحماية  الــجــهــوُد  هـــذه  تــأتــي  كــمــا 

القطرّية ومواردها واستدامتها.

رحلة مشتركة لرصد البيئة البحرية في نوفمبر 
تطلقها وزارة البلدية بالتعاون مع جامعة قطر

صالل  أم  بلديُة  نفَّذت  ـ [:   الدوحة 
ممثلًة بإدارة شؤون الخدمات أمس (الثالثاء)، 

حــمــلــَة تطهير وتــعــقــيــم بــحــديــقــتـَـي عــلــي بن 
جاسم، وناصر العطية بمنطقة الخريطيات.

تطهير وتعقيم الحدائق ببلدية أم صالل
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حـــضـــرة  شـــــــارك  قــــنــــا:   - ــــيــــويــــورك  ن
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
فــي  الــــمــــفــــدى  الــــبــــالد  أمــــيــــر  ثــــانــــي  آل 
الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة لــلــمــنــاقــشــة الــعــامــة 
للجمعية  والــســبــعــيــن  الــخــامــســة  ــلــدورة  ل
التي  الــمــتــحــدة،  األمـــم  لمنظمة  الــعــامــة 
من  المرئي  االتصال  تقنية  عبر  عقدت 
مــقــر الــمــنــظــمــة فـــي مــديــنــة نــيــويــورك، 
بــمــشــاركــة عـــدد مـــن أصـــحـــاب الــجــاللــة 
الدول  قادة  والسعادة  والفخامة  والسمو 

والوفود. الحكومات  ورؤساء 
وقـــــد ألــــقــــى ســـمـــو األمــــيــــر الـــمـــفـــدى 

نصه: يلي  فيما  خطابًا، 
الــرحــيــم الـــرحــمــن  اهللا  بــســم 

العـامـة، الجـمـعـيـة  رئـيـس  سـعـادة 
ــــيــــن الـــــــــعـــــــــام لـــألمـــــــم  ســـــــــعـــــــــادة األمـــــ

لمـتـحـدة، ا
والـسـادة،، الـسـيـدات 

اهللا  ورحـــــــــمـــــــــة  عـــلـــــــيـــكـــــــم  الـــــــــســـــــــالم 
وبـركـاتـه،

سعادة  إلى  بالتهنئة  أتوجه  البداية  في 
رئاسة  تولي  على  بوزقر  فولكان  السيد 
للجمعية  والــســبــعــيــن  الــخــامــســة  الــــدورة 
ــعــامــة مــتــمــنــًيــا لـــه الــتــوفــيــق والـــســـداد،  ال
ــانـــــي  كـــمـــا أشــــكــــر ســــعــــادة الـــســـيـــد تــيــجـــ
السابقة  الــــدورة  رئــيــس  بـــــانـــــدي  مــحــمــد 
على مــا بــذلــه مــن جــهــود مــقــدرة خالل 
فــتــرة عــمــلــه، وأغــتــنــم هــــذه الــمــنــاســبــة 
السيد  العام  األمين  سعادة  بــدور  ألشيد 
أنطونيو غوتيريش في تعزيز دور األمم 

أهدافها. وتحقيق  المتحدة 
الرئـيــس، الـسيــد 

ـــأتـــي انـــعـــقـــاد هـــــذه الــــــــدورة ونــحــن  ي
والسبعين  الــخــامــســة  بــالــذكــرى  نحتفل 
الصواب  ومن  المتحدة،  األمم  لتأسيس 
تعبير  أنها  نتذكر  أن  المناسبة  هذه  في 
إلنسانية  ننتمي  أننا  إدراكنا  عن  مؤسسي 
التاريخية  التجارب  هي  وكثيرة  واحدة. 
خطر  وتظهر  الحقيقة  هذه  تثبت  التي 

شأنها. من  التقليل 
وقد ذكرنا تفشي جائحة (كوفيد-١٩) 
أنـــنـــا نــعــيــش عــلــى نــفــس الـــكـــوكـــب، وأن 
السبيل  هــو  األطــــراف  الــمــتــعــدد  الــتــعــاون 
الـــوحـــيـــد لـــمـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات األوبـــئـــة 
نتذكر  لو  وحبذا  عموًما،  والبيئة  والمناخ 
الفقر  قضايا  مع  التعامل  عند  أيًضا  ذلك 
ـــحـــرب والـــســـلـــم، وتــحــقــيــق أهــدافــنــا  وال

واالستقرار. األمن  في  المشتركة 
أن  وبــعــد  اإلدراك،  هــذا  مــن  انــطــالًقــا 
اتــخــاذ جميع  إلـــى  قــطــر  دولـــة  ســارعــت 
لحماية  الــوقــائــيــة  والــتــدابــيــر  اإلجــــراءات 
أرضهــا،  علــى  والمقيميـن  المواطنين 
هــذا،  واجــبــهــا  بين  تناقًضا  تــر  لــم  فإنها 
وبـــيـــن تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدات ألكـــثـــر مــن 
دولــيــة،  مــنــظــمــات  وخــمــس  دولـــة   (٦٠)
ـــمـــشـــاركـــة الـــفـــاعـــلـــة ضـــمـــن الــجــهــود  وال
الــدولــيــة فــي حــشــد الـــمـــوارد والــطــاقــات 
ودعــم  وتــداعــيــاتــه،  الــوبــاء  هــذا  لمواجهة 
للحد  دول  عـــدة  فــي  الــبــحــثــيــة  الــمــراكــز 
لتلك  الخطيرة  السلبية  التداعيات  مــن 
الــجــائــحــة واإلســـــراع فــي اكــتــشــاف لــقــاح 

الفيروس. لهذا 
الرئـيــس، السيــد 

بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن ثـــالث ســنــوات 
على  المشروع  غير  الجائر  الحصار  على 
التقدم  مسيرة  نواصل  فإننا  قطر،  دولة 

المجاالت. شتى  في  والتنمية 
ورغـــــــــــم الــــــحــــــصــــــار عـــــــــــززت قـــطـــر 
مــشــاركــتــهــا الــفــعــالــة فــي الــعــمــل الــدولــي 
ألزمات  حلول  إليجاد  األطراف  المتعدد 

أخرى.
كــمــا رســخــت خـــالل الــحــصــار الــجــائــر 
ثوابت  له  تتعرض  الــذي  القانوني  وغير 
أحــكــام  احــتــرام  عــلــى  الــقــائــمــة  سياستها 
األمم  وميثاق  الدولي  القانون  ومبادئ 
سيادة  احــتــرام  مبدأ  سيما  ال  المتحدة، 
ــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا  الـــــدول، ورفــــض ال

الداخلية.
األخالقية  مسؤولياتنا  مــن  وانــطــالًقــا 
ــا،  والــقــانــونــيــة أمــــام شــعــوبــنــا فــقــد أكــدن

الحوار  أن  على  نؤكد،  وسنظل  زلنا  وما 
غــيــر الــمــشــروط الــقــائــم عــلــى الــمــصــالــح 
الــمــشــتــركــة واحـــتـــرام ســيــادة الــــدول هو 
الــســبــيــل لــحــل هـــذه األزمــــة، الــتــي بــدأت 
برفع  حلها  ويبدأ  مشروع  غير  بحصار 

الحصار. هذا 
تقديري  الــمــنــاســبــة  هــذه  فــي  وأجـــدد 

الــــبــــالــــغ لـــلـــجـــهـــود الـــمـــخـــلـــصـــة لــحــضــرة 
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ صـــبـــاح األحــمــد 
الــجــابــر الـــصـــبـــاح، أمـــيـــر دولــــة الــكــويــت 
الــشــقــيــقــة، كــمــا أثـــمـــن مــســاعــي الــــدول 

األزمة. هذه  إلنهاء  والصديقة  الشقيقة 
والسادة، السيدات 

قضية  عدالة  على  دولي  إجماع  هناك 

فلسطين، وعلى الرغم من هذا اإلجماع 
يتخذ  وال  عاجًزا  الدولي  المجتمع  يقف 
التعنت  مواجهة  في  فعالة  خطوات  أيــة 
اإلســـرائـــيـــلـــي واالســـتـــمـــرار فـــي احــتــالل 
األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة إلــى 
جــانــب فــرض حــصــار خــانــق عــلــى قطاع 
غــــزة، والـــتـــوســـع الــمــســتــمــر فـــي ســيــاســة 

ـــيـــطـــان، وفــــــرض ســـيـــاســـة األمــــر  االســـت
الواقع، وذلك في انتهاك فاضح لقرارات 
الذي  الدولتين  وحل  الدولية،  الشرعية 

الدولي. المجتمع  عليه  توافق 
يمكن  ال  والمنشود  العادل  السالم  إن 
إسرائيل  الــتــزام  خــالل  مــن  إال  تحقيقه 
الــتــام بــمــرجــعــيــات وقـــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية والتي قبلها العرب وتقوم عليها 
تــحــاول  فيما  الــعــربــيــة،  الــســالم  مــبــادرة 
كأن  والتصرف  عليها  االلتفاف  إسرائيل 
أية  إن  مــوجــودة.  غير  فلسطين  قضية 
المرجعيات  هذه  إلى  تستند  ال  ترتيبات 
ال تــحــقــق الـــســـالم ولــــو ســمــيــت ســـالًمـــا. 
الحل  غير  أخرى  غايات  لها  يكون  وقد 
تحقيق  وغير  فلسطين،  لقضية  العادل 

والدائم. والعادل  الشامل  السالم 
يـــضـــع بــــقــــاء قـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــيـــن مــن 
إســرائــيــل  واســـتـــمـــرار  عـــــادل،  حـــل  دون 
األرض  على  الوقائع  وخلق  باالستيطان 
عــلــى  ســـــؤال  عـــالمـــة  أكـــبـــر  رادع،  دون 
ومؤسساته. الدولي  المجتمع  مصداقية 

نــــحــــن نــــدعــــو الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي - 
وبـــخـــاصـــة مــجــلــس األمـــــن إلــــى الــقــيــام 
إسرائيل  وإلـــزام  القانونية  بمسؤوليته 
بــفــك الــحــصــار عــن قــطــاع غـــزة وإعـــادة 
خــالل  مــن  مــســارهــا  إلــى  الــســالم  عملية 
بــحــيــث  مـــصـــداقـــيـــة،  ذات  مـــفـــاوضـــات 
على  وليس  الدولية  القرارات  على  تقوم 
ــتــنــاول جــمــيــع قــضــايــا الــوضــع  الـــقـــوة، وت
الــنــهــائــي، وإنـــهـــاء االحـــتـــالل خـــالل مــدة 
فلسطين  دولــة  وإقــامــة  محددة  زمنية 
 ١٩٦٧ عــــــام  حـــــــدود  ـــى  عـــل الـــمـــســـتـــقـــلـــة 
وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، وإنــهــاء 
األراضـــي  لجميع  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل 

المحتلة. العربية 
ــتــهــيــئــة الــبــيــئــة  وفـــــي إطــــــار ســعــيــنــا ل
المالئمة للتوصل إلى السالم واالستجابة 
التي  واإلنسانية  االقتصادية  للصعوبات 
واصلنا  فقد  فلسطين  في  األشقاء  تواجه 
تقديم  الدوليين  شركائنا  مع  بالتنسيق 
الـــدعـــم اإلنـــســـانـــي والــتــنــمــوي لــمــعــالــجــة 
في  األمد  والطويلة  العاجلة  االحتياجات 
قطاع غزة المحاصر، عالوًة على تعزيز 

األونروا. وكالة  لصالح  مساهماتنا 
الرئيس، السيد 

ـــا مــــن إيـــمـــانـــنـــا الــــراســــخ بــحــل  انـــطـــالًق
المنازعات بالطرق السلمية، وبفضل من 
وساطة  جهود  تكللت  فقد  وتوفيقه  اهللا 
بين  السالم  اتفاق  توقيع  في  قطر  دولــة 
في  طالبان،  وحــركــة  المتحدة  الــواليــات 
الـــدوحـــة، فــي ٢٩ فــبــرايــر الــمــاضــي، كما 
األسرى  تبادل  عملية  إنجاح  من  تمكنت 
طالبان  وحركة  أفغانستان  حكومة  بين 
مــن خـــالل الــمــنــاقــشــات الــتــي عــقــدت في 

الدوحة خالل الشهر الماضي.
وتكللت جهودنا مع شركائنا الدوليين 
بــالــنــجــاح فـــي عــقــد مـــفـــاوضـــات الــســالم 
الثاني  في  بدأت  التي  األفغانية-األفغانية 
الــدوحــة،  فــي  الــحــالــي،  الشهر  مــن  عشر 
اإلخـــــوة  عـــلـــى  اآلن  نــجــاحــهــا  ويـــتـــوقـــف 
جهدنا  نــبــذل  وســوف  أنفسهم،  األفــغــان 
لتيسير  الــدولــي  المجتمع  مــع  بــالــتــعــاون 
قريبًا  يعم  أن  في  األمل  يحدونا  الحوار، 
ـــوع أفــغــانــســتــان،  الــســالم واالســتــقــرار رب
ــا  نــهــائــيًّ الــتــخــلــي  الــجــمــيــع  قـــــرر  مــــا  إذا 
عــن الــعــنــف، وتــقــبــل الــتــنــوع واالخــتــالف 

البلد. هذا  في  المتساوية  والمواطنة 
الرئيس، السيد 

على  سنوات  تسع  من  أكثر  مضي  بعد 
مآس  مــن  شهدته  ومــا  الــســوريــة  األزمـــة 
تتفاقم  والــتــي  مــســبــوقــة،  غــيــر  إنــســانــيــة 
عام،  بعد  عاًما  الخطيرة  السلبية  آثارها 
ال يــزال الــوصــول إلــى إنــهــاء هــذه األزمــة 
مــتــعــذًرا بــســبــب تــعــنــت الــنــظــام الــســوري 
وتــقــاعــس الــمــجــتــمــع الـــدولـــي، وبــخــاصــة 
فــي  دوره  أداء  عــــن  األمـــــــن،  مـــجـــلـــس 
وحماية  الدوليين  واألمــن  السلم  حفظ 

المدنيين.
يعطل  ســـوريـــة  فـــي  الــنــظــام  زال  ومـــا 
حــتــى مــســار صــيــاغــة الــدســتــور الــجــديــد، 
كل  لألسف  وهو  روسيا.  اقترحته  الــذي 
لتحقيق  الــدولــيــة  الــجــهــود  مــن  تبقى  مــا 
حـــل ســلــمــي مــــا. فــهــو يــتــعــامــل مـــع هــذا 
المجتمع  مسايرة  باستراتيجية  الجهد 
بالمشاركة  اتــبــعــهــا  الــتــي  نفسها  الــدولــي 
الوقت  لتمرير  المفاوضات  في  الصورية 

تغيير. دون نية إلحداث أي 

صاحب السمو: قطر تواصل مسيرة التقدم والتنمية رغم الحصار
في خطاب تاريخي خالل افتتاح الدورة الـ ٧٥ للجمعية العامة لألمم المتحدة

أكدنا وما زلنا وسنظل نؤكد أن الحوار غير المشروط هو السبيل لحّل األزمة

أخرى أزمــات  لحل  الدولي  العمل  في  الفعالة  مشاركتها  عــّززت  قطر 

قطر رسخت احترام أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة

ســالًمــا ُســمــيــت  ـــو  ول ــالم  ــس ال تــحــقــق  ال  الــمــرجــعــيــات  هـــذه  ـــى  إل تستند  ال  تــرتــيــبــات  ـــة  أي

ــقــطــاع غــزة   ــقــديــم الـــدعـــم اإلنــســانــي ل ــن ت ــي ــي ــدول ــا ال ــن ــا بــالــتــنــســيــق مـــع شــركــائ ــن ــل واص

ــر مـــوجـــودة ــي ــة فــلــســطــيــن غ ــضــي ــــأن ق ـــصـــرف ك ـــت ـــفـــاف وال ـــت ـــاول االل ـــح ـــل ت ـــي إســـرائ

ــار غــزة  ــّك حــص ــف ــل ب ــي ــرائ ـــــزام إس ــام بــمــســؤولــيــاتــه وإل ــي ــق ـــدولـــي ال أدعــــو الــمــجــتــمــع ال

الــدولــيــة الــشــرعــيــة  بمرجعيات  ــيــل  إســرائ ــتــزام  ــال ب إال  تحقيقه  يمكن  ال  ــادل  ــع ال ــســالم  ال

الدولي  المجتمع  مصداقية  على  ســؤال  عالمة  أكبر  عــادل  حل  دون  من  فلسطين  قضية  بقاء 

الفلسطينية  القضية  عــدالــة  رغــم  اإلسرائيلي  التعنت  مواجهة  فــي  عاجز  الــدولــي  المجتمع 

فلسطين   لــقــضــيــة  ـــادل  ـــع ال ــل  ــح ال ــر  ــي غ ــــرى  أخ غـــايـــات  ــات  ــب ــي ــرت ــت ال لــتــلــك  ــون  ــك ي قـــد 

الحصار   برفع  يبدأ  وحلها   .. مشروع  غير  بحصار  بدأت  الخليجية  األزمة 

أجدد تقديري البالغ لجهود أمير الكويت ومساعي الدول الشقيقة والصديقة 

الداخلية  شؤونها  في  التدخل  ورفض  الدول  سيادة  احترام  مبدأ  نرسخ   

https://www.youtube.com/watch?v=2zTyvFuqvnU


وفي هذه المناسبة أكرر موقف دولة 
إلنهاء  الوحيد  السبيل  بــأن  الثابت  قطر 
الذي  السياسي  الحل  هو  السورية  األزمة 
يستند إلى بيان جنيف (١)، وتنفيذ قرار 
تــؤكــد  كــمــا   ،٢٢٥٤ رقـــم  األمــــن  مــجــلــس 
المجتمع  مــع  ســتــواصــل  أنــهــا  قطر  دولــة 
الــــدولــــي دعــــم جـــهـــود تــحــقــيــق الــعــدالــة 
ومـــســـاءلـــة مــرتــكــبــي الــفــظــائــع وجــرائــم 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة التي 

سورية. في  ارتكبت 
وفــــــــي الـــــمـــــجـــــال اإلنــــــســــــانــــــي ســــوف 
نــســتــمــر فــي تــقــديــم كــافــة أوجـــه الــدعــم 
الشقيق  الــســوري  للشعب  والــمــســاعــدات 
إنهاء  حتى  واللجوء  الــنــزوح  مناطق  في 

األزمة. هذه 
اليمن  في  المشتعلة  للحرب  وبالنسبة 
الــشــقــيــق والـــتـــي ال تــــزال تـــهـــدم عــمــران 
الــيــمــن، وتــقــضــي عــلــى مــقــومــات الــحــيــاة 
نؤكد  المنطقة،  فــي  األمــن  وتــهــدد  فيه، 
األزمة  هذه  لحل  الوحيد  السبيل  أن  على 
بموجب  اليمنيين  بــيــن  بــالــتــفــاوض  هــو 
مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي والــمــبــادرة 
ذات  األمــن  مجلس  وقـــرارات  الخليجية 
 .٢٢١٦ رقــــم  الــــقــــرار  وبـــخـــاصـــة  الــصــلــة 
اليمن  وحــدة  من  الثابت  موقفنا  ونؤكد 

أراضيه. وسالمة 
ــنــســبــة لـــلـــســـودان الــشــقــيــق نــثــمــن  وبــال
السودان  في  االنتقالية  الحكومة  توقيع 
وعدد من الحركات المسلحة على اتفاق 
الـــســـالم، بــجــوبــا، ونــعــرب عــن تــقــديــرنــا 
توقيع  لرعايتها  الــســودان  جنوب  لــدولــة 
بقية  انضمام  إلى  ونتطلع  االتفاق،  هذا 
على  ونشدد  السالم،  عملية  إلى  الفصائل 
الشعب  بجانب  الثابت  قطر  دولة  موقف 
المرحلة  هــذه  لعبور  الشقيق  الــســودانــي 
في  تطلعاته  وتحقيق  بنجاح  االنتقالية 

والتنمية. االستقرار 
ونــكــرر دعـــوة الـــدول ذات الــصــلــة إلــى 
بإزالة  السودانيين  األشقاء  جهود  تسهيل 
الراعية  الــدول  قائمة  من  الــســودان  اســم 
لـــإلرهـــاب، فــيــكــفــيــهــم مـــا هـــم فــيــه من 
مــصــاعــب ومــــشــــاق. وفــــي هــــذا الــســيــاق 
الدعم  بتقديم  األشــقــاء  مــع  قطر  وقفت 
ألحق  الـــذي  الفيضان  مــواجــهــة  فــي  لهم 
أضــــــــراًرا بـــالـــغـــًة بــالــمــنــشــآت والـــســـكـــان، 
يــقــدم  أن  الــــدولــــي  بــالــمــجــتــمــع  ونــهــيــب 
لمواجهة  لهم  الالزمة  الدعم  أنــواع  كافة 

الطبيعية. الكوارث 
الترحيب  نــجــدد  الــلــيــبــي  الــشــأن  وفـــي 
بـــاتـــفـــاق وقــــف إطـــــالق الــــنــــار، وتــفــعــيــل 
ـــــا التــــفــــاق  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وفـــــًق
الـــــصـــــخـــــيـــــرات وكــــــافــــــة مــــخــــرجــــاتــــه، 
لــتــحــقــيــق الــتــســويــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة، 
الــتــي تــحــفــظ لــلــيــبــيــا ســيــادتــهــا ووحـــدة 
شعبها  دماء  وحقن  واستقاللها  أراضيها 

أن  المفيد  ومن  ثرواته.  على  والحفاظ 

نظام  فرض  استحالة  الجميع  يستوعب 

ليبيا. في  بالقوة  عسكري  حكم 

لــقــد تــألــمــنــا لــمــا مـــر بـــه لــبــنــان بــعــد 

إلى  ووقفنا  بيروت،  مرفأ  في  االنفجار 

شروط،  دون  اللبنانيين  األشقاء  جانب 

ـــا فـــــرض الــــشــــروط  ـــن فـــلـــيـــس مــــن عـــادت

الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــضـــامـــن فـــــي مـــواجـــهـــة 

الكوارث.

ولــكــن فــي الــنــهــايــة ســوف يــكــون على 

بــاإلمــالء،  ولــيــس  بــأنــفــســهــم،  اللبنانيين 

إيــجــاد طـــرق مــتــوافــق عــلــيــهــا لــإلصــالح، 

وتــلــبــيــة تــطــلــعــات جــيــل كــامــل إلـــى دولــة 
تــقــوم عــلــى الــمــواطــنــة ولــيــس عــلــى أيــة 
تطلع  بالمناسبة  وهذا  أخرى.  انتماءات 
المنطقة  في  الشباب  جيل  فيه  يشاركه 

بأسرها.
والسادة، السيدات 

يــظــل اإلرهــــاب أحـــد أبـــرز الــتــحــديــات 
ــمــا يــمــثــلــه مــن  الـــتـــي يــواجــهــهــا الـــعـــالـــم ل
الدوليين،  واألمن  للسلم  حقيقي  تهديد 
وإعــــاقــــة تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
لـــلـــشـــعـــوب، ونـــحـــن فــــي دولــــــة قـــطـــر ال 
في  الفاعلة  المشاركة  فــي  جــهــًدا  ندخر 
للتصدي  واإلقــلــيــمــيــة  الــدولــيــة  الــجــهــود 
وال  جــذورهــا  ومعالجة  الــظــاهــرة  لتلك 
لماليين  التعليم  دعــم  خــالل  مــن  سيما 
األطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص 

للشباب. عمل 
الشراكة  قطر  تعزز  السياق  هذا  وفي 
المتحدة  األمم  أجهزة  مع  االستراتيجية 
مكتب  افتتاح  إلــى  هنا  وأشير  المعنية، 
بـــرامـــج تـــابـــع لــمــكــتــب األمـــــم الــمــتــحــدة 
لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب فـــي الــــدوحــــة فــي 
شـــهـــر مـــايـــو الــــقــــادم مــــن أجــــل تــطــبــيــق 
اإلرهاب  مكافحة  على  السلوكية  الرؤى 

العنيف. والتطرف 
الرئيس، السيد 

وفــــي مـــجـــال الـــمـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة 
للدول النامية والدول األقل نمًوا، ودعم 
السلبية  اآلثــــار  مــن  الــمــتــضــررة  الــبــلــدان 
لــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ، نـــفـــذت قــطــر تــعــهــدهــا 
مــلــيــون   ١٠٠ بــمــبــلــغ  مــســاهــمــة  بــتــقــديــم 
والــدول  نمًوا  األقــل  البلدان  لدعم  دوالر 
مع  للتعامل  النامية  الصغيرة  الجزرية 

المناخ. تغير 
الـــدوحـــة  فـــي  نــســتــضــيــف  أن  ويــســرنــا 
فــي شــهــر مـــارس الــقــادم مــؤتــمــر األمــم 
البلدان  بأقل  المعني  الخامس  المتحدة 
نمًوا، وإننا على ثقة من أن هذا المؤتمر 
تحقيق  نحو  مسيرتها  دعم  في  سيسهم 
القادمة،  العشر  للسنوات  فيها  التنمية 
ـــمـــاشـــى مـــــع خــــطــــة الـــتـــنـــمـــيـــة  ـــت وبــــمــــا ي

.٢٠٣٠ لعام  المستدامة 
وختاًما،

نؤكد التزام دولة قطر باإلعالن الذي 
اعــتــمــدتــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــتــاريــخ ٢١ 
الدول  رؤساء  بمشاركة  الجاري  سبتمبر 
دولة  به  اضطلعت  والذي  والحكومات، 
قــطــر، بــالــشــراكــة مـــع مــمــلــكــة الــســويــد، 
العتماده،  الدولية  المفاوضات  بتيسير 
وســنــواصــل الــعــمــل مـــع األمــــم الــمــتــحــدة 
التحديات  ومــواجــهــة  أهــدافــهــا  لتحقيق 
شعوبنا  مصلحة  يحقق  بــمــا  المشتركة 

اإلنسانية. وخير 
اهللا  ورحمة  عليكم  والسالم  أشكركم 

وبركاته.

افتتاح مكتب برامج تابع لمكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب بالدوحة في مايو 
يسعى لتطبيق الرؤى السلوكية على مكافحة اإلرهاب .. صاحب السمو:

قطر ال تدخر جهًدا في المشاركة الفاعلة بالجهود الدولية للتصدي لإلرهاب

السالم اتفاق  على  مسلحة  وحركات  السودان  في  االنتقالية  الحكومة  توقيع  نثمن 

الدوحة تستضيف مؤتمر األمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمًوا في مارس

لإلرهاب الراعية  الدول  قائمة  من  السودان  اسم  إزالة  جهود  لتسهيل  ندعو 

تبادل األسرى بين حكومة أفغانستان وطالبان من  خالل المناقشات التي عقدت بالدوحة

الخليجية   والمبادرة  الوطني  للحوار  وفقًا  بالتفاوض  يتم  اليمن  أزمة  حل 

نسعى لمعالجة جذور اإلرهاب عبر دعم التعليم لماليين األطفال والشباب والنساء 

نجدد الترحيب باتفاق وقف إطالق النار وتفعيل العملية السياسية في ليبيا

وطالبان   أمريكا  بين  السالم  اتفاق  بتوقيع  تكللت  قطر  وساطة  جهود 

ال تزال األزمة السورية مستمرة بسبب تعنت النظام وتقاعس مجلس األمن 

العامة للجمعية   ٧٥ الدورة  رئاسة  توليه  على  بوزقر  فولكان  سعادة  أهنئ 

شروط دون  اللبنانيين  األشقاء  جانب  إلى  ووقفنا   .. لبنان  به  مر  لما  تألمنا 
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بن  خالد  الشيخ  معالي  أكــد   :] الدوحة- 
خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
السمو  صاحب  حضرة  خطاب  أن  الداخلية  وزيــر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 
للدورة  العامة  للمناقشة  االفتتاحية  الجلسة  في 

الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة األمم 
المتحدة أعاد التأكيد على مواقف قطر وثوابتها.

الرسمي  معاليه  حساب  عبر  تغريدة  في  وقال 
عــلــى «تــويــتــر»: «أعــــاد ســمــو األمــيــر الــمــفــدى في 
خطابه في اجتماعات األمم المتحدة التأكيد على 

القائم  الــحــوار  مبدأ  سيما  وثوابتها  قطر  مــواقــف 
على احترام السيادة في تسوية الخالفات وتعزيز 
وفي  الدولية.  والمنظمة  قطر  دولة  بين  التعاون 
األمــم  بــرنــامــج  مكتب  بفتح  نــرحــب  الــســيــاق  هـــذا 

المتحدة لمكافحة اإلرهاب في الدوحة.

صاحب السمو أعاد التأكيد على مواقف قطر وثوابتها 
ثمن مضمون الخطاب السامي .. رئيس مجلس الوزراء:

الخالفات  تسوية  فــي  الــســيــادة  ــرام  احــت على  الــقــائــم  ــحــوار  ال مــبــدأ  ــد  أك ســمــوه 
الــدوحــة فــي  ـــاب  اإلره لمكافحة  المتحدة  األمـــم  برنامج  مكتب  بفتح  نــرحــب 
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ــاء  ــوب ــمــواجــهــة ال ـــوارد ل ـــم ــد ال ــش ــود الــدولــيــة وح ــجــه ــة فـــي ال ــاعــل ــة قــطــريــة ف ــارك ــش م
كوفيد-١٩  لمكافحة  ــة  ــي دول مــنــظــمــات  و٥  دولـــة   ٦٠ ــن  م ــر  ــث ألك ــدات  ــاع ــس م قــدمــنــا 

والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  لــحــمــايــة  ــة  ــي ــائ ــوق ال ــر  ــي ــداب ــت ال جــمــيــع  التــخــاذ  ســارعــت  قــطــر 
ــوحــيــد لــمــواجــهــة تــحــديــات األوبـــئـــة والــمــنــاخ  ــاون الــمــتــعــدد األطـــــراف الــســبــيــل ال ــع ــت ال
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صاحب السمو يرسم خريطة طريق لحل األزمات العالمية 
سموه سلّط الضوء على جهود قطر الُمتميزة في إحالل السالم بالعالم

ــــة عـــلـــى الــــســــيــــادة واســــتــــقــــالل الــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي ــــاوم ــــس ــــُم ـــــي عــــــدم ال ـــــت قـــطـــر ف ـــــواب  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ث

ـــــة ـــــّي ـــــدول ـــة وفـــــــــق قـــــــــــــــرارات الـــــشـــــرعـــــيـــــة ال ـــي ـــن ـــي ـــط ـــس ـــل ـــف ــــة ال ــــضــــي ــــق ـــــت ال ـــــواب ـــــث الــــــــتــــــــزام قــــــطــــــري ب

ـــل بــــالــــقــــرارات الـــدولـــّيـــة  ـــي ـــرائ ــــــزام إس ــطــلــب إل ــت ــنــيــة ي ــفــلــســطــي ــقــضــيــة ال ــل ــــعــــادل ل ـــحـــل ال ال

الــحــصــار الــجــائــر وغــيــر الــمــشــروع الــمــفــروض على 
دولة قطر كان حاضًرا بقوة في كلمة صاحب السمو، 
أنه  للجميع  ثبت  الرابع  عامه  دخوله  في  أنه  خصوًصا 
قائم على جريمة قرصنة موقع وكالة األنباء القطرية 
الرسمية وبث تصريحات مفبركة وباطلة هدفها كان 
واصلت  ذلــك  ورغــم  قطر  أن  إال  قطر  سمعة  تشويه 

مسيرة التقّدم والتنمية في شتى المجاالت.
بل  الحصار  بأزمة  قطر  تنشغل  لم  الحصار  فرغم 
المتعّدد  الــدولــي  العمل  فــي  الفّعالة  مشاركتها  عــززت 
األطــــراف إليــجــاد حــلــول ألزمــــات أخــــرى، كــمــا عملت 
الدوحة على ترسيخ ثوابت سياستها القائمة على احترام 
أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، 
ال سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في 
شؤونها الداخلية، فسمو األمير جّدد خالل كلمته ثوابت 
قطر التي لن تحيد عنها بأنها لن تساوم على سيادتها 
واستقالل قرارها، وأنها ترحب بأي حل لألزمة أساسه 
المشتركة  المصالح  على  القائم  المشروط  غير  الحوار 
السمو  صاحب  يفّوت  لم  كما  الـــدول،  سيادة  واحــتــرام 
الفرصة بتجديده تقديم الشكر والتقدير البالغ للجهود 
األحمد  صباح  الشيخ  السمو  صاحب  لحضرة  الُمخلصة 
وكذلك  الشقيقة،  الكويت  دولــة  أمير  الصباح،  الجابر 

مساعي الدول الشقيقة والصديقة إلنهاء هذه األزمة.

تحديًا  تــواجــه  الــتــي  الفلسطينّية  القضية  حظيت 
ــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــأهــمــيــة كــبــيــرة في  مــصــيــريً
دولًيا  إجماًعا  هناك  أن  أكد  الذي  األمير  سمو  كلمة 
هذا  من  الرغم  وعلى  فلسطين،  قضية  عدالة  على 
يتخذ  وال  عـــاجـــًزا  الـــدولـــي  الــمــجــتــمــع  يــقــف  اإلجـــمـــاع 
اإلسرائيلي  التعنت  مواجهة  في  فّعالة  خطوات  أيــة 
واالســــتــــمــــرار فـــي احـــتـــالل األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
قطاع  على  خانق  حصار  فرض  جانب  إلى  والعربية 
غـــزة، والــتــوســع الــمــســتــمــر فــي ســيــاســة االســتــيــطــان، 
وفــــرض ســيــاســة األمــــر الـــواقـــع، وذلــــك فـــي انــتــهــاك 
الدولتين  وحــل  الــدولــيــة،  الشرعية  لــقــرارات  فاضح 
كلمة  فــإن  لــذا  الــدولــي.  المجتمع  عليه  تــوافــق  الـــذي 
العادل  السالم  أن  الجميع  أمام  أكدت  السمو  صاحب 
إلزام  دون  تحقيقه  يمكن  ال  المنطقة  في  والمنشود 
على  والُمتمرد  والُمعتدي  الُمحتل  الطرف  إسرائيل 
الدولية  والــقــرارات  بالمرجعيات  الدولية  الشرعية 
الدولتين،  وحل  العربية  السالم  مبادرة  رأسها  وعلى 
المجتمع  يستمر  أن  يمكن  ال  أنه  سموه  أوضح  كذلك 
الدولي بغض النظر والتغاضي عن أزمة حصار قطاع 
المتواصلة  القطرية  بالجهود  سموه  ــّوه  ن كما  غــزة، 
الشركاء  مع  التنسيق  خــالل  من  الفلسطينيين  لدعم 
غزة  في  والتنموي  اإلنساني  الدعم  لتقديم  الدوليين 
وتعزيز الُمساهمات القطرية لصالح وكالة األونروا.

الحصــار الجــائــر 
وثوابــت قطــــر 

موقف قطري ثابت من 
القضية الفلسطينية 

المساعفة:  - طارق  كتب 

الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  حــضــرة  كــلــمــة  رســمــت 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، التي 
االفتتاحية  الجلسة  في  أمــس  يــوم  سموه  ألقاها 
والسبعين  الــخــامــســة  لــلــدورة  الــعــامــة  للمناقشة 
معالم  المتحدة،  األمم  لمنظمة  العامة  للجمعية 
العالمية  األزمــات  لحل  مفصلة  طريق  خريطة 
الحالية  التحديات  ومواجهة  الشائكة  واإلقليمية 
منظمة  وإصــــالح  األرض  بــكــوكــب  تــعــصــف  الــتــي 
ومنطلًقا  للجميع  مظلة  لتكون  المتحدة  األمــم 
ــتــعــاون والــعــيــش  لــلــعــمــل اإلنــســانــي والــتــكــامــل وال
كلمته  خــالل  ومــن  السمو  فصاحب  الــمــشــتــرك، 
المنظمة  مقر  من  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، أعــلــن عـــن رؤيــــة قطر 
للسالم واألمن حول العالم والقائمة على تعزيز 
لحل  السياسي  الحوار  قيمة  وإعالء  الدبلوماسية 
األزمــــات حــول الــعــالــم، بــعــيــًدا عــن لــغــة الــحــرب 

والتصدع. والتشنج 
كورونا  وبــاء  أزمــة  يواجه  وهو  اليوم  فالعالم 
مــطــالــب أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى بــالــتــوحــد 
والــتــكــاتــف مــن أجــل الــعــبــور بــاإلنــســانــيــة إلــى بر 
وأثر  الــدول  ضرب  الــذي  كورونا  فوباء  األمــان، 
على  كبيرة  ضغوطات  وسبب  اقتصاداتها  على 
الشعوب يجب أن يكون دافًعا لتوحيد األمم من 
فوباء «كوفيد-١٩»،  فّعالة،  لقاحات  إيجاد  أجل 
كــمــا أشــــار ســـمـــوه، ذكـــرنـــا بــأنــنــا نــعــيــش على 
األطــراف  المتعدد  التعاون  وأن  الكوكب،  نفس 
هــو الــســبــيــل الــوحــيــد لــمــواجــهــة تــحــديــات األوبــئــة 
دولــة  أن  سموه  وبــّيــن  عموًما،  والبيئة  والمناخ 
إلى  ســارعــت  التي  الــدول  أوائــل  مــن  كانت  قطر 
اتـــخـــاذ جــمــيــع اإلجـــــــراءات والــتــدابــيــر الــوقــائــّيــة 
لــحــمــايــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى أرضــهــا، 
ألكثر  المساعدات  لتقديم  جهودها  مع  بالتوازي 
من (٦٠) دولة وخمس منظمات دولية، وكذلك 
حشد  فــي  الــدولــيــة  بالجهود  الفاعلة  الــمــشــاركــة 
وتداعياته،  الــوبــاء  لمواجهة  والــطــاقــات  الــمــوارد 
ودعــــم الــمــراكــز الــبــحــثــيــة فــي عـــدة دول لــلــحــّد 
الجائحة  لتلك  الخطيرة  السلبّية  التداعيات  من 

الفيروس. لهذا  لقاح  اكتشاف  في  واإلسراع 

الجهــود 
القطريـة في 

إحـالل الســالم 

الــقــضــايــا الــعــربــّيــة الــعــادلــة 

وحــــقــــوق الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 

بــالــعــيــش فــي حــريــة وكــرامــة 

إنـــســـانـــيـــة، كـــــان لـــهـــا حــضــور 

السمو  صــاحــب  بكلمة  مــمــّيــز 

السورية  القضية  رأسها  وعلى 

الــــتــــي تــنــتــظــر الــــعــــدالــــة مــنــذ 

حيث  ســــنــــوات،   ٩ مـــن  أكـــثـــر 

السلبية  آثارها  أن  سموه  أكــد 

الــخــطــيــرة تــتــفــاقــم عــاًمــا بعد 

عـــام، وال يـــزال الــوصــول إلــى 

إنـــهـــاء هــــذه األزمــــــة مــتــعــذًرا 

السوري  النظام  تعنت  بسبب 

وتــقــاعــس الــمــجــتــمــع الــدولــي، 

خـــاصـــة مــجــلــس األمـــــن، عن 

السلم  حــفــظ  فــي  دوره  أداء 

واألمـــــن الــدولــيــيــن وحــمــايــة 

سموه  كـــّرر  وقـــد  الــمــدنــيــيــن، 

مــــوقــــف قـــطـــر الــــثــــابــــت بـــأن 

األزمــة  إلنهاء  الوحيد  السبيل 

السياسي  الــحــل  هــو  الــســوريــة 

جنيف  بيان  إلــى  يستند  الــذي 

مجلس  قـــــرار  وتــنــفــيــذ   ،(١)

تؤكد  كما   ،٢٢٥٤ رقــم  األمــن 

ـــهـــا ســتــواصــل  دولــــــة قـــطـــر أن

مـــع الــمــجــتــمــع الــــدولــــي دعــم 

جــــــهــــــود تــــحــــقــــيــــق الـــــعـــــدالـــــة 

ومــســاءلــة مــرتــكــبــي الــفــظــائــع 

وجـــرائـــم الـــحـــرب والــجــرائــم 

ضــد اإلنــســانــيــة الــتــي ارتــكــبــت 

لألزمة  كــان  كما  ســوريــا.  فــي 

الشقيق  الــيــمــن  فــي  اإلنــســانــيــة 

نصيب في كلمة سموه، حيث 

الوحيد  السبيل  أن  سموه  أكــد 

إلنهاء الحرب ومعاناة الشعب 

اليمني الشقيق، التفاوض بين 

مخرجات  بموجب  اليمنيين 

الــــحــــوار الـــوطـــنـــي والـــمـــبـــادرة 

مجلس  وقــــرارات  الخليجية 

األمن ذات الصلة، أما بالنسبة 

سموه  فأكد  الشقيق  للسودان 

دعــــــم دولـــــــة قـــطـــر إلحـــــالل 

خالل  من  ربوعه  في  السالم 

دعـــم اتــفــاقــيــات الـــســـالم بين 

الحكومة والفصائل المسلحة، 

وكذلك الدعوة لتسهيل جهود 

ــيــيــن بــإزالــة  األشـــقـــاء الــســودان

اســـــم الـــــســـــودان مــــن قــائــمــة 

الــــــــدول الــــراعــــيــــة لــــإلرهــــاب 

الــســودان  يتفرغ  أن  أجــل  مــن 

ــــــه وبــــنــــاء  لـــمـــعـــالـــجـــة أزمــــــات

وتحقيق  المستقبلية  دولــتــه 

ركز  وقــد  المنشودة،  التنمية 

ســمــوه عــلــى وقـــوف قــطــر مع 

األشقاء بالسودان في مواجهة 

خالل  مــن  الــمــدّمــر  الفيضان 

كانت  كما  لهم،  الدعم  تقديم 

بقوة  حــاضــرة  الليبية  األزمــة 

جدد  حيث  ســمــوه،  كلمة  فــي 

المرحب  قطر  موقف  سموه 

بــاتــفــاق وقــــف إطــــالق الــنــار، 

وتــفــعــيــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

ــــا التــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات  وفــــًق

للمحافظة  مخرجاته،  وكافة 

عـــلـــى وحـــــــدة أراضــــــــي لــيــبــيــا 

والحفاظ  شعبها  دماء  وحقن 

على ثرواته، بعيًدا عن منطق 

القوة العسكرية والسالح الذي 

فشله.  ثبت 

فكان  الــشــقــيــق،  لــبــنــان  أمـــا 

كلمة  فـــي  مــمــّيــز  حــضــور  لـــه 

ما  وخــصــوًصــا  السمو  صاحب 

بعد  األلــم  من  األشقاء  به  مر 

بيروت،  مرفأ  انفجار  كارثة 

ـــــــل  فـــقـــطـــر كـــــانـــــت مــــــن أوائ

الواجب  نــداء  لّبت  التي  الــدول 

وقـــــدمـــــت مـــــســـــاعـــــدات غــيــر 

أن  ترفض  فقطر  مشروطة، 

والدعم  المساعدات  ربط  يتم 

لـــلـــدول واألشـــقـــاء بــالــمــواقــف 

ـــة، وجــــــــّدد ســمــوه  ـــاســـّي ـــســـي ال

سيحلون  اللبنانيين  بأن  ثقته 

مشاكلهم دون إمالء من أحد 

بــّر  إلــى  ببلدهم  وســيــعــبــرون 

األمان.

دعــم القضــايــا العربيــــة العادلـــة 
كــلــمــة صـــاحـــب الــســمــو أبــــــرزت الــجــهــود 

اإلرهــاب  مكافحة  في  الُمتميزة  القطرية 

بشهادة الشركاء الدوليين، حيث أكد سموه 

ــــرز الــتــحــديــات الــتــي  أن اإلرهــــــاب يــظــل أب

يواجهها العالم لما يُمثله من تهديد حقيقي 

تحقيق  وإعــاقــة  الــدولــيــيــن،  واألمـــن  للسلم 

التنمية المستدامة للشعوب، فقطر كما بّين 

سموه ال تدخر جهًدا في المشاركة الفاعلة 

للتصدي  واإلقليمية  الــدولــيــة  الــجــهــود  فــي 

سيما  ال  جذورها  ومعالجة  الظاهرة  لتلك 

األطفال  لماليين  التعليم  دعــم  خــالل  مــن 

والـــشـــبـــاب والـــنـــســـاء وإيــــجــــاد فــــرص عمل 

على  مستمر  بشكل  تعمل  فقطر  للشباب، 

أجهزة  مــع  اإلستراتيجية  الــشــراكــة  تعزيز 

األمــــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــيــة، ومـــا يــدلــل على 

ذلك افتتاح مكتب برامج تابع لمكتب األمم 

المتحدة لمكافحة اإلرهاب في الدوحة في 

شهر مايو الــقــادم مــن أجــل تطبيق الــرؤى 

السلوكية على مكافحة اإلرهاب والتطرف 

العنيف. أما في مجال دعم الجهود التنموية 

للدول الفقيرة حول العالم فقال سموه إن 

قطر نفذت تعهدها بتقديم مساهمة بمبلغ 

نمًوا  األقل  البلدان  لدعم  دوالر  مليون   ١٠٠

للتعامل  النامية  الصغيرة  الجزرية  والــدول 

مع تغّير المناخ، كما ستستضيف الدوحة في 

المتحدة  األمم  مؤتمر  القادم  مارس  شهر 

دعًما  نــمــًوا،  البلدان  بأقل  المعني  الخامس 

لــجــهــود تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة فـــي تــلــك الــــدول 

مع  يتماشى  وبما  القادمة،  العشر  للسنوات 

ُخطة التنمية الُمستدامة لعام ٢٠٣٠.

جهــود قطــر التنمــويــــة 
وُمكافحـــة اإلرهــاب 

ــــة اإلرهــــــــــاب ــــح ــــاف ــــك ــــــي ُم ــــلــــجــــهــــود الـــــدولـــــيـــــة ف ــــي ل ــــس ــــي ــــر داعــــــــــم رئ ــــط ق

ـــات الــــشــــعــــوب لـــلـــعـــيـــش بـــكـــرامـــة  ـــع ـــل ـــط ـــة والـــــعـــــادلـــــة وت ـــي ـــرب ـــع ـــا ال ـــاي ـــض ـــق دعــــــم ال

الــدور  على  لــتــؤّكــد  السمو  صــاحــب  كلمة  جـــاءت 
الُمتميز الذي تضطلع به قطر على الصعيد العالمي 
في إحالل السالم وإنهاء األزمات والمكانة الرفيعة 
ودبلوماسية  الــعــالــمــي  لــلــســالم  كعاصمة  لــلــدوحــة 
على  تقف  نزيًها  وسيًطا  بصفتها  الحرائق  إطــفــاء 
مــســافــة واحـــــدة مـــن جــمــيــع األطــــــراف، فــصــاحــب 

السمو دلل على نجاح جهود وساطة دولة قطر في 
وحركة  المتحدة  الواليات  بين  السالم  اتفاق  توقيع 
طالبان، في الدوحة، في ٢٩ فبراير الماضي، كما 
تمكنت من إنجاح عملية تبادل األسرى بين حكومة 
المناقشات  خــالل  من  طالبان  وحركة  أفغانستان 
التي ُعقدت في الدوحة خالل الشهر الماضي، كما 

بالنجاح  الدوليين  الشركاء  مع  قطر  جهود  تكللت 
األفغانية،   - األفغانية  السالم  مفاوضات  عقد  في 
حــيــث تــعــهــد ســـمـــوه بـــبـــذل الـــمـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
المفاوضات  لتيسير  الدولي  الُمجتمع  مع  بالتعاون 
وصوًال إلى تحقيق السالم في ربوع أفغانستان في 

وقت قريب.
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حمدي المجيد  الدوحة- عبد 

البيه وهبة  رسالن  ومحروس   

أكد عدد من المواطنين أن خطاب 

صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بــن 

حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى، 

رســـم خــريــطــة طــريــق تــوضــح الــنــهــج 

والتنمية  التقدم  على  القائم  القطري 

ــــيــــة إلغــــاثــــة  ــــســــان ــــــادرات اإلن ــــــمــــــب وال

الـــشـــعـــوب الــمــتــضــررة مـــن الـــحـــروب 

والــــكــــوارث ودعــــم الـــســـالم والـــحـــوار 

والعالم،  المنطقة  في  األزمــات  لحل 

أكــد  ســمــوه  خــطــاب  أن  إلـــى  الفــتــيــن 

حــــرص قــطــر عــلــى تــحــقــيــق الــتــقــدم 

بالرغم  المجاالت  شتى  في  والتنمية 

مــن الــحــصــار الــجــائــر، وتــعــزيــز دور 

العمل  فــي  الفعالة  ومشاركتها  قطر 

الـــدولـــي الــمــتــعــدد األطـــــراف إليــجــاد 

حــلــول ألزمــــات أخــــرى، الفــتــيــن إلــى 

ســيــاســة  ثـــوابـــت  عــكــس  الـــخـــطـــاب  أن 

قــطــر الــقــائــمــة عــلــى احـــتـــرام أحــكــام 

ـــدولـــي ومــيــثــاق  ومـــبـــادئ الـــقـــانـــون ال

احترام  مبدأ  سيما  ال  المتحدة،  األمم 

ســيــادة الــــدول، ورفـــض الــتــدخــل في 

أن  على  والتأكيد  الداخلية،  شؤونها 

على  الــقــائــم  الــمــشــروط  غــيــر  الــحــوار 

سيادة  واحــتــرام  المشتركة  المصالح 

األزمة. هذه  لحل  السبيل  هو  الدول 

وأضــــــاف هـــــؤالء فــــي تــصــريــحــات 

الــســمــو  صــاحــب  أن  لـــ [  خــاصــة 

أكـــد أنـــه بــالــرغــم مــن وجـــود إجــمــاع 

إال  فلسطين،  قضية  عدالة  على  دولي 

وال  عاجًزا  يقف  الدولي  المجتمع  أن 

مواجهة  في  فعالة  خطوات  أية  يتخذ 

في  واالســتــمــرار  اإلســرائــيــلــي  التعنت 

ـــا الــمــجــتــمــع  احـــتـــالل األراضــــــي، داعـــًي

األمـــن  مــجــلــس  وبـــخـــاصـــة   - ـــدولـــي  ال

إلــــى الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــتــه الــقــانــونــيــة 

وإلــــزام إســرائــيــل بــفــك الــحــصــار عن 

قــطــاع غـــزة وإعـــــادة عــمــلــيــة الــســالم 

إلـــى مــســارهــا مــن خـــالل مــفــاوضــات 

على  تــقــوم  بــحــيــث  مــصــداقــيــة،  ذات 

القوة. على  وليس  الدولية  القرارات 

خـــطـــاب  إن  ــــمــــواطــــنــــون  ال وقــــــــال 

العربي  الــوضــع  تــنــاول  السمو  صاحب 

الـــراهـــن ومـــا تــمــر بـــه الــمــنــطــقــة من 

أكد  حيث  وإنسانية،  سياسية  أزمات 

ســمــوه مــواصــلــة قــطــر مـــع الــمــجــتــمــع 

الــعــدالــة  تحقيق  جــهــود  دعــم  الــدولــي 

وجرائم  الفظائع  مرتكبي  ومساءلة 

الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة 

أن  مــؤكــًدا  ســوريــة،  فــي  ارتكبت  التي 

الشقيق  اليمن  في  المشتعلة  الحرب 

تــقــضــي عــلــى مــقــومــات الــحــيــاة فــيــه، 

ثمن  كما  المنطقة،  في  األمن  وتهدد 

ســـمـــوه تــوقــيــع الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة 

فـــي الـــســـودان وعــــدد مـــن الــحــركــات 

بجوبا،  السالم،  اتفاق  على  المسلحة 

ـــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه بــاتــفــاق  مـــرحـــبً

وتفعيل  ليبيا،  في  النار  إطالق  وقف 

الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وفــــًقــــا التـــفـــاق 

الــــصــــخــــيــــرات وكـــــافـــــة مـــخـــرجـــاتـــه، 

الشاملة،  السياسية  التسوية  لتحقيق 

ووحــدة  سيادتها  لليبيا  تحفظ  الــتــي 

أراضـــيـــهـــا واســتــقــاللــهــا وحــقــن دمـــاء 

ثرواته. على  والحفاظ  شعبها 

خطـــاب االنحيــاز للشعـــوب العـربية واإلسالمية 
: استعرض سياسة قطر القائمة على الدعم اإلنساني والحل السلمي للنزاعات.. مواطنون لـ     

ــــــــكــــــــوارث ــــــــحــــــــروب وال ــــت مـــــعـــــانـــــاة الـــــشـــــعـــــوب جـــــــــــراء ال ــــف ـــــة خــــف ـــــي ـــــان ـــــس ـــــــــادرات قـــــطـــــر اإلن مـــــــــب

ــــــم ــــــعــــــال ـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة وال ـــــــــــــــــــات فـــــــــي ال ــــــحــــــل األزم ـــــــل ل ـــــــي ـــــج أص ـــــه ـــــن ــــــــــحــــــــــوار ك اعـــــــتـــــــمـــــــاد ال

ـــــــــــــــادل لـــــقـــــضـــــيـــــتـــــه  ـــــــــــــــع ـــــــــــــحـــــــــــــل ال ـــــــــشـــــــــعـــــــــب الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي وال ـــــــــــــــــم ال دع

ــة ــي ــداخــل ـــي شــؤونــهــا ال ـــادة الــــــدول ورفـــــض الــتــدخــل ف ـــي ــرم س ــت ــح ــر ت ــط ــة ق ــاس ــي س

ـــطـــاع غــزة  ـــل بــفــك الـــحـــصـــار عـــن ق ـــي ـــرائ ــــــزام إس ــــي إلل ــــدول ــمــع ال ــمــجــت ـــــوة ال دع

الخليجية ـــــة  األزم حـــل  ســبــيــل  ـــــدول  ال ـــادة  ســـي واحــــتــــرام  الـــمـــشـــروط  ــر  ــي غ ـــوار  ـــح ال

ــضــي عــلــى مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة فـــي الــيــمــن وتـــهـــدد أمــــن الــمــنــطــقــة ــق الـــحـــرب ت

النهج القطري 
قائم على التقدم 
والتنمية في شتى 

المجاالت 

تعزيز دور قطر 
ومشاركتها الفعالة 
في العمل الدولي 
متعدد األطراف 

أكــــد الـــســـيـــد مــحــمــد عــبــدالــلــطــيــف 
الــمــانــع أن خــطــاب حــضــرة صــاحــب 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
الجمعية  أمـــام  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر 
متوازنًا  جــاء  المتحدة  لألمم  العامة 
وشـــامـــًال لــكــافــة الــقــضــايــا الـــتـــي تهم 
تضمن  حيث  والعالم  العربية  األمــة 
تــشــخــيــًصــا لــقــضــايــا الــمــنــطــقــة بــدايــة 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــيــمــن 
والــعــراق وســوريــا ولــبــنــان والــســودان 
وقــال  الــقــضــايــا.  مــن  وغــيــرهــا  وليبيا 
لــكــافــة  حــــلــــوًال  وضـــــع  الـــخـــطـــاب  إن 
الـــقـــضـــايـــا وأكــــــد عـــلـــى تــمــســك قــطــر 
بــثــوابــتــهــا وســيــاســتــهــا، الفـــتـًــا إلـــى أن 
على  الــتــأكــيــد  تضمن  أيــًضــا  الــخــطــاب 

التنمية  تحقيق  على  قطر  محافظة 
عليها  الجائر  الحصار  رغم  والتطور 
الوقت  وفي  سنوات   ٣ من  أكثر  منذ 
القائم  الــحــوار  قطر  ترفض  ال  نفسه 
انتهاك  دون  المتبادل  االحترام  على 
لم  الخطاب  إن  وتابع:  الدول.  سيادة 
وقضايا  العربية  الــدول  حقوق  يغفل 
عليها  تــركــز  طــالــمــا  الــتــي  الــمــنــطــقــة 
دولة قطر في كافة المحافل الدولية 
الفلسطينية  القضية  مقدمتها  وفــي 
للشعب  المستمر  الدعم  عن  والتعبير 
في  حــصــاًرا  يعاني  الــذي  الفلسطيني 
غزة منذ سنوات حيث ال تتوانى دولة 
باستمرار  العون  يد  تقديم  عن  قطر 
للشعب  وكــذلــك  الفلسطيني  للشعب 

الــــســــوري فـــي كـــل مــنــاطــق الـــنـــزوح، 
باإلضافة إلى الوقوف في صف شعب 
تحقيق  على  والعمل  الشقيق  السودان 
السودان  اسم  لرفع  والدعوة  تطلعاته 
لإلرهاب.  الراعية  الــدول  قائمة  من 

الــــذي  الـــشـــامـــل  الـــخـــطـــاب  أن  وأكــــــد 
الشيخ  الــســمــو  صــاحــب  حــضــرة  ألــقــاه 
البالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم 
قطر  موقف  عن  معبًرا  جاء  المفدى 
وتنمية  اإلرهاب  مكافحة  في  الثابت 
الــعــالقــات الــدولــيــة بــيــن كــافــة الــدول 
والتنمية  التعاون  أساس  على  القائمة 
واحــــتــــرام الـــســـيـــادة ومـــواثـــيـــق األمـــم 
المتحدة، الفتًا إلى أن الخطاب جسد 
مــواطــن  كـــل  وآراء  ومــشــاعــر  أفـــكـــار 
تشغله  الــتــي  الــقــضــايــا  تــجــاه  قــطــري 
الذي  الجائر  الحصار  قضية  من  بدًءا 
ــتــعــرض لـــه قــطــر ومـــــــروًرا بــكــافــة  ت
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــتــي 

الخطاب. في  سموه  تناولها 

صاحب السمو قدم تشخيًصا لقضايا األمة
الشيخ د. ثاني بن علي: سموه أكد الثوابت القطرية في مكافحة اإلرهاب والعالقات الدولية .. محمد المانع:

آل  علي  بــن  ثاني  الدكتور  الشيخ  أكــد 

للعالقات  اإلدارة  مجلس  عضو   - ثــانــي 

للتوفيق  الــدولــي  قطر  بمركز  الــدولــيــة 

صاحب  حضرة  خطاب  أن  والتحكيم، 

الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثاني 

ـــبـــالد الـــمـــفـــدى، أمـــــس، المــس  أمـــيـــر ال

حالًيا  المتداولة  السياسية  القضايا  كــل 

وطـــرح حــلــوًال جــذريــة إلعــــادة الــتــوازن 

بــالــمــنــطــقــة مــــن جــــديــــد. وأضـــــــاف أن 

من  العديد  شمل  السمو  صاحب  خطاب 

كورونا  جائحة  مقدمتها  وفي  القضايا 

الفلسطينية  المحورية  القضية  وكذلك 

ومـــا يــمــر بـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 

القضيتين  إلى  باإلضافة  وعناء،  حصار 

في  قطر  ومساهمات  والليبية  السورية 

مساهمتها  وكــذلــك  الــســودان  فيضانات 

في لبنان وغيرها. وأوضح أن الخطاب 

واضح  موقف  لها  قطر  دولة  بأن  يؤكد 

وهــو  إســـرائـــيـــل  مـــع  ســــالم  إقـــامـــة  إزاء 

يرتبط بحصول الشعب الفلسطيني على 

حقوقه في إقامة دولة فلسطينية وفق 

قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن، 

للعالم  تثبت  قطر  دولة  أن  على  مشدًدا 

متميزة  دبلوماسية  تمتلك  أنها  يوم  كل 

واالســتــقــرار  الــســالم  إحـــالل  عــلــى  تعمل 

وتنقية  الخالفات  ونبذ  النزاعات  وحل 

األجواء. وأوضح أن صاحب السمو حمل 

الخطاب  خالل  من  للعالم  قوية  رسائل 

المنطقة  في  ثقل  لها  دولــة  عن  عبرت 

تضطلع  بـــل  حــصــار  أي  بــهــا  يــؤثــر  ولـــم 

ــلــمــشــاكــل الـــتـــي تـــواجـــه  بـــوضـــع حـــلـــول ل

أكد  الخطاب  أن  الفتًا  العربية،  الشعوب 

أن قطر أكثر قوة بعد الحصار. 

تضع  ال  قطر  دولـــة  إن  قــائــًال:  وتــابــع 

شروًطا على اإلطالق عند تقديم الدعم 

وهــــذا مــا أكــــده صــاحــب الــســمــو عندما 

تــطــرق لــلــحــديــث عــن لــبــنــان والــســودان 

ال  الــدوحــة  أن  يؤكد  وهــذا  وأفغانستان 

من  وهــذا  الــســالم  إحــالل  إلــى  إال  تنظر 

الدولة. تنتهجها  التي  الثوابت 

 طــــْرح حــــلول جـــذريــــة 
إلعـــادة التــــوازن بالمنطقـــة

أن  الشورى  مجلس  عضو  المفتاح  هند  الدكتورة  سعادة  أكــدت 
خطاب حضرة صاحب السمو جاء كما عودنا سموه، شامًال لجميع 
قضايا األمة والعالم حيث افتتح خطابه بالحديث عن انتمائنا جميًعا 
لمواجهة  األطـــراف  المتعدد  التعاون  تتطلب  واحــدة  إنسانية  إلــى 
كافة التحديات على اختالفها كجائحة كوفيد-١٩. وقالت سعادتها 
استمرار  على  السمو  صاحب  حضرة  أكد  السابقة،  كخطاباته  إنه 
الخارجية  بسياستها  وتمسكها  الثابتة  مواقفها  فــي  قطر  دولـــة 
حل  في  والوساطة  االستراتيجية  والتحالفات  الشراكات  بناء  في 
وثابتة  مستمرة  المواقف  هــذه  وأن  اإلنساني،  والعمل  النزاعات 
الفلسطينيين  وحق  الفلسطينية  القضية  من  الثابت  قطر  كموقف 

السالم  اتفاقيات  عن  بعيًدا  الدولية  الشرعية  قــرارات  تطبيق  في 
من  الثابت  قطر  موقف  وكــذلــك  الــســالم،  عــن  والبعيدة  الشكلية 
األزمة السورية واليمنية ومساندة قطر للشعب السوداني والليبي 
واللبناني بعيًدا عن أي شروط سياسية أو نزاعات طائفية. ولفتت 
إلى أن الخطاب ركز أيًضا على تأكيد سموه لمسؤوليته األخالقية 
واحترام  المشروط  غير  الحوار  خالل  من  شعبه  أمام  والقانونية 
حكومة  قطر  دولــة  أن  يؤكد  مــا  وهــو  الحصار  رفــع  فــي  سيادتنا 
وشعبًا غير تابعة ألحد وأن ما بُني على باطل سيظل باطًال وأن 
الحصار  لرفع  كحل  المشترط  غير  الــحــوار  بغير  تقبل  لــن  قطر 

الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ أكثر من ٣ سنوات.

د. هند المفتاح: دور قطري بارز في الوساطة وحل النزاعات 

       



قـــال ســعــادة الــســيــد نــاصــر بن 

راشد سريع الكعبي، عضو مجلس 

صــاحــب  حـــضـــرة  إن  الـــــشـــــورى، 

الجهود  أجمع  للعالم  نقل  السمو 

قطر  بــهــا  قـــامـــت  الـــتـــي  الــكــبــيــرة 

تـــجـــاه انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 

العالم،  دول  كافة  واجهته  الــذي 

ــــم تـــنـــشـــغـــل دولـــــــة قــطــر  حـــيـــث ل

العالم  دول  وتركت  فقط  بنفسها 

ولكن  الصحي،  مصيرها  تــواجــه 

ـــّم تــوفــيــر الـــعـــون والــمــســاعــدات  ت

وخــمــس  ــــة  دول  (٦٠) مـــن  ألكــثــر 

مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة والـــمـــشـــاركـــة 

حشد  في  الدولية  الجهود  ضمن 

هذا  لمواجهة  والطاقات  الموارد 

المراكز  ودعم  وتداعياته،  الوباء 

من  للحّد  دول  عدة  في  البحثية 

الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة الــخــطــيــرة 

حضرة  إن  وقال  الجائحة.  لتلك 

ــا  صـــاحـــب الـــســـمـــو وضــــع تــوصــيــًف

جائحة  مــواجــهــة  لكيفية  دقــيــًقــا 

التعاون  خالل  من  وذلك  كورونا 

الـــمـــتـــعـــدد األطــــــــراف الــــــذي يــعــد 

تحديات  لمواجهة  الوحيد  السبيل 

عموًما،  والبيئة  والمناخ  األوبــئــة 

كما ربط سموه بين هذه القضية 

والسلم،  والحرب  الفقر  وقضايا 

في  المشتركة  األهــداف  وتحقيق 

واالستقرار. األمن 

جـــاء  الــــخــــطــــاب  أن  وأوضــــــــح 

ــــًرا عـــــن ثـــــوابـــــت الـــســـيـــاســـة  ــــعــــب ُم

يحرص  ما  دائًما  والتي  القطرية 

ســـمـــوه عــلــى الــتــركــيــز والــتــأكــيــد 

عليها في كافة المحافل الدولية، 

الــقــطــريــة  الـــســـيـــاســـة  أن  مــــؤكــــًدا 

الــخــارجــيــة قــائــمــة عــلــى احــتــرام 

ـــعـــزيـــز حــكــم  ـــــــدول وت ســــيــــادة ال

الــخــطــاب  أن  مــضــيــًفــا  الـــقـــانـــون، 

لكافة  ثــاقــبــة  رؤيـــة  أيــًضــا  تــنــاول 

في  الشعوب  تشغل  التي  القضايا 

بداية  واإلســالمــي  العربي  العالم 

مـــن قــضــيــة فــلــســطــيــن ومــــــروًرا 

وليبيا  واليمن  والــســودان  بلبنان 

وســـــوريـــــا وأفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــال 

إرســــال  عــلــى  ســـمـــوه  تــركــيــز  إن 

ــلــشــعــوب والـــــدول  الـــمـــســـاعـــدات ل

األقـــــل نـــمـــًوا يـــؤكـــد حــــرص قــطــر 

حتى  الــشــعــوب  هــذه  نــهــوض  على 

منهج  وهــو  بنفسها  نفسها  تبني 

قــطــري لــُمــســاعــدة الــشــعــوب دون 

أجــنــدة ســوى األجــنــدة اإلنــســانــّيــة 

االستقرار. على  والحرص 

مساعـــدات  إنسانيــة قطــرية لمــواجهـة كورونا
ناصر الكعبي:

أحمد الرميحي: 

خليفة  أحمد  السيد  سعادة  قال 

الشورى،  مجلس  عضو  الرميحي، 

السمو  صــاحــب  حــضــرة  كــلــمــة  إن 

ـــعـــامـــة لــألمــم  أمــــــام الــجــمــعــيــة ال

عن  معبرة  كانت  أمس،  المتحدة، 

رؤية قطر ومنهجها في المرحلة 

منسجمة  جـــاءت  حيث  الــقــادمــة، 

مـــع الــــرؤيــــة اإلنـــســـانـــيـــة لـــألزمـــات 

مشيًدا  الشعوب،  لها  تتعّرض  التي 

بأن  السمو  صــاحــب  عليه  أكــد  بما 

الحوار غير المشروط، القائم على 

الحصار،  ورفع  المتبادل  االحترام 

الخليجية  لــألزمــة  الــوحــيــد  الــحــل 

وهو ما ينسجم مع جميع القوانين 

والمواثيق الدولية الُمعاصرة.

وأكد الرميحي اعتزازه بخطاب 

ومضامينه  السمو  صاحب  حضرة 

بما يؤكد استقاللية القرار الوطني 

لــــدولــــة قـــطـــر، وصـــــــواب نــهــجــهــا 

مع  والتعامل  السياسي  العمل  فــي 

وثبات  عــالــيــة،  بحرفية  األزمــــات 

الخارجية،  القضايا  تجاه  موقفها 

مــــشــــيــــًدا بــــالــــمــــواقــــف الـــقـــطـــريـــة 

الــــمــــشــــهــــودة فـــــي دعــــــم األشــــقــــاء 

العربية  القضايا  بجانب  والوقوف 

الرميحي  وأوضــــح  واإلســـالمـــيـــة. 

دولــــة  بـــــأن  يــظــهــر  الـــخـــطـــاب  أن 

مبدأ  وصاحبة  حق  صاحبة  قطر 

تخفيه،  أو  تخافه  ما  لديها  وليس 

تجاه  الثابتة  قطر  بمواقف  منوًها 

القضايا العربية واإلسالمية، حيث 

دولة  استمرار  السمو  صاحب  أكــد 

والشعب  القضية  دعـــم  فــي  قــطــر 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي كـــــل مــحــفــل، 

وأزمـــــات  قــضــايــا  يــغــفــل  أن  دون 

والتطّورات  وســوريــا  وليبيا  اليمن 

الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــســـاحـــة الــعــربــيــة 

على  التأكيد  بجانب  واإلقليمية، 

لمواجهة  الدولي  التعاون  ضرورة 

وباء كورونا الُمستجد الذي ضرب 

قطر  مواقف  وكانت  أجمع  العالم 

من  أكثر  بدعم  للجميع  مشهودة 

٦٠ دولة لمواجهة الوباء.

يؤكـــد استقــــالليـــة القـــرار الوطنـــي

المريخي،  صقر  السيد  سعادة  قال 

الخطاب  إن  الـــشـــورى،  مجلس  عــضــو 

الدفاع  في  الواضحة  قطر  رؤيــة  قــّدم 

عـــن قــضــايــا اإلنـــســـان فـــي أي مــكــان، 

ورغــــم مـــا فــــرض عــلــيــنــا مـــن حــصــار 

إال أنــنــا مــلــتــزمــون بـــدورنـــا األمــمــي، 

كــمــا حــمــل مــلــفــات غــايــة فــي األهمية 

والسورية  الفلسطينية  القضية  منها 

السودانية،  وكذلك  والليبية  واليمنية 

ــتــقــدم  وأيــــًضــــا مـــعـــوقـــات الــتــنــمــيــة وال

حقوق  وحماية  االجتماعية  والعدالة 

ـــجـــمـــيـــع أمـــــام  اإلنـــــــســـــــان، ووضــــــــع ال

مسؤولياتهم التاريخية واإلنسانّية.

مشاعر  المــس  الخطاب  إن  وتــابــع: 

وقــــلــــوب كــــل مــــن تـــابـــعـــه ســـــــواء مــن 

وحمل  الــنــاس،  عــامــة  أو  الــمــســؤولــيــن 

للمنظمات  ومباشرة  واضحة  رسائل 

الدولية، وفي مقدمتها األمم المتحدة 

ومجلس األمن، لكي تقوم كل منظمة 

بـــدورهـــا الــمــطــلــوب مــنــهــا لــحــل كافة 

المشكالت العالقة على مستوى العالم، 

ويرسم خريطة طريق وتقديم حلول 

عــمــلــّيــة. وأضــــاف الــمــريــخــي: أن من 

صاحب  تأكيد  كذلك  الخطاب  معالم 

ــتــعــاون  الــســمــو دوًمــــــا عــلــى أهــمــيــة ال

القضايا  كــافــة  مــواجــهــة  فــي  الــعــالــمــي 

الــمــلــحــة، فــفــي أزمـــة كـــورونـــا حــرص 

سموه على التأكيد على أهمية التعاون 

متعّدد األطراف كسبيل مهم من سبل 

مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، وكــيــف أن 

دولـــة قطر قــامــت بــدعــم الــعــديــد من 

المساعدات  لها  وقــدمــت  العالم  دول 

مختلف  وفــي  الجائحة  مــواجــهــة  فــي 

األزمــــات وقــيــامــهــا بــواجــبــهــا اإلنــســانــي 

إلى  السمو  صاحب  وأشــار  والعروبي. 

أزمـــة الــحــصــار بــكــلــمــات واثــقــة تــؤّكــد 

الصحيح  الطريق  على  قطر  دولــة  أن 

رغم الحصار، حيث أكد على مواصلة 

في  التنمية  مسيرة  القطرية  الــدولــة 

شــتــى الـــمـــجـــاالت، مـــا يـــؤكـــد ثــقــة كل 

األطـــــــراف الـــدولـــيـــة فـــي دولـــــة قطر 

قـــيـــادة وحــكــومــة وشـــعـــبًـــا. وأضــــاف: 

الــحــوار  أن  السمو  صــاحــب  أكــد  كــذلــك 

غــيــر الــمــشــروط الــقــائــم عــلــى احــتــرام 

لحل  وحــيــد  سبيل  هــو  الــــدول  ســيــادة 

برفع  تبدأ  أن  على  الخليجية  األزمـــة 

الــحــصــار، كــمــا حـــرص الــخــطــاب على 

وضـــع الــعــالــم أمـــام مــســؤولــيــاتــه فيما 

يخص قضية فلسطين التي غفل عنها 

الــكــثــيــرون، وجــــاءت كــلــمــات صاحب 

السمو لتؤّكد أنها في قلب كل مواطن 

ــا مجلس األمــن  عــربــي ومــســلــم، داعــًي

مثل  لحل  بمسؤولياته  االضطالع  إلى 

هذه القضايا.

 نهج قطري في الدفاع عن حقوق اإلنسان
ناصر الحيدر:صقر المريخي:

ســعــادة  ثـــّمـــن   :] ـ  الــــدوحــــة 
عضو  الحيدر،  سليمان  ناصر  السيد 
خطاب  تضمنه  ما  الــشــورى،  مجلس 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
الـــبـــالد  أمــــيــــر  ــــي،  ــــان ث آل  حـــمـــد  بــــن 
العامة  الجمعية  اجتماع  في  المفدى، 
لــألمــم الــمــتــحــدة مــن رســائــل هــامــة، 
قــدمــت رؤيــــة قــطــر الــواضــحــة تــجــاه 
اإلقليمية  والقضايا  الدولية،  األزمات 

والدولّية. 
ونــــّوه إلـــى تــأكــيــد حــضــرة صــاحــب 
نهج  على  المفدى  البالد  أمير  السمو 
دولة قطر في حل أية خالفات دولية 
الجائر  الــحــصــار  أزمـــة  ضمنها  ومــن 
سنوات   ٣ منذ  قطر  على  المفروض 
والقائم على مبدأ الحوار العادل دون 
من  تنال  مسبقة  شروط  أو  إمــالءات 
ســـيـــادة ومــصــالــح الــــــدول. وأكــــد أن 
الجمعية  أمـــام  السمو  صــاحــب  كلمة 
العامة للمنظمة الدولية كانت فرصة 
والمبادئ  القيم  على  مجدًدا  للتأكيد 
وتسير  بالدنا  بها  تؤمن  التي  السلمية 
عـــلـــى نـــهـــجـــهـــا، مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
والتنمية  واالستقرار  واألمــن  السالم 
مشيًدا  الــمــعــمــورة،  أرجــــاء  كــافــة  فــي 
التعاون  ضـــرورة  على  سموه  بتأكيد 
الــــدولــــي لـــمـــواجـــهـــة أزمــــــة كــــورونــــا، 

مساعدات  قطر  دولة  تقديم  وكذلك 
الــوبــاء  لمواجهة  دولـــة   ٦٠ مــن  ألكــثــر 
قطر  دولـــة  دور  على  يــؤكــد  مــا  وهــو 
الــتــنــمــوي لــدعــم الــــدول فــي مــواجــهــة 
الحيدر:  وأضــاف  األزمــات.   مختلف 
أن صــاحــب الــســمــو أظــهــر مــن خــالل 
تجاه  الثابت  القطري  الموقف  كلمته 
على  والــتــأكــيــد  الفلسطينية  القضية 
ورفع  العادل  السالم  تحقيق  ضرورة 
إلى  مشيًرا  غــزة،  قطاع  عن  الحصار 
أن قطر قامت خالل الفترة الماضية 
وتقديم  المتحدة  األمم  برامج  بدعم 
الـــمـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة لــلــعــديــد من 
إليه  أشار  ما  وهو  فقًرا  األكثر  الدول 

صاحب السمو خالل خطابه.

  تجسيد لــرؤية قطــر تجــاه
 األزمـــات اإلقليمية والدوليـة

راشد المعضادي:

قـــــــــــال ســــــــعــــــــادة الــــــســــــيــــــد راشــــــــد 
الــمــعــضــادي، عــضــو مــجــلــس الــشــورى، 
الــســمــو  صـــاحـــب  حـــضـــرة  خـــطـــاب  إن 
تــــنــــاول الــــشــــأن الـــداخـــلـــي والـــعـــالـــمـــي 
عن  معبًرا  كبيرين،  وتفصيل  بتركيز 
مــواقــف قــطــر الــثــابــتــة تــجــاه الــقــضــايــا 
العربية،  الــشــعــوب  تهم  الــتــي  الــدولــيــة 

وضع  ضــرورة  على  سموه  ركز  حيث 
الفلسطينية  للقضية  العادلة  الحلول 
ـــجـــوء لـــلـــحـــوار والـــمـــصـــالـــحـــة فــي  ـــل وال
الـــيـــمـــن ولـــيـــبـــيـــا وســــوريــــا لـــوضـــع حــد 
الــبــلــدان  هــذه  تعيشها  الــتــي  لــألزمــات 
الخطاب  إن  وتابع:  الشقيقة.  العربية 
يـــؤكـــد عـــلـــى مــــواقــــف قـــطـــر الـــدولـــيـــة 

التي  الحكيمة  والــســيــاســات  المشّرفة 
ــنــتــهــجــهــا، مـــشـــيـــًدا بـــتـــأكـــيـــد حــضــرة  ت
صـــاحـــب الـــســـمـــو عـــلـــى الـــحـــل الـــعـــادل 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر 
أن  بد  ال  والتي  األولــى  العرب  قضية 
إعادة  خالل  من  عادل  حل  لها  يكون 

الفلسطينيين. ألصحابه  الحق 

مواقف قطـــر ثابتـــة تجــاه القضـايا الدوليـة

محلياتمحليات١٤
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علم  أستاذ   - األنصاري  ماجد  د.  قال 
والخبير  الــمــســاعــد  الــســيــاســي  االجــتــمــاع 
جامعة  فــي  الرئيس  بمكتب  األكــاديــمــي 
قطر: إن خطاب حضرة صاحب السمو 
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أكد 
سموه  صاغها  التي  العبارة  ترجمة  على 
األمم  على  عاًما   ٧٥ مرور  احتفالية  في 
الــمــتــحــدة ســـيـــادة حـــق الـــقـــوة عــلــى قــوة 
الحق في عالمنا اليوم حيث ترجم هذه 
مستوى  على  أمــس  خطاب  فــي  الــعــبــارة 
عام،  بشكل  والدولية  اإلقليمية  القضايا 
وأكد على موقف قطر الثابت بضرورة 

الــــوصــــول إلــــى حـــلـــول ســلــمــيــة ســيــاســيــة 
والتدخل  اإلمــالءات  عن  بعيًدا  مستدامة 

في شؤون اآلخرين. 
وتــــابــــع: كــمــا تـــطـــرق صـــاحـــب الــســمــو 
ذلك  على  مــؤكــًدا  الــقــوة  فــرض  لمنطق 
يمكن  ال  وأنـــه  ليبيا  عــن  تــحــدث  عندما 
فرض نظام عسكري على الشعب الليبي 
تحدث  عندما  اليمن  وفــي  السالح  بقوة 
في  الليبية  األراضـــي  وحــدة  أهمية  عــن 
مواجهة محاوالت التقسيم هناك، وأكد 
على ذلك أيًضا في ملف السودان معبًرا 
في  وقع  الــذي  السالم  التفاق  دعمه  عن 

جوبا والتوجه السوداني نحو السالم، وفي 
الملف الفلسطيني حين قال إنه ال يمكن 
والمواقف  اإلســرائــيــلــي  بالتعنت  القبول 
واقع  أمر  فرض  تريد  التي  اإلسرائيلية 
على الفلسطينيين من خالل حصار غزة 

والتوسع في االستيطان.
وأضــــاف: كــمــا أكـــد ســمــوه عــلــى نفس 
قطر  حــصــار  ملف  عــن  بحديثه  الــمــبــدأ 
بعيًدا  الــمــشــروع  بــالــحــوار  قطر  وتمسك 
عــن الــتــدخــل فــي الــســيــادة الــداخــلــيــة مع 
الــتــأكــيــد عــلــى أن هــــذه األزمــــــة بـــدأت 
بــحــصــار غــيــر شــرعــي عــلــى قــطــر ولــن 

هذا  برفع  إال  فيها  الحل  يبدأ  أو  تنتهي 
الحصار غير الشرعي.

ولفت إلى أن خطاب حضرة صاحب 
قــطــر  دور  عـــلـــى  كــــذلــــك  أكــــــد  الـــســـمـــو 
الــفــاعــل فــي الــســاحــة الــدولــيــة فــي إطــار 
دور  على  مثنًيا  الدولية  التوافقات  بناء 
ـــة  الــمــنــدوب الـــدائـــم لـــدولـــة قــطــر ودول
الــكــويــت ومــحــاوالت الــوصــول إلــى بيان 

عالمي.
السمو  صــاحــب  كــلــمــة  أن  إلـــى  ولــفــت 
أكـــــــدت مــــوقــــف قـــطـــر الـــــداعـــــم لــألمــم 
إطار  في  ســواء  الدولي  والعمل  المتحدة 

الوصول  إطــار  في  أو  اإلرهــاب  مكافحة 
للقاح لفيروس كوفيد-١٩، كما أكد على 
من  العالمية  للتنمية  الداعم   قطر  دور 
خـــالل اســتــضــافــة قــطــر لــمــؤتــمــر معني 
والــدول  العالم  فــي  نــمــًوا  األقــل  بالبلدان 
تعاني  الــتــي  النامية  الصغيرة  الــجــزريــة 
من تأثيرات المناخ، موضًحا أن كل ذلك 
السياسي  الـــدور  تدعيم  إطـــار  فــي  يــأتــي 
غير  المنازعات  لفض  الــداعــم  القطري 
نحو  الــبــيــئــات  دعـــم  خـــالل  مــن  السلمية 
هذا  أدوات  توفير  خالل  من  االستقرار 

االستقرار عبر التنمية الشاملة.

 الوصـــول لحــلول سلميــة سياسية مستـدامـة 
د. ماجد األنصاري:

مكتب  مدير  الباكر  عــادل  أكــد 

ـــهـــالل  ال إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 

خـــطـــاب  أن  الــــقــــطــــري  األحــــمــــر 

حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمــيــر 

االنعقاد  دور  فــي  المفدى  الــبــالد 

على  يــدل  المتحدة  لــألمــم   ٧٥ ـــ  ال

الملموس  الكبير  اإلنساني  الحس 

أن  مــؤكــًدا  األزل،  منذ  قطر  فــي 

صـــاحـــب الـــســـمـــو يــكــمــل مــســيــرة 

قــيــادتــنــا الـــرشـــيـــدة فـــي مــواقــفــهــا 

إحــســاس  تعكس  والــتــي  الــمــشــرفــة 

الــقــيــادة بــنــبــض الـــشـــارع الــعــالــمــي 

اإلنسانية،  القضايا  مــع  وتفاعلها 

بــدورهــا  للقيام  تــبــادر  قطر  وأن 

اإلنـــســـانـــي والــــحــــضــــاري، مـــؤكـــًدا 

الــجــمــيــع  وأن  ســـبـــاقـــة  قـــطـــر  أن 

ــــدور الــقــطــري الــريــادي  يــلــمــس ال

دعم  تــجــاه  والمتميز  واإليــجــابــي 

اإلنسانية. القضايا 

وقــــــــــال فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــ 

تقديم  فــي  سباقة  قطر   :]

المجاالت  شتى  في  المساعدة  يد 

وهــــنــــاك تـــوجـــه مــســتــقــبــلــي عــبــر 

الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة وبــخــاصــة 

لتقديم  الــقــطــري  األحــمــر  الــهــالل 

الــــدعــــم فــــي الـــمـــجـــاالت الــطــبــيــة 

وتعزيز  الــقــدرات  وبــنــاء  ــــواء  واإلي

ثــقــة الــمــجــتــمــعــات الــمــخــتــلــفــة في 

االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس لــمــواجــهــة 

المناطق  فــي  وبــخــاصــة  الــكــوارث 

تصل  ال  والــتــي  العالم  فــي  النائية 

إليها أيادي المساعدة.

وأضاف: ندعم النيجر مثًال في 

ساعدناها  وقد  التصحر  مواجهة 

مخازن  وأنــشــأنــا  اآلبـــار  حفر  فــي 

لـــلـــحـــبـــوب لـــحـــفـــظ الـــمـــنـــتـــجـــات 

الــــزراعــــيــــة. وتــــابــــع: لـــقـــد قــامــت 

دولـــــة قــطــر بــجــهــود جـــبـــارة في 

والسودان  لبنان  الشقيقتين  دعم 

بهما  ألمتا  اللتين  الكارثتين  بعد 

ووقفنا وقفة األشقاء معهما.

وأكد أن الهالل األحمر القطري 

كان له تواجد في لبنان والسودان 

كافة  لتقديم  الدولة  من  بتوجيه 

خدمات  من  والدعم  اإلمكانيات 

بناء  وإعــــادة  وغـــذاء  وإيــــواء  طبية 

النفسي  الــدعــم  تقديم  عــن  فضًال 

ألهلنا في لبنان والسودان.

قطر  دولة  رصد  بأهمية  ونوه 

لــدعــم  دوالر  مــلــيــون   ١٠٠ مــبــلــغ 

الدول األقل نمًوا للتعامل مع تغير 

العطاء  هــذا  أن  إلــى  الفتًا  المناخ، 

الــدول  تلك  قــدرات  يعزز  السخي 

الطبيعية  الـــكـــوارث  مــواجــهــة  فــي 

غير  أو  تصحر  أو  فيضانات  من 

ذلك.

ــــــل  أوائ مـــــن  قـــطـــر  إن  وقــــــــال 

ـــادرت لــدعــم لبنان  ـــدول الــتــي ب ال

أنه  مبينًا  االنــفــجــار،  بعد  الشقيق 

ومؤسسي  شعبي  دعم  هناك  كان 

إلى  الفتًا  القيادة،  مستوى  وعلى 

تــلــمــس الــمــســؤولــيــن فـــي الــهــالل 

األحمر القطري تقدير المواطنين 

القطرية. للجهود  اللبنانيين 

دور قطـــري إنســـاني رائـــد عالميــًّا
عادل الباكر:

د. يوسف المسلماني:

يــوســف  الـــدكـــتـــور  أكــــد  ـ [:  الـــدوحـــة 
حمد  لمستشفى  الطبي  الــمــديــر  المسلماني 
العام أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ 
المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
كان  المتحدة  لــألمــم  العامة  الجمعية  أمـــام 
شامًال لكافة القضايا التي تهم كل من يعيش 

على أرض دولة قطر ولشعوب العالم.
وقــــال الــدكــتــور الــمــســلــمــانــي لــــ [ إن 
حضرة صاحب السمو ركز على القضايا التي 
من  بداية  القطري  المواطن  نبض  عن  تعبر 
الحصار الجائر ووصوًال لقضايا األمة العربية 
واليمن  والسورية  الفلسطينية  القضية  مثل 

والسودان وغيرها.
وتابع المدير الطبي لمستشفى حمد العام: 
إن الخطاب تناول جميع اإلجراءات والتدابير 
الوقائية لحماية المواطنين والمقيميـن علــى 
أرضهــا ضد فيروس كورونا كوفيد-١٩، هذه 
الجائحة التي اجتاحت العالم منذ بداية العام 
ونظامها  قطر  دولة  انشغال  ورغم  الجاري، 
أنها  إال  محلًيا  األزمــة  مع  بالتعامل  الصحي 
لـــم تــتــوقــف عـــن مــســاعــدة الـــــدول الــصــديــقــة 

والشقيقة التي تحتاج لمد يد العون في مثل 
المساعدات  تقديم  تم  حيث  الــظــروف  هــذه 
ألكثر من ٦٠ دولة وخمس منظمات دولية، 
الجهود  ضمن  الفاعلة  المشاركة  عن  فضًال 
الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة 
هذا الوباء وتداعياته، ودعم المراكز البحثية 
السلبية  التداعيات  مــن  للحد  دول  عــدة  فــي 
الــخــطــيــرة لــتــلــك الــجــائــحــة واإلســــــــراع في 

اكتشاف لقاح لهذا الفيروس.

قطــر دعمت دول العــالم
 فــي مـــواجهـــة «كوفيــد-١٩»

د. نظام الشافعي: 

أكـــد الــدكــتــور نــظــام عــبــدالــكــريــم الشافعي 
حضرة  خــطــاب  أن  قــطــر:  بجامعة  أســتــاذ   -
لألمم  العامة  الجمعية  أمــام  السمو  صاحب 
المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين اتسم 
بالوضوح دون لبس، فبين من ناحية أهمية 
األممية في الحياة المعاصرة  هذه المنظمة 
الحروب  ويــالت  بعد  العالم،  وشعوب  لــدول 

العالمية المدمرة.
وتابع: إن الخطاب أوضح في الوقت نفسه 
جوانب من القصور في عمل المنظمة حرًصا 
المنظمة  يــــرى  أن  فـــي  الـــقـــادة  كــأحــد  مــنــه 
مــحــقــقــة ألهــدافــهــا ومــســتــنــدة عــلــى أسسها 
المتفق عليها، وخاصة الدول الخمس األعضاء 
الدائمين في مجلس األمن، وأهمية أن يؤدوا 
مــســؤولــيــاتــهــم بــحــرص أكــبــر عــلــى تحقيق 
أهدافها النبيلة.  وأضاف: باسم دولة قطر، 
تمثل  المتحدة  األمـــم  هيئة  بــأن  ســمــوه  أكــد 
لقطر ولشعوب العالم، وخاصة النامي األمل 
في تحقيق الغايات الكبرى في حياة كريمة 
وآمـــنـــة فـــي عـــالقـــات عــالــمــيــة تــحــقــق األمـــن 
مؤكًدأ  اإلنــســان،  وحــقــوق  والتنمية  والــســالم 
سموه بأنه سيدعم وبالده كل جهد تقوم به 
األمم المتحدة في تحقيق أهدافها المتنوعة. 
وعالمية  العدالة  منطق  ومن  أنه  إلى  ولفت 
دول  جميع  تمثل  أن  سموه  أبــدى  المنظمة 
العالم وبعد ٧٥ عاًما على تأسيسها، وخاصة 
الــنــامــيــة فــي الــعــضــويــة الــدائــمــة فــي مجلس 
األمــن الدولي لمجلس األمــن الــذي قــال بأن 
المتحدة  األمم  بميثاق  االلتزام  عليها  الــدول 
وتــنــفــيــذ قــراراتــهــا الــتــي بــهــا يتحقق الــســالم 

الخطاب  بــأن  وأفــاد  قاطبة.  األرض  لشعوب 
الكبرى،  الــدول  تلك  األولــى  بالدرجة  مفاده 
والتي من المفروض أن تدعم مساعي السلم 
األوبئة  على  والقضاء  البيئة  وحماية  واألمــن 
بصورة جماعية، والعمل على احترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها كأساس في 
عالقات الدول األعضاء. وأضاف: إن صاحب 
السمو قال كلمته الجامعة في هذه الزاوية «ال 
الحق».  قوة  على  القوة  حق  يتقدم  أن  يجب 
بلعب  قطر  اهتمام  خطابه  نهاية  في  وبين 
كما  الدولية  المنظمة  نهضة  في  فاعل  دور 
النهج،  نفس  على  تستمر  وسوف  دائًما  كانت 
في  الدولة  مندوبة  بمساهمة  سموه  مذكًرا 
صياغة اإلعالن السياسي لقادة العالم، والذي 
فــيــه يــؤكــدون عــلــى الــتــزامــهــم بــدعــم ميثاق 

األمم المتحدة وأهدافها اإلنسانية.

 دور قطـــري فاعــل فـــي
رجــل  نهضـــة المنظمــة الدوليـة  أشــــاد   :]  - الـــدوحـــة 

األعـــمـــال ســعــد آل تــــواه الــهــاجــري 
بــخــطــاب حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــانــي 
الجلسة  فــي  الــمــفــدى  الــبــالد  أمــيــر 
للجمعية  الـــ٧٥  لــلــدورة  االفتتاحية 
الــعــامــة لــألمــم الــمــتــحــدة. وقـــال إن 
الــخــطــاب أظــهــر جــهــود دولـــة قطر 
يتعلق  مــا  خــاصــة  ـــا،  ودولـــًي مــحــلــًيــا 
وأكد  واإلنسانية.  العربية  بالقضايا 
ســمــوه عــلــى أن الــتــعــاون الــمــتــعــدد 
األطـــــــــــراف هـــــو الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 
والمناخ  األوبئة  تحديات  لمواجهة 
مع  التعامل  وعند  عموًما،  والبيئة 

قــضــايــا الــفــقــر والـــحـــرب والــســلــم، 
وتــحــقــيــق أهــدافــنــا الــمــشــتــركــة في 

واالستقرار. األمن 
ونـــــوه ســعــد آل تـــــواه بــــأن دولـــة 
قـــطـــر واصــــلــــت مـــســـيـــرة الـــتـــقـــدم 
رغم  المجاالت  كافة  في  والتنمية 
الحصار الجائر منذ أكثر من ثالث 
واصلت  قطر  بأن  وأضاف  سنوات. 
العمالقة  الــتــنــمــيــة  مــشــاريــع  تنفيذ 
بـــدون تــأجــيــل أو إبــطــاء، كــمــا كــان 
لإلجراءات التي قامت بها الحكومة 
دور في تعزيز دور القطاع الخاص 
فـــي االقــتــصــاد الــوطــنــي. وقــــال إن 
تجربة الحصار أكدت على ضرورة 

السلع  فــي  الــذاتــي  االكــتــفــاء  تحقيق 
الــحــيــويــة، وقــــد انــعــكــس ذلــــك في 
اإلنــتــاج  فــي  تحققت  الــتــي  الــطــفــرة 
الــــزراعــــي والــصــنــاعــي والــمــشــاريــع 

الــذاتــي  لالكتفاء  أدى  مــا  الــغــذائــيــة، 
ساهمت  كما  حيوية.  منتجات  في 
الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة فـــي تــحــقــيــق 

االستقرار والتوازن لألسواق. 
دولــــة  بـــجـــهـــود  تـــــواه  آل  ونـــــوه    
قطر فــي مــواجــهــة تــداعــيــات أزمــة 
جميع  واتخاذ  «كوفيد-١٩»  كورونا 
اإلجــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
والمقيميـن،  الــمــواطــنــيــن  لــحــمــايــة 
عـــــالوة عــلــى تــقــديــم الــمــســاعــدات 
والمنظمات  الــدول  من  كبير  لعدد 
ـــيـــة، والـــمـــشـــاركـــة فـــي الــجــهــود  دول
الــــدولــــيــــة   لـــمـــواجـــهـــة هــــذا الـــوبـــاء 

وتداعياته.

 التعاون لتحقيق األمن واالستقرار في العالم 
سعد آل تواه:

خطاب  أن  الــهــاجــري،  صمعان  حمد  األعــمــال  رجــل  أكــد 
أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
وهموم  تطلعات  عن  ومعبًرا  متكامًال  جــاء  المفدى،  البالد 
مستقر  مستقبل  إلــى  المتطلعة  واإلســالمــيــة  العربية  األمــة 
التنمية  وتــحــقــيــق  الـــعـــدالـــة  تــحــقــيــق  عــلــى  مــبــنــي  ومـــزدهـــر 
الــمــســتــدامــة، مــضــيــًفــا أن قــطــر وبــفــضــل تــوجــيــهــات حضرة 
الجائر  الحصار  رغــم  النمو  مسيرة  واصــلــت  السمو  صاحب 
حريصة  القطرية  القيادة  إن  الــهــاجــري:  وقــال  قطر.  على 
وضمانها  والمقيمين  للمواطنين  كريمة  حياة  توفير  على 
النمو  مسيرة  واصلت  قطر  أن  إلى  مشيًرا  القادمة،  لألجيال 
االقتصادي ونجحت في المضي قدًما في جميع القطاعات، 
وبالذات االقتصادية منها. وأضاف: إن قطر أصبحت مركًزا 

مسبوقة  غير  خطوات  وخطت  االستثمارات،  لجذب  إقليمًيا 
التي  الــجــديــدة  القوانين  ســن  خــالل  مــن  االستثمار  لتشجيع 
الغربية،  الــدول  بعض  في  مثيالتها  من  تــطــوًرا  أكثر  تعتبر 
الشركات  إلطــالق  المناسبة  االستثمارية  البيئة  وفــرت  كما 
محفًزا  كـــان  الــحــصــار  أن  إلـــى  وأشــــار  االســتــثــمــار.  وتحفيز 
لالقتصاد القطري، خاصة في مجال األمن الغذائي والتنويع 
معتبًرا  المحلية،  السوق  احتياجات  كافة  لتلبية  االقتصادي 
الــفــرص،  مــن  العديد  طياتها  فــي  تحمل  دائــًمــا  األزمـــات  أن 
وأوضح أن أزمة الحصار ساهمت في تعزيز ثقافة االعتماد 
سارعوا  الذين  الوطنيين  المنتجين  أوســاط  في  الــذات  على 
المحلي  السوق  بتمويل  المساهمة  في  بالكامل  دورهم  للعب 

بمختلف البضائع والسلع.

قطـــر واصلت التنميـــة رغــم الحصــار
حمد الهاجري: 

١٥ محلياتمحليات
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صاحب السمو يُعزز التعاون األممي ألمن واستقرار العالم  
ثّمنوا مضامين الخطاب السامي أمام األمم المتحدة .. سفراء لـ      :

الـــــشـــــعـــــوب  ـــــــدة  ـــــــان ـــــــس وم ـــــــدعـــــــم  ل األمــــــمــــــيــــــة  ــــظــــمــــة  ــــمــــن ــــل ل عــــــنــــــه  غــــــنــــــى  ال  شـــــــريـــــــك  قــــــطــــــر 

السفير الكويتي حفيظ محمد العجمي:

 أكـــــــد ســـــعـــــادة الـــســـفـــيـــر 
حــفــيــظ مــحــمــد الــعــجــمــي، 
ســفــيــر دولــــة الــكــويــت لــدى 
حضرة  خطاب  أن  الدوحة 
عــدًدا  تــنــاول  السمو  صاحب 
المهمة،  القضايا  من  كبيًرا 
الــــعــــالقــــات  أن  ــــــــشــــــــدًدا  ُم
ــتــيــة قــويــة  الــقــطــريــة الــكــوي
ومــتــيــنــة بـــرعـــايـــة زعــيــمــي 

البلدين الشقيقين. 
وقــــــــــــال ســــــعــــــادتــــــه فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات صـــحـــفـــيـــة: 

حضرة  كلمة  إلى  باالستماع  تشّرفنا  «لقد 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، في الجلسة 
العامة  للجمعية   ٧٥ الـــ  لــلــدورة  االفتتاحية 
لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة، وقــــد تــابــعــنــا بــاهــتــمــام 
في  وردت  الــتــي  الــهــامــة  الــمــضــامــيــن  بــالــغ 
القضايا  من  كبير  عــدد  بشأن  سموه  كلمة 
الــداخــلــي  الــصــعــيــديــن  عــلــى  األهــمــيــة  ذات 

والخارجي».
البالغ  تــقــديــره  ســمــوه  وأضــــاف: «جــــّدد 
السمو  صاحب  لحضرة  الُمخلصة  للجهود 
أمــيــر الــبــالد الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد الجابر 

الصباح لحل األزمة الخليجية».
جائحة  تفشي  سموه  كلمة  تناولت  كما   
الُمتعدد  التعاون  «إن  وقــال:  (كوفيد-١٩) 
األطــــــراف هـــو الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــمــواجــهــة 
عموًما،  والبيئة  والمناخ  األوبــئــة  تحديات 
جميع  اتخاذ  إلــى  سارعت  قطر  دولــة  وإن 
اإلجــــــــراءات والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لــحــمــايــة 
ـــــا،  الــُمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيـــــن عــلــــــــى أرضــهـــ
 (٦٠) مــن  ألكثر  الــُمــســاعــدات  تقديم  وبــّيــن 
دولة وخمس منظمات دولية، والُمشاركة 
حشد  فــي  الــدولــيــة  الــجــهــود  ضمن  الفاعلة 
الـــمـــوارد والــطــاقــات لــُمــواجــهــة هـــذا الــوبــاء 
وتداعياته، ودعم المراكز البحثية في عدة 
دول للحد من التداعيات السلبية الخطيرة 
لقاح  اكتشاف  في  واإلســراع  الجائحة  لتلك 

لهذا الفيروس».
 وقـــــال ســـعـــادة الــســفــيــر 
كلمة  تناولت  الكويتي:»كما 
سموه قضايا الوطن العربي 
سواء في فلسطين أو سوريا 
أو اليمن أو ليبيا، حيث دعا 
ســمــوه الــمــجــتــمــع الـــدولـــي - 
وبخاصة مجلس األمن إلى 
القانونية  بمسؤوليته  القيام 

تجاه هذه القضايا». 
فـــي  ســــــمــــــوه   «ودعــــــــــــــا 
الصلة  ذات  الـــدول  خطابه 
إلى تسهيل جهود األشقاء السودانيين بإزالة 
اســـم الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
قطر  دولــــة  أن  ســـمـــوه  وبـــّيـــن  لــــإلرهــــاب، 
في  لهم  الدعم  بتقديم  األشقاء  مع  وقفت 
ُمواجهة الفيضان الذي ألحق أضراًرا بالغًة 
بالمنشآت والسكان، ودعا الُمجتمع الدولي 
ـــواع الــدعــم الــالزمــة لهم  ــقــدم كــافــة أن أن يُ
لُمواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك وقوف 
دولة قطر مع لبنان بعد االنفجار في مرفأ 
اللبنانيين  على  يكون  أن  وتمنى  بــيــروت، 
جيل  تطلعات  وتلبية  بأنفسهم،  اإلصـــالح 
وليس  الُمواطنة  على  تقوم  دولة  إلى  كامل 

على أية انتماءات أخرى». 
ــــــة الــكــويــت  وتــــابــــع ســــعــــادة ســفــيــر دول
الــشــقــيــقــة: «كـــمـــا أكــــد دعــــم جـــهـــود األمـــم 
والُمبادرات  واإلنسانية،  اإلغاثية  المتحدة 
الــجــمــاعــيــة لــُمــعــالــجــة الــتــحــديــات الــحــالــيــة 

والناشئة التي تواجه العالم».
بــهــذه  أعـــــرب  أن  «أود  قــــائــــالً:  وخـــتـــم 
المناسبة على أن العالقة الكويتية القطرية 
قــويــة ومــتــيــنــة، يــرعــاهــا ســمــو أمــيــر الــبــالد 
وأخوه  الصباح  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير  سمو 
ويدعمها  ورعــاهــمــا)  اهللا  (حفظهما  ثــانــي 
الــشــعــبــان الــشــقــيــقــان، ونـــســـأل اهللا الــعــلــي 
القدير أن يحفظ الكويت وقطر وكل بالد 

المسلمين من كل مكروه». 

قضايا مهمة ومتعددة .. والعالقات 
الكويتية القطرية قوية ومتينة

 حفيظ محمد العجمي

 أشــــادت ســعــادة الــســفــيــرة فـــرح بــري، 
ـــقـــائـــم بــــاألعــــمــــال فــــي ســــفــــارة لــبــنــان  ال
بالدوحة، بخطاب صاحب السمو وقالت: 
ومــعــّبــًرا عــن تطلعات  «إنــــه جـــاء شــامــالً 
الشعوب العربية حيث تناول سموه جميع 
والعالمية  والخليجية  الــعــربــيــة  الــقــضــايــا 
وواضحة  المضمون  عميقة  ثاقبة  برؤية 
مواقف  وهي  المواقف،  وجريئة  المعاني 
ـــالمـــس الـــقـــلـــوب والـــعـــقـــول ألنـــهـــا تــقــوم  تُ
العادلة،  اإلنسانية  للقضايا  االنحياز  على 

واالنـــتـــصـــار لــقــضــيــة الـــحـــق الــعــربــي الــتــي 
«أما  وأضافت:  فلسطين».  قضية  تمثلها 
األمير  سمو  موقف  جاء  فقد  لبنان  بشأن 
تأكيًدا على حرص سموه إلنقاذ لبنان من 
بدون  ودعمه  جانبه  إلى  والوقوف  أزمته 
أي مقابل أو شروط، وهذا الموقف تمتاز 
به دولة قطر التي وقفت إلى جانب لبنان 
المادية  المساعدات  أنــواع  جميع  وقــّدمــت 
واإلغاثية والعمرانية والسياسية بدون أي 
لبنان  مصلحة  ســوى  مصالح  أو  شـــروط 

فرح  السفيرة  ســعــادة  وأكـــدت  وشــعــبــة». 
«أن موقف سمو األمير الذي يأتي تتويًجا 
لمواقف قطر الناصعة تجاه لبنان يستحق 
مــنــا الــتــقــديــر والــفــخــر ، وأتـــقـــدم باسمي 
اللبنانية  والجالية  اللبناني  الشعب  واســم 
والتقدير  الشكر  درجــات  بأرفع  قطر  في 
المواقف  على  قطر  ولدولة  األمير  لسمو 
الــنــاصــعــة واأليـــــادي الــبــيــضــاء الــتــي شملت 
حتى  جنوبه  من  لبنان  ودعمها  برعايتها 

شماله».

 الخطاب السامي يتوج مواقف قطر تجاه لبنان
 فرح بري القائم باألعمال في سفارة لبنان: 

فرح بري

السفير السوداني عبد الرحيم الصديق: 

 أعرب سعادة السيد عبد 
الــرحــيــم الــصــديــق مــحــمــد، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــســودان 
لـــدى الـــدولـــة، عــن اعــتــزازه 
بـــاهـــتـــمـــام صـــاحـــب الــســمــو 
خطاب  فــي  الــســودان  بدعم 
العامة  الجمعية  أمام  سموه 

لألمم المتحدة أمس. 
«إن  ســـــعـــــادتـــــه:  وقـــــــــال 
صــــاحــــب الـــســـمـــو لـــــم يــنــس 

السودان في الخطاب وهو أمر أعتز وأفتخر 
ثّمن  فقد  الدوحة،  في  للسودان  كسفير  به 
وأكد  جوبا،  في  السالم  اتفاق  توقيع  سموه 
دعم قطر لمنبر جوبا، ودعا سموه الفصائل 
والــوقــوف  الــســالم،  إلــى  لالنضمام  األخـــرى 
السودان  وإزالــة  السوداني  الشعب  جانب  إلى 
مـــن قــائــمــة الــــــدول الـــراعـــيـــة لــــإلرهــــاب».   
وأضاف: «هذه حقيقة مشاعر طّيبة، تنم 
عـــن خــلــق كـــريـــم، ودعــــم عــظــيــم يــقــوم به 

الشعب  تجاه  السمو  صاحب 
الـــســـودانـــي، ونــحــن نــرّحــب 
بــــذلــــك حـــكـــومـــة وشـــعـــبًـــا. 
وأيــــًضــــا لــــم يـــنـــس صــاحــب 
الفيضانات  ُمــشــكــلــة  الــســمــو 
الُمجتمع  ودعا  السودان  في 
جانب  إلــى  للوقوف  الــدولــي 

شعبنا». 
 وأكد السفير السوداني أن 
«كلمة صاحب السمو جاءت 
قــويــة وشاملة وعــّبــرت عــن كــل مــا يجيش 
العربية  والشعوب  القطري  الشعب  بوجدان 
واإلســـالمـــيـــة، بــتــنــاولــهــا ُمــخــتــلــف الــقــضــايــا 
الُمهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى دور قــطــر الــفــاعــل في 
المجتمع الدولي وتعاونها مع األمم المتحدة 
في القضايا اإلنسانية وقضايا األمن والسلم 
أن  نأمل  حكيمة  سياسة  وهــي  الدوليين، 

تنتهجها جميع الدول». 

نعتز باهتمام صاحب 
السمو بقضايا شعبنا 

الدوحة - إبراهيم بدوي:  

 أشاد عدد من السفراء ورؤساء البعثات 
الدبلوماسية لدى الدولة، بحرص حضرة 

آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب 
ثــانــي، أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى، على تعزيز 
التعاون الدولي تحت مظلة األمم المتحدة 

لتحقيق أمن واستقرار شعوب العالم.  

 وأكدوا لـ [ أن كلمة صاحب السمو 
في الجلسة االفتتاحية الجتماعات الدورة 
المتحدة،  لــألمــم  العامة  للجمعية   ٧٥ ـــ  ال
أمس، جاءت ثاقبة وشاملة لكافة القضايا 

والتحديات التي تستوجب تضافر الجهود 
السياسة  عكست  فيما  لُمواجهتها  الدولية 
وقيادتها  قــطــر  تنتهجها  الــتــي  الحكيمة 

الرشيدة. 

وسياستها  قــطــر  مـــواقـــف  ثــّمــنــوا  كــمــا   
الحكيمة الداعمة للحوار والحلول السلمية 
لفض النزاعات والخالفات وإرساء السالم 
عــبــر الــتــفــاوض وأيـــًضـــا دعــمــهــا اإلنــســانــي 

خالل  خــاصــة  الــــدول  لمختلف  واإلغـــاثـــي 
جائحة «كوفيد-١٩» التي أكدت أن قطر 
األمــمــيــة  للُمنظمة  عــنــه  غــنــى  ال  شــريــك 

لدعم وُمساندة الشعوب.

 تقدم سعادة السفير نزار 
الجمهورية  سفير  الــحــراكــي 
الـــــســـــوريـــــة لـــــــدى الــــــدولــــــة، 
بـــخـــالـــص الـــشـــكـــر لــحــضــرة 
صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد 
الــــمــــفــــدى قــــــائــــــالً: «شــــكــــًرا 
خطابكم  عــلــى  األمــيــر  ســمــو 
اإلنـــســـانـــي الــعــمــيــق واألمــمــي 
ـــعـــروبـــي األصــيــل  الـــعـــابـــر وال
ــــر عـــــن نــبــض  ــــعــــّب والــــــــــذي يُ

األمة». 
وأضــــــــــــاف: ««لـــــــــم تــنــس 
أحـــــــــــًدا وخــــطــــابــــكــــم فــيــمــا 
يدل  الــســوري  بــالــشــأن  يتعلق 
قلبكم  فـــي  ســـوريـــا  أن  عــلــى 
وُمــطــالــبــتــكــم بــإنــصــاف هــذا 
الــشــعــب الــمــظــلــوم بــنــاء على 
قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ومــجــلــس األمـــــن وضـــــرورة 

ُمحاسبة النظام المجرم».
ـــــــــــــى حــــجــــم  وأشـــــــــــــــــــار إل
الـــُمـــســـاعـــدات الـــتـــي قــّدمــتــهــا 

دولـــة قــطــر مــشــكــورة ألكثر 
وُمــنــظــمــات  دولـــــة   ٦٠ مـــن 
إلى  باإلضافة  عديدة  دولية 
دعـــم الــمــراكــز الــبــحــثــيــة في 

الكثير من الدول. 
ونـــّوه إلــى حــديــث صاحب 
الــســمــو عــن األزمــــة الــســوريــة 
كــــأزمــــة غـــيـــر مــســبــوقــة وال 
تـــــزال مــســتــمــرة فـــي إضــفــاء 
الإلنسانية  الحالة  من  الكثير 
 ٩ منذ  الــســوري  الشعب  على 
النظام  تعنت  بسبب  ســنــوات 
مفاوضات  إلــى  الــذهــاب  في 
لــلــحــل الــســيــاســي بــاإلضــافــة 
الدولي  المجتمع  تقاعس  إلى 
الــذي  األمـــن  مجلس  خــاصــة 
اشتهر لألسف الشديد بالفيتو 
ــشــهــر عــنــد مــحــاولــة  الـــــذي يُ
الدول تطبيق قرارات ُمعينة 

تتعلق بالشعب السوري. 
األمـــيـــر  ســـمـــو  إن  وقـــــــال: 
تـــطـــرق إلـــــى تــعــطــيــل نــظــام 

ـــمـــســـار الــــدســــتــــوري الــــذي  ال
اقــتــرحــتــه روســـيـــا الــحــلــيــف 
ــنــظــام ومـــــع ذلـــك  ــل األكــــبــــر ل
ــــه الــــــنــــــظــــــام ونــــســــف  عــــطــــل
كــــــل الـــــجـــــهـــــود الـــُمـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــمــفــاوضــات إليـــجـــاد حل 
تمرير  فـــي  إمــعــانًــا  ســيــاســي 
يصب  كــلــه  هـــذا  وأن  الــوقــت 
فــــي كــــارثــــة حــقــيــقــيــة عــلــى 
إحداث  دون  السوري  الشعب 

أي تغيير حقيقي.
ســـــفـــــيـــــر  وأضــــــــــــــــــــــــــاف   

الــجــمــهــوريــة الـــســـوريـــة لــدى 
أكد  األمير  سمو  أن  الدوحة 
والحكيمة  الشاملة  بــرؤيــتــه 
على أن السبيل الوحيد إلنهاء 
السياسي  الــحــل  هــو  الــمــأســاة 
 ١- جنيف  قـــرارات  على  بناء 
األمــن  مجلس  قـــرار  وتنفيذ 
٢٢٥٤، الفتًا إلى تشديد سمو 
تحقيق  ضــرورة  على  األمير 
العدالة في الملفات الُمتعلقة 
جرى  والتي  اإلنسان  بحقوق 
انــتــهــاكــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ٩ 
سنوات من قبل النظام، وما 
قيصر  قــانــون  مــن  عنها  نتج 
الشعب  حماية  إلى  دعا  الذي 
صاحب  إن  وقـــال:  الــســوري. 
الــســمــو أبــــدى مـــواقـــف قطر 
الثابتة والُمشّرفة ليس فقط 
تــجــاه الــقــضــيــة الـــســـوريـــة بل 
والتي  العالقة  القضايا  تجاه 
الكثير  فـــي  مـــؤخـــًرا  وقــعــت 
مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الــتــي 

تــمــر الـــيـــوم لــألســف الــشــديــد 
بأزمة حقيقية، وكلنا يشاهد 
الكيان  إلـــى  الــهــرولــة  عملية 
الــصــهــيــونــي مــــن قـــبـــل دول 
أو  ُمــبــاشــرة  عــالقــة  لها  ليس 
حروبًا مع الكيان الصهيوني.

موقف  أن  سعادته  وأكــد   
دولــــــــــة قــــطــــر هــــــو مـــوقـــف 
ُمــــشــــّرف لــلــشــعــب الــقــطــري 
ولــلــشــعــوب الــعــربــيــة جــمــعــاء 
قطر  دولــة  إلــى  تنظر  والتي 
ــــــرام وتـــقـــديـــر  نـــــظـــــرة احــــــت
لـــمـــوقـــفـــهـــا تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا 

العادلة للشعوب. 
 وتــقــدم الــســفــيــر الــســوري 
الشعب  باسم  الشكر  بجزيل 
الـــســـوري لـــدولـــة قــطــر على 
كــل الــُمــســاعــدات الــتــي كانت 
قــبــل  مــــن  تـــقـــدم  ــــــزال  ت وال 
الــســوري  للشعب  قطر  دولـــة 
الــمــنــكــوب فــي داخــــل ســوريــا 

وفي دول الجوار.

ـــــــي أصــــيــــل ـــــــروب خــــــطــــــاب ع
السفير السوري نزار الحراكي:
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الشعب الفلسطينـي يثمــــن الجهــود القطــريــة
السفير منيرغنام: 

منير  السفير  ســعــادة  قـــال 
الـــســـمـــو  صـــــاحـــــب  إن  غـــــنـــــام 
يتعلق  فيما  أمينًا  كان  كعادته 
بــالــمــوقــف الـــقـــطـــري الــثــابــت 
والواضح والصريح وأنه ال حل 
لــلــصــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي 
بــــــدون حــــل عــــــادل لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــق الــمــواثــيــق 
والــــقــــرارات الــدولــيــة بــإقــامــة 
عاصمتها  فــلــســطــيــنــيــة  دولــــة 
حــدود  على  الشرقية  الــقــدس 
٦٧ وحق الالجئين في العودة. 
الفلسطيني  السفير  وأشــار 

إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــأكـــيـــد صــاحــب 
ـــثـــوابـــت  الـــســـمـــو عـــلـــى تـــلـــك ال
فـــي هـــذا الـــوقـــت الــــذي نشهد 
فــــيــــه انـــــهـــــيـــــارات فـــــي كــثــيــر 
مــن الــمــواقــف وتــراجــًعــا عما 
وما  عــربــًيــا  عليه  متفًقا  كــان 
ــيــه مــــن دعـــم  هــــو مــجــمــع عــل
الفلسطيني. الوطني  للبرنامج 

سمو  خــطــاب  أن  وأوضـــــح 
األمــــيــــر جــــــاء مـــــؤكـــــًدا ثــبــات 
قــطــر عــلــى مــوقــفــهــا الـــداعـــم 
للحق  قــوة  وبكل  وضــوح  بكل 
الفلسطيني. مضيًفا أننا نشعر 

هذا  لمثل  والفخر  بــاالعــتــزاز 
الـــمـــوقـــف الــــواضــــح ونــتــمــّنــى 
بهذه  يقتدي  أن  الجميع  مــن 
تتبعها  التي  الحكيمة  السياسة 

قـــطـــر، ونـــقـــول لـــهـــم: شــكــًرا 
سمو األمير، شكًرا قطر على 
الثابت  الــواضــح  الــمــوقــف  هــذا 
بد  ال  الـــحـــق  أن  يـــؤكـــد  الـــــذي 
هناك  كــانــت  مهما  يــســود  أن 
محاوالت لالنجراف تجاه ما 

هو غير متفق عليه.
وقــــــــــــــال: بــــــاســــــم شـــعـــبـــنـــا 
الــفــلــســطــيــنــي نـــقـــول لــســمــوه: 
حــفــظــك اهللا يــا ســمــو األمــيــر 
وشــعــب  قـــطـــر  اهللا  وحــــفــــظ 

قطر. 
وشـــــــــــّدد عــــلــــى اســــتــــمــــرار 

ـــــق الـــــــقـــــــطـــــــري -  ـــــســـــي ـــــن ـــــت ال
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــدائــــــم بــيــن 
وجود  إلى  منوًها  القيادتين، 
كافة  في  دائم  وتشاور  اتفاق 
تــألــو  ال  قــطــر  وأن  الــقــضــايــا 
جهًدا في سبيل التخفيف من 
الفلسطيني  الــشــعــب  مــعــانــاة 
بــــدعــــمــــه والــــتــــخــــفــــيــــف مــن 
الشعب  يــنــســى  ولـــن  مــعــانــاتــه 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أيـــــــــادي قــطــر 
ــبــيــضــاء ومــواقــفــهــا الــثــابــتــة  ال
تثبت  قــطــر  وأن  الــحــق  عــلــى 

المضيوم.  كعبة  أنها  دائًما 

سالم  السيد  عالًيا  ثّمن 
مـــحـــمـــد كـــــريـــــم، الـــقـــائـــم 
باألعمال باإلنابة بالسفارة 
الليبية لدى الدولة، موقف 
سمو األمــيــر ودولـــة قطر 
تجاه األزمة الليبية، قائًال: 
«دائـــــًمـــــا مــــا تـــقـــف قــطــر 
مــــع الـــشـــرعـــيـــة وحــكــومــة 
المعترف  الوطني  الــوفــاق 
ـــــا، ودائـــــًمـــــا مــا  بـــهـــا دولـــــًي

تندد بهجوم الميليشيات واالعتداءات التي 
وقعت على طرابلس وتدعو للحوار السلمي 
وفًقا  للحوار  ودعوتهم  الليبيين  شمل  ولّم 
للمبادئ والبنود التي تّم االتفاق عليها في 

مؤتمر الصخيرات. 
ــقــائــم بـــاألعـــمـــال الــلــيــبــي على  وشـــــّدد ال

مــســاعــد  عــــامــــل  قـــطـــر  أن 
للحوار  دعمهم  في  لليبيين 
والــــجــــلــــوس لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
ووقــــف إطــــالق الـــنـــار وهـــذا 
ليس غريبًا على دولة قطر، 
خطاب  في  ورد  ما  ونثّمن 
سموه  ودعـــوة  األمــيــر  سمو 
الستمرار وقف إطالق النار 
للجلوس  الــلــيــبــيــيــن  ودعـــــوة 
والـــحـــوار واالبــتــعــاد عــن كل 
مـــا يــثــيــر الـــنـــعـــرات، ونــثــمــن أيـــًضـــا تنديد 
الميليشيات  لبعض  المقّدم  بالدعم  سموه 
الــمــنــاوئــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق واالنــتــهــاكــات 
سموه  ومطالبة  ليبيا  في  بها  قامت  التي 
الحرب  جرائم  عن  المسؤولين  بُمحاسبة 

التي ارتكبتها تلك الميليشيات. 

قـــــــال ســــــعــــــادة الـــســـيـــد 
كارلوس هيرناندز، سفير 
في  األرجنتين  جمهورية 
الدوحة، إن كلمة حضرة 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
ثاني،  آل  حمد  بــن  تميم 
تُظِهر  قطر،  دولــة  أمير 
اللتزام  الــراســخ  المستوى 
شـــعـــب قـــطـــر وســلــطــاتــهــا 
وجـــمـــيـــع ســـكـــانـــهـــا تــجــاه 

يجب  مثال  أنها  مؤكًدا  الــدولــي،  المجتمع 
أن يُقتدى به دولًيا.

وأضــــاف: قــطــر دولـــة رائــــدة ســـواء من 

لمنظومة  إسهاماتها  خــالل 
مختلف  في  المتحدة  األمم 
الــــمــــجــــاالت، وكــــذلــــك مــن 
اإلنسانية  المساعدات  خالل 
لــمــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
ــــــواضــــــح جـــــــــًدا أن  ومـــــــن ال
تحت  وشعبها،  قطر  دولـــة 
لحضرة  الــحــكــيــمــة  اإلدارة 
يثبتون  ال  الــســمــو،  صــاحــب 
بأمثلة  بــل  بالكلمات  فقط 
أهداف  تحقيق  إلى  الطريق  على  ملموسة 
ُخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وهذا 

مثال يجب أن تقتدي به دولنا.

قـــــــال ســــــعــــــادة الـــســـيـــد 
ـــــيـــــو كـــــابـــــايـــــيـــــرو  أومـــــيـــــل
رودريــــــــجــــــــيــــــــز، ســـفـــيـــر 
سمعت  كــوبــا،  جــمــهــوريــة 
خـــطـــاب صـــاحـــب الــســمــو، 
أفضل  من  كان  وكالعادة 
خـــطـــابـــات جــلــســة أمــــس. 
ـــا مـــن الــمــبــادئ  ـــطـــالًق وان
ـــتـــي تـــوّجـــه  الـــمـــعـــروفـــة ال
لدولة  الخارجية  السياسة 

قــطــر، دعــا ســمــوه إلــى حــل سلمي لجميع 
النزاعات في هذه المنطقة، ال سيما أزمة 

الخليج. وجّدد موقف قطر 
مـــن فــلــســطــيــن وهــــو نفس 

موقف كوبا. 
وأضـــــــــاف: لـــقـــد أحــبــبــت 
كــثــيــًرا الـــدفـــاع الــــذي قدمه 
ســــــمــــــوه عـــــــن الــــتــــعــــدديــــة 
وضـــــــــــرورة الـــــتـــــعـــــاون فــي 
مــكــافــحــة وبـــاء كـــورونـــا. إن 
إعادة تقديم الدعم القطري 
ـــمـــتـــضـــامـــن والـــمـــلـــمـــوس  ال
الجوانب  أكثر  أحــد  هو  المحتاجة  للبلدان 

قيمة في الخطاب أمام األمم الُمتحدة.

ثـــّمـــن ســـعـــادة الــســفــيــر 
علي إبراهيم أحمد، عميد 
سفير  الدبلوماسي  السلك 
خطاب  مضمون  إرتــريــا، 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
المفدى  البالد  أمير  ثاني 
ــعــامــة  أمــــــام الــجــمــعــيــة ال
إن  قــائــًال  المتحدة  لألمم 
خـــطـــاب صـــاحـــب الــســمــو 

والتحديات  القضايا  لمختلف  شامًال  جــاء 
على المستويين اإلقليمي والدولي. 

وقـــــال إن صـــاحـــب الــســمــو قـــــّدم رؤيـــة 

يقوم  أن  ينبغي  لما  شاملة 
بــه الــُمــجــتــمــع الـــدولـــي تجاه 
مختلف القضايا والتحديات 
قطر  دور  على  التأكيد  مــع 
وفــاعــلــيــتــهــا الــمــحــوريــة في 
دعــم الــجــهــود الــدولــّيــة على 
اإلنسانية  المستويات  كــافــة 
تحقيق  بــهــدف  والــتــنــمــويــة 
للتنمية  األمــمــيــة  األهـــــداف 
رؤيتها  وتحقيق  المستدامة 
الــوطــنــيــة لــعــام ٢٠٣٠ كــشــريــك أســاســي ال 
غنى عنه للُمجتمع الدولي ومنظمة األمم 

الُمتحدة. 

القـائم باألعمــال الليبي: قطــر
 داعــم للحوار واالستقرار بليبيــا

سفير األرجنتين: قطر نموذج 
يُحتذى به في التعاون األممي  

سفيــر كـــوبــا: دعـــوة 
قطـــريـــة للحــــوار والســــالم 

عميد السلك الدبلوماسي: رؤية 
شاملة للتحديات اإلقليمية والدولّية 

قــــــــال الــــســــيــــد دانـــــيـــــال 
ـــــرا، الــــقــــائــــم  ـــــي ـــــن ـــــفـــــادي ري
بـــــاألعـــــمـــــال فــــــي ســــفــــارة 
إن  اإلكــــــوادور،   جمهورية 
خــــطــــاب صــــاحــــب الــســمــو 
الثابت  قطر  موقف  يُجسد 
وأهــداف  مبادئ  دعــم  من 
مـــيـــثـــاق األمـــــــم الــمــتــحــدة 
ويـــــبـــــرز مــــــدى انــشــغــالــهــا 
بقضايا المنطقة وجهودها 

ودعم  السالم  تحقيق  أجل  من  المتناهية 
وليبيا  ولبنان  سوريا  في  الشائكة  القضايا 
وأفغانستان  وفلسطين  والــســودان  واليمن 

والتصدي لإلرهاب بجميع 
ـــــه فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  أشـــــكـــــال

األنحاء. 
وأضـــــــــاف: لـــقـــد تــجــّلــى 
موقف قطر الداعم للسالم 
مـــــن خــــــالل اســتــضــافــتــهــا 
األخيرة  السالم  مفاوضات 
بــيــن الــحــكــومــة األفــغــانــيــة 
ــــان الـــتـــي  ــــب وحـــــركـــــة طــــال
انــطــلــقــت فــي يـــوم ١٢ من 
فرصة  بأنه  أؤمــن  والــذي  الجاري،  الشهر 
في  والدخول  الدماء  إراقة  إلنهاء  تاريخّية 

حقبة جديدة من السالم واالستقرار.

قــــــال ســـــعـــــادة الــســفــيــر 
إليساندرو بروناس، سفير 
إيطاليا في الدوحة، أهنئ 
حضرة صاحب السمو على 
الـــخـــطـــاب، ونـــحـــن نـــقـــّدر 
بالحوار  قطر  دولة  التزام 
متعّدد األطراف والوساطة 
فــي الــنــزاعــات خــاصــة في 
الــنــزاعــات اإلقــلــيــمــيــة، بما 
في ذلك على سبيل المثال 

ال الحصر ليبيا وأفغانستان. 
وأضــــــاف: تــتــمــاشــى هــــذه الــجــهــود مع 
مـــوقـــف إيـــطـــالـــيـــا الـــثـــابـــت الـــمـــؤيـــد لــلــحــل 
الــســلــمــي والـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة الــشــامــلــة 
لـــلـــنـــزاع الــــدولــــي. وفــــي ســـيـــاق الــجــمــعــيــة 
من  كــل  شــددت  المتحدة،  لــألمــم  العامة 
إيطاليا وقطر، إلى جانب شركاء دوليين 

تفشي  أن  عــلــى  آخـــريـــن، 
إلى  دعا  قد   «١٩-Covid»
زيــــــادة الـــتـــعـــاون الـــدولـــي. 
ويـــجـــب تـــوجـــيـــه الــــمــــوارد 
لــلــتــصــدي لــلــوبــاء لــضــمــان 
مع  فعالية،  أكــثــر  تــعــدديــة 
رفـــض مــنــطــق الــمــنــافــســة. 
بالتزام  نرّحب  كما  وتابع: 
ـــــــة قـــطـــر فـــــي مـــجـــال  دول
الـــمـــســـاعـــدة اإلنـــمـــائـــيـــة، ال 
ســيــمــا فـــي تــعــزيــز الـــوصـــول الــشــامــل إلــى 
الــتــعــلــيــم ومـــســـاعـــدة أقــــل الـــبـــلـــدان نــمــًوا 
على  النامية  الصغيرة  الــجــزريــة  والـــدول 
الــتــعــامــل مـــع تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، وفـــي جميع 
دوًرا  إيطاليا  تلعب  حيث  المجاالت،  هذه 
نشًطا، نشعر بالتشجيع الستكشاف المزيد 

من الشراكات والحوار مع قطر.

القائم باألعمال اإلكوادوري: 
مــواقف قطــرية ثابتـــة 

السفير اإليطـالي: نُقــدر التـزام
 قطــر بالحــوار والوساطــة 

كوريا  جمهورية  سفير  مو،  تشانغ  كيم  السيد  قال 
الجنوبية لدى الدولة، لقد شّدد سمو األمير المفدى، 
التعددية  ودور  التعاون  على  التاريخي،  خطابه  في 
المسبوقة  غير  األزمــات  مواجهة  في  القانون  ودور 
اإلقليمية  «كوفيد-١٩»والصراعات  جــائــحــة  مــثــل 

الُمستمرة حول العالم.

السفير الكوري: تعزيز التعاون الدولي 
سفيرة المكسيك: قطر قدمت 

النموذج األمثل للعالم 

سفير الدومينيكان: قطر 
عنصر فاعل دوليًا 

ســـــلـــــطـــــت ســـــعـــــادة 
الـــــســـــيـــــدة غـــراســـيـــيـــال 
غــــومــــيــــس غــــارســــيــــا، 
ســـــفـــــيـــــرة الـــــــواليـــــــات 
المكسيكية  الــمــتــحــدة 
لــــدى الــــدولــــة، الــضــوء 
عـــلـــى تـــأكـــيـــد صــاحــب 
السمو على أهمية عدم 
الــتــدخــل فـــي الــشــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة، والــتــســويــة 

توجيهية  كمبادئ  السيادة  واحترام  للنزاعات،  السلمية 
لتحقيق السالم المستدام وحل األزمة الدولّية.

دعمهما  على  تــؤكــدان  والمكسيك  قطر  إن  وقــالــت 
هو  الــدولــي  الــتــعــاون  بــأن  وإيمانهما  للتعددية  الكامل 
السبيل الوحيد للتصدي بنجاح للتحديات الرئيسية التي 
وعدم  والفقر  المناخ  تغّير  مثل  اليوم،  البشرية  تواجه 

المساواة. 
من  نموذًجا  قطر  قدمت  رأيــي،  في  قائلة:  وأكــدت 
في  لإلسراع  الدولية  للمنظمات  السخي  دعمها  خالل 
تطوير لقاح لـ»كوفيد -١٩» (كورونا) وتقديم المساعدة 
السلبّية  اآلثـــار  لُمكافحة  صديقة  دولــة   ٦٠ مــن  ألكثر 

للوباء.

قــــــــــــــــــال ســـــــــعـــــــــادة 
ـــو  ـــرت ـــب فــــيــــديــــريــــكــــو أل
كــــــويــــــلــــــو كـــــامـــــيـــــلـــــو، 
ســــفــــيــــر جــــمــــهــــوريــــة 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، لــقــد 
تـــحـــدث ســـمـــو األمـــيـــر 
إلــــــيــــــنــــــا فـــــــــي األمـــــــــم 
ـــــــحـــــــدة حـــــــول  ـــــــمـــــــت ال
الحقيقية  الــمــمــارســة 
للسياسة الخارجية في 

لتعزيزها  المتحدة  باألمم  سموه  أشاد  وعندما  قطر. 
السالم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان خالل ٧٥ عاًما 
من وجودها، كانت تلك، على وجه التحديد، األهداف 
في  بّناء  فاعل  كعنصر  تحقيقها  إلى  قطر  تسعى  التي 

الشؤون الدولّية.
قطر  تلعبه  الـــذي  البطولي  الـــدور  شــاهــد  وأضــــاف: 
فلسطين،  وفي  أفغانستان،  مع  السالم  مفاوضات  في 
ومع الفصائل المتحاربة في ليبيا، وفي سوريا، عندما 
في  قطر  دولـــة  دور  كــان  األمـــن،  عــن  ســمــوه  يتحدث 
الحفاظ  مع  التهديدات  فتيل  نــزع  في  فعاًال  المنطقة 

دائًما على سالمتها ضّد التحديات القديمة والجديدة.
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 الجمعية العامة تعتمد اإلعالن السياسي لذكرى تأسيس األمم الُمتحدة 
رئيس الدورة شكر الشيخة علياء آل ثاني ومندوبة السويد لتيسير المفاوضات 

اعـــتـــمـــدت  قــــنــــا:   - نـــــيـــــويـــــورك 
الُمتحدة  لــألمــم  الــعــامــة  الجمعية 
حلول  بمناسبة  السياسي  اإلعـــالن 
األمــم  تأسيس  على   (٧٥) الــذكــرى 
رفيع  اجتماع  في  وذلك  المتحدة، 
أمــس  الــعــامــة  للجمعية  الــمــســتــوى 

األول.
أول  قـــــطـــــر  ـــــــــــة  دول وكـــــــانـــــــت 
الرفيع  االجــتــمــاع  فــي  الُمتحدثين 
الـــمـــســـتـــوى، ُمــمــثــلــة فــــي حــضــرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد المفدى، وذلك 
وحكمة  ورؤيــــة  لــســيــاســة  تــقــديــًرا 
الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة لـــدولـــة قطر 
الــتــي تتمتع بــعــالقــات مــتــوازنــة مع 

االحترام  إلى  وتستند  العالم،  دول 
الُمتبادل والتعاون لتحقيق أهداف 

األمم المتحدة.
فولكان  السيد  سعادة  وأعــرب   
 (٧٥) الــــــــدورة  رئـــيـــس  ـــوزكـــيـــر،  ب
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
بــعــد اعــتــمــاد اإلعــــالن فــي نهاية   -
شكره  عــن   - االفتتاحية  الجلسة 
الشيخة  السفيرة  لسعادة  العميق 
عــلــيــاء أحــمــد بـــن ســيــف آل ثــانــي 
الــمــنــدوبــة الـــدائـــمـــة لـــدولـــة قطر 
وللمندوبة  المتحدة،  األمــم  لــدى 
اللتين  الــســويــد،  لمملكة  الــدائــمــة 
قـــادتـــا الـــمـــشـــاورات والــمــنــاقــشــات 
مسودة  حول  المفاوضات  لتيسير 

مشروع اإلعالن.
 ويـــدعـــو اإلعــــالن إلـــى الــتــعــاون 
فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــدولــيــة 
ـــشـــّدد عــلــى إعـــادة  الــمــشــتــركــة، ويُ
ــأكــيــد عــلــى مـــبـــادئ ومــقــاصــد  ــت ال
مــيــثــاق األمـــــم الـــمـــتـــحـــدة، وعــلــى 
مــبــدأ الــتــعــدديــة وتــعــزيــز الــســالم 
القانون  واحترام  النزاعات،  ومنع 
والعدالة،  القانون  وسيادة  الدولي 
والتنمية  اإلنــســان  حقوق  وتعزيز 
ــشــعــوب، وضــمــان  ــل الــمــســتــدامــة ل
السيادة  فــي  الــدول  بين  الــمــســاواة 
واالســــتــــقــــالل، واحـــــتـــــرام وحــــدة 
في  التدخل  وعدم  الدول،  أراضي 
النزاعات  وحل  الداخلية،  الشؤون 

السلمية. بالوسائل 
تعهد  عــلــى  اإلعــــــالن  ويــشــتــمــل 
الجهود  أقصى  ببذل  العالم  قــادة 
الراهنة  التحديات  لكافة  للتصدي 
والــمــســتــجــدة، مـــن أجـــل الــوصــول 
إلـــى عــالــم يــنــعــم بــالــســالم واألمـــن 
واالزدهـــــــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة وحـــقـــوق 
األساسية  الركائز  بكونها  اإلنسان، 
التي أنشئت عليها األمم المتحدة. 

ـــؤكـــد قــــــادة الـــعـــالـــم فــي  كـــمـــا ي
منظمة  توجد  ال  أنه  على  اإلعالن 
عـــالـــمـــيـــة أخـــــــرى، تــعــطــي األمــــل 
لــتــحــقــيــق عـــالـــم أفـــضـــل وتــحــقــيــق 
الـــُمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــذي يـــتـــطـــلـــع إلـــيـــه 

 علياء أحمد بن سيف آل ثانيالجميع. 

التعلــيم ســالح فعــــال في ُمحــاربــة اإلرهـــاب 
ثمنوا خطاب صاحب السمو في دور االنعقاد الـ٧٥ لألمم الُمتحدة.. مسؤولو التعليم لـ                   :

ــر مــن ١٠ مــاليــيــن طــفــل فــي الــعــالــم ــث قــطــر وفــــرت الــتــعــلــيــم ألك

ـــجـــنـــب األمـــــم الـــصـــراعـــات   ــــســــان ويُ ـــاء اإلن ـــن ــم مـــحـــور أســـاســـي فـــي ب ــي ــل ــع ــت ال

ــرى األخ الثقافات  ــرام  ــت واح الوطنية  الــُهــويــة  تعزيز  أبنائنا  فــي  نـــزرع 

أكــــدت فـــوزيـــة عــبــد الــعــزيــز 
الخاطر، وكيل الوزارة الُمساعد 
لـــلـــشـــؤون الــتــعــلــيــمــيــة بــــــوزارة 
أن  الــعــالــي،  والــتــعــلــيــم  التعليم 
السمو  صاحب  حضرة  خطاب 
ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 
أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى فــي دور 
المتحدة  باألمم  الـــ٧٥  االنعقاد 
والرؤية  الثاقبة  النظرة  يعكس 
سيما  ال  لسموه  اإلستراتيجية 
التعليم  دور  عــلــى  تعويله  فــي 
المهم في القضاء على التطّرف 

والعنف واإلرهاب.
وقـــالـــت: مــن الــمــهــم الــوعــي 

يبنى  المتحضر  اإلنـــســـان  بـــأن 
الذي  يكون  أن  شريطة  بالعلم 
اإلنسانية  للقيم  مــعــزًزا  تعلمه 
لـــديـــه وذلـــــك لــصــنــاعــة إنــســان 
مضيفة:  ومــســتــنــيــر،  مـــتـــوازن 
على  بالتركيز  توجيهات  لدينا 
التعليم  فـــي  الــقــيــمــي  الــجــانــب 
وليس المعرفي فقط لذا أدخلنا 
إطاًرا قيمًيا في مناهجنا وذلك 
العيش  على  قـــادر  إنــســان  لبناء 
في هذه الحياة بتسامح وعطاء 
وعــمــل وبـــنـــاء، إنـــســـان يحترم 
تنّوع الثقافات واألفكار ويُحكم 

العقل والمنطق في تصرفاته.

تأهيل  علينا  يجب  وتابعت: 
الــنــشء لــلــعــام الــجــديــد وغــرس 
واحــتــرامــه  اآلخـــر  تقبل  كيفية 
احترام  يعني  ذلــك  ألن  فيهم، 

الــحــضــارات والــثــقــافــات وأيــًضــا 
ــا لـــلـــدخـــول فـــي مـــســـارات  ــًع مــن
تـــذكـــي الــتــعــصــب ونـــبـــذ اآلخـــر 

وإهمال الحوار والمنطق.
وذهبت إلى أن التعليم جزء 
الشخصية  بــنــاء  فــي  جـــًدا  مهم 
والــمــتــوازنــة  والــعــاقــلــة  السليمة 
وهو األمر الذي نحتاج إليه جًدا 

في عالم اليوم.
ونــــــــّوهــــــــت بـــــــــأن مـــؤســـســـة 
«الــتــعــلــيــم فـــوق الــجــمــيــع» التي 
تــرأســهــا صــاحــبــة الــســمــو تــوّفــر 
الــتــعــلــيــم داخـــــل وخـــــارج دولـــة 
التعليم  أن  منطلق  مــن  قــطــر 

ـــســـان، ومـــن منطلق  يــبــنــي اإلن
ينقاد  والتعصب  اإلرهــــاب  أن 
على  الــواعــي  وغير  الجاهل  لــه 
عــكــس الــعــلــم الــــذي يــرســخ في 
اإلنـــــســـــان أهـــمـــيـــة االســـتـــنـــتـــاج 
والــتــحــلــيــل والــمــقــارنــة واتــخــاذ 
الــمــســار الــصــحــيــح. وقـــالـــت: ال 
يتم  أن  عــظــيــم  دور  ـــه  أن شـــك 
ماليين   ١٠ من  ألكثر  الوصول 
طـــفـــل مـــحـــرومـــيـــن مــــن حــق 
أن  لنا  يحق  جهد  وهــو  التعليم 
أجمع،  العالم  أمــام  بــه  نفتخر 
ألنه يعكس ثقافة عالية وفكًرا 

ورؤية تستشرف الُمستقبل.

التركيز على الجانب القيمي في التعليم
فوزية الخاطر:

موزة المضاحكة:

إبراهيم الكواري:

أوضحت موزة المضاحكة، مديرة إدارة 
والتعليم  التعليم  بـــوزارة  الــتــربــوي  التوجيه 
في  المطبقة  الوطنّية  المناهج  أن  العالي، 
ــا صــالــًحــا متعلًما  دولــــة قــطــر تــبــنــي مــواطــنً
ومستنيًرا مزينًا باألخالق والقيم والمبادئ.

صاحب  حضرة  لتعليمات  نمتثل  وقالت: 
أمير  ثاني  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
البالد المفدى، في توفير تعليم يواكب عجلة 
التحضر وال ينسى القيم والتقاليد القطرية 
عقًال  متكامل  مواطن  لبناء  وذلــك  األصيلة 

وجسًدا وروًحا.
يمكن  ال  الــمــثــقــف  اإلنـــســـان  أن  وأكـــــدت 

والقيم  الدين  على  والتربية  عقله،  استعمار 
أبنائنا  عــلــى  مطمئنين  تجعلنا  واألخـــــالق 
الــواعــي،  المستنير  اإلنــســان  يبنى  هكذا  ألنــه 
سالح  أبناءنا  نمنح  كمعلمين  نحن  مضيفة: 
والتعصب  التطرف  لمحاربة  والقيم  العلم 
في  يــنــشــأ  اإلرهـــــاب  أن  مبينة  واإلرهــــــاب، 
بيئات الجهل والفقر ويتم ظلم الدين دون 
وجه حق ألن الدين يحيي القيم النبيلة في 

اإلنسان.
وأضـــــافـــــت: نـــعـــالـــج الـــفـــكـــر الـــُمـــتـــطـــرف 
مدعوًما  مستنيًرا  طالبًا  تبني  التي  بالمناهج 

بالقيم والمبادئ واألخالق.

أكـــــــــد إبــــــراهــــــيــــــم رجـــــب 
إدارة  مـــــديـــــر  ــــــــكــــــــواري،  ال
مـــركـــز مـــعـــلـــومـــات الــطــلــبــة 
ـــــــوزارة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  ب
قــطــر  دولــــــــة  أن  الـــــعـــــالـــــي، 
تــــهــــتــــم بـــالـــتـــعـــلـــيـــم بــشــكــل 
كــبــيــر، مــنــوًهــا بــأنــهــا وفــرت 
الــتــعــلــيــم لــطــلــبــة الــــمــــدارس 
فــــــي أوقــــــــــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
كورونا  جائحة  جــراء  صعبة 
إيمانًا  وذلــك  «كوفيد-١٩»، 

منها بدور التعليم وأهميته في بناء اإلنسان.
وقـــال: دائــًمــا مــا تــراهــن دولــة قطر على 
دور العلم كسالح لُمحاربة الجهل والتطرف 
ـــًضـــا  واإلرهــــــــــاب والـــتـــعـــصـــب األعــــمــــى، وأي

ولنشر  العنف  لنبذ  كوسيلة 
واحترام  اآلخــر  تقبل  ثقافة 
الـــثـــقـــافـــات وتـــبـــنـــي ثــقــافــة 

الحوار.
وأضاف: الطالب ال يتعلم 
فقط  معارف  المدرسة  في 
وأخــالًقــا  قيًما  يتعلم  وإنــمــا 
إنسانًا  تبني  سامية  ومبادئ 
راقًيا حسن الخلق والسلوك.

وتــابــع: مــن حــرص دولــة 
قطر على تعلم الطلبة رغم 
تعليمية  فرًصا  وفرنا  االستثنائية  الظروف 
والطالبات،  الطلبة  وبناتنا  ألبنائنا  متنّوعة 
منوًها بأن دولة قطر في مقدمة الدول من 

حيث تحقيق النهضة والجودة في التعليم.

مناهجنا الوطنية تبني مواطنًا صالًحا 

قطر وفرت التعليم لطالبها
فـي ظــروف اسـتثنائية

القائم  العلي،  د.خالد  أكد 

بمهام وكيل الوزارة الُمساعد 

ـــــشـــــؤون الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ل

ــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  بـــــــوزارة ال

صاحب  حــضــرة  أن  الــعــالــي، 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل 

شاملة  وكلمة  بخطاب  تقّدم 

قطر  دولــة  توجهات  عكست 

العالمية،  القضايا  معظم  في 

سموه  خــطــاب  خـــالل  وذلـــك 

أمــــس بـــــدور االنـــعـــقـــاد الـــــ٧٥ 

أقيم  الــذي  المتحدة  بــاألمــم 

بُعد. عن 

وقــــــــال: كـــــان لــــي الــفــخــر 

ــــــــأن أعـــــمـــــل فـــي  الــــكــــبــــيــــر ب

مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم فـــي ظــل 

الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة لــصــاحــب 

الـــســـمـــو والـــــــــذي اعـــتـــبـــر أن 

ــتــصــدي  ــل الـــتـــعـــلـــيـــم مــــحــــور ل

أن  مبينًا  والعنف،  لإلرهاب 

بشكل  واضــحــة  الــرؤيــة  هــذه 

للتعليم  قطر  دعم  في  كبير 

ــــة فــي  ــــوي والـــــــذي يــشــكــل أول

الـــمـــوازنـــات الــســنــويــة لــلــدولــة 

العالمية  البرامج  عــن  فضًال 

ـــوفـــيـــره  لــــدعــــم الـــتـــعـــلـــيـــم وت

لـــألطـــفـــال حــــول الـــعـــالـــم مــن 

طفًال». برنامج «علم  خالل 

على  التركيز  أن  وأضاف: 

في  أســاســي  كمحور  التعليم 

ـــســـان يــجــنــب األمـــم  بـــنـــاء اإلن

وينشر  واإلرهاب  الصراعات 

قـــيـــم الـــفـــضـــيـــلـــة والــتــحــضــر 

والـــحـــوار والــتــفــاهــم وقــبــول 

الــتــعــلــيــم  أن  مـــؤكـــًدا  اآلخـــــر، 

ركيزة أساسية في بناء قطر 

العالي  التعليم  منظومة  وأن 

فــــي قـــطـــر ال تـــدخـــر جـــهـــًدا 

السمو  صاحب  رؤية  لتحقيق 

فــــي تــعــلــيــم يـــبـــنـــي اإلنــــســــان 

والقيم. بالمعرفة  ويدعمه 

وقــــال: نــحــن نــحــرص في 

ـــعـــام  الــتــعــلــيــم األســــاســــي وال

والجامعي على تعزيز الُهوية 

الثقافات  واحــتــرام  الوطنية 

األخــــرى ونــــزرع فــي أبــنــائــنــا 

أننا مكّون من مكونات عالم 

كــبــيــر هـــو اإلنـــســـانـــيـــة وذلـــك 

السالم  تحقيق  إلى  منا  سعًيا 

للبشرّية. والسعادة 

تحقيـــق رؤيـــة صــاحــب السمــو
د.خالد العلي:

كتب - محروس رسالن:

التعليم  وزارة  مسؤولي  من  عدٌد  أكد 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي أن خـــطـــاب حــضــرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى فــي دور 
االنــعــقــاد الـــــ٧٥ لــألمــم الــمــتــحــدة يعكس 
رؤية قطر تجاه كثير من القضايا حول 
الــعــالــم، ويـــقـــدم حـــلـــوًال جـــذريـــة لكثير 
التصدي  أن  معتبرين  اإلشكاليات،  من 

خالل  من  والعنف  والتطرف  لإلرهاب 
التعليم يعد حًال لتلك الظاهرة التي عمل 
على نشرها الجهل والفقر في كثير من 

بلدان العالم.
وأكد هؤالء في تصريحات لـ [ 
يعّول  الـــذي  هــو  والقيم  العلم  ســالح  أن 
والتعصب  الــتــطــرف  مــحــاربــة  فــي  عليه 
الجهل  بيئات  في  ينشأ  الــذي  واإلرهـــاب 
التعليم  في  نحرص  مضيفين:  والفقر. 
تعزيز  على  والجامعي  والعام  األساسي 

الـــُهـــويـــة الــوطــنــيــة واحــــتــــرام الــثــقــافــات 
األخرى ونزرع في أبنائنا أنننا مكّون من 
وذلك  اإلنسانية  هو  كبير  عالم  مكّونات 
والسعادة  السالم  تحقيق  إلــى  منا  سعًيا 
على  التركيز  أن  إلــى  وذهــبــوا  للبشرية، 
التعليم كمحور أساسي في بناء اإلنسان 
ــجــنــب األمـــــم الـــصـــراعـــات واإلرهــــــاب  يُ
والحوار  والتحضر  الفضيلة  قيم  وينشر 
والتفاهم وَقبول اآلخر. وقالوا إن التعليم 
السنوية  الـــمـــوازنـــات  فــي  أولـــويـــة  يشكل 

العالمية  الــبــرامــج  عــلــى  فــضــًال  لــلــدولــة 
لألطفال  وتوفيره  التعليم  لدعم  لقطر 
الــمــحــرومــيــن فــي مــنــاطــق الــنــزاع حــول 
طفًال»  «علم  برنامج  خــالل  من  العالم 
الذي يوفر التعليم ألكثر من ١٠ ماليين 
االستجابة  على  ُمشددين  بالعالم،  طفل 
لتعليمات صاحب السمو في توفير تعليم 
القيم  ينسى  وال  التحّضر  عجلة  يواكب 
لبناء  وذلــك  األصيلة  القطرية  والتقاليد 

مواطن ُمتكامل عقًال وجسًدا وروًحا.
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ــــة قــطــر إلــى  فــيــيــنـــــا - قــنــا: دعـــت دول
تــطــبــيــق أعـــلـــى مــعــايــيــر الـــســـالمـــة عــلــى 
الشرق  منطقة  فــي  الــنــوويــة  الــمــفــاعــالت 
األوســــــط، وأكـــــدت عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز 
في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  دور 
والمتمثلة  المشتركة،  األهـــداف  تحقيق 
فــي مــنــع االنــتــشــار الــنــووي ونـــزع الــســالح 
السلمية  االســتــخــدامــات  وتعزيز  الــنــووي 
للطاقة النووية. جاء ذلك في كلمة دولة 
قطر، التي ألقاها سعادة السفير سلطان 
بـــن ســالــمــيــن الــمــنــصــوري ســفــيــر دولـــة 
االتحادية،  النمسا  جمهورية  لــدى  قطر 
ـــة قــطــر لــدى  ـــدول ـــمـــنـــدوب الــــدائــــم ل وال
األمــــم الــمــتــحــدة والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
الـــدورة  ٦٤   اجتماعات  خــالل  فيينا،  فــي 
للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  الــعــام  للمؤتمر 
وأكد  حالًيا.  فيينا  في  المنعقدة  الــذريــة 
الــمــنــصــوري، تــقــديــر ودعـــم دولـــة قطر 
الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  الــثــابــت 
ومـــديـــرهـــا الــــعــــام، لـــدورهـــمـــا الــمــتــمــيــز 
النووية  التقنيات  تسخير  في  والمتنامي 
السلمية  المجاالت  في  والحديثة  اآلمنة 
تحقيق  وفـــي  اإلنــســانــيــة،  لــخــدمــة  كــافــة 
لعام  الــمــســتــدامــة  التنمية  خــطــة  أهـــداف 
التصدي  على  الـــدول  وبمساعدة   ،٢٠٣٠
خــالل  مـــن  / كوفيد-١٩/   ـــا  كـــورون لـــوبـــاء 
من  الوباء  عن  الكشف  بأجهزة  تزويدها 
الــذي  التقني  لــلــتــعــاون  برنامجها  خــالل 
النووية  للتقنيات  السلمي  التطبيق  يدعم 
فـــي مـــجـــال صــحــة اإلنـــســـان والـــحـــيـــوان. 
الوضع  إلى  الكلمة،  في  سعادته  وتطرق 

نشوب  واحــتــمــال  المستقر  غــيــر  الــدولــي 
وقال  وخطير،  جديد  نووي  تسلح  سباق 
في هذا الصدد: إن مسؤوليتنا المشتركة 
الدولية  الوكالة  ندعم  أن  منا  تستوجب 
للطاقة الذرية ونعزز دورها في تحقيق 
منع  في  والمتمثلة  المشتركة،  األهــداف 
االنــتــشــار الـــنـــووي ونــــزع الــســالح الــنــووي 
للطاقة  السلمية  االستخدامات  وتعزيز 
الـــنـــوويـــة. وأضـــــاف: إن دعــمــنــا لــلــوكــالــة 

للتعددية  دعــمــنــا  مــن  أســاســي  جـــزء  هــو 
أن  كما  الــســالم،  أجــل  من  والدبلوماسية 
حالًيا  القائمة  المبادرات  نعزز  أن  علينا 
مــن أجـــل خــلــق تــوافــق دولـــي عــلــى حظر 
األســلــحــة الــنــوويــة، وشـــدد على ضــرورة 
الـــتـــحـــرك الـــجـــاد لــتــنــفــيــذ قـــــرار مــؤتــمــر 
منطقة  إنشاء  بشأن   ١٩٩٥ عام  مراجعة 
الشرق  فــي  الــنــوويــة  األسلحة  مــن  خالية 
األوســـــــط كـــخـــطـــوة أســـاســـيـــة نـــحـــو نـــزع 

الــســالح الـــنـــووي الــتــام والــشــامــل. وأشـــار 
العديد  يساور  الذي  القلق  إلى  المنصوري 
بشأن  األوســط  الشرق  منطقة  دول  من 
ضمن  تقع  التي  المفاعالت  وأمن  سالمة 
الــدول  بعض  شــروع  ضــوء  في  المنطقة، 
الطاقة،  مفاعالت  إلنــشــاء  المنطقة  فــي 
األمـــــر الـــــذي يــضــاعــف مـــن مــســؤولــيــات 
السالمة  مــعــايــيــر  أعــلــى  لــضــمــان  الــوكــالــة 
واألمــــن الــنــوويــيــن فــي تــلــك الــمــفــاعــالت 

هــذه  مــن  محتملة  آثـــار  ألي  والــتــحــســب 
الــمــفــاعــالت بــســبــب كـــــوارث طــبــيــعــيــة أو 
لعمل  أو  بشري  خطأ  عن  حــادث  نتيجة 
إرهــــابــــي. وأكـــــد ســـعـــادتـــه عـــلـــى أهــمــيــة 
الــنــوويــة  الــســالمــة  مــعــايــيــر  أعــلــى  تطبيق 
أراضيها  على  تنشئ  التي  الدولة  قبل  من 
الــمــنــشــآت الــنــوويــة وحــســب خــطــة عمل 
وأن  الــشــأن،  هــذا  فــي  المعتمدة  الــوكــالــة 
تــتــخــذ الـــتـــدابـــيـــر لـــوضـــع خــطــط طــــوارئ 

مــحــتــمــل  ــــــووي  ن حــــــادث  أي  لـــمـــواجـــهـــة 
للعاملين  الوقاية  تدابير  تنفيذ  وضمان 
والحفاظ  المدنيين  والسكان  المنشأة  في 
تقنيات  تطوير  يضمن  بما  البيئة،  على 
االستخدام اآلمن للطاقة النووية. وقال: 
إن دولة قطر تتطلع إلى أن تقدم الوكالة 
مسؤولياتها  وفق  الذرية  للطاقة  الدولية 
لها  المطلوبة  التطمينات  وصالحياتها، 
بشأن  الدولي  وللمجتمع  اإلقليم  ولــدول 
حالًيا  القائمة  المفاعالت  وأمــن  سالمة 
الدول  وإشراك  اإلنشاء،  قيد  هي  التي  أو 
الــطــوارئ  خطط  تــدابــيــر  فــي  المتشاطئة 
من أي حادث نووي محتمل. واستعرض 
ــتــعــاون الــثــنــائــي بين  ســعــادتــه مــســيــرة ال
للطاقة  الــدولــيــة  والـــوكـــالـــة  قــطــر  دولــــة 
بهذا  تعتز  قطر  دولة  إن  وقــال:  الذرية، 
الــعــديــد  تنفيذ  فــي  تــمــثــل  الــــذي  الــتــعــاون 
مــن الــبــرامــج والــــــدورات الــتــدريــبــيــة في 
للطاقة  السلمية  االستخدامات  مجاالت 
الـــــذريـــــة، خـــاصـــة فــــي مــــجــــاالت الــطــب 
البنى  وتعزيز  الغذائي  واألمــن  والزراعة 
التحتية، إضافة إلى تعزيز قدرة الكوادر 
الــوطــنــيــة الــقــطــريــة، وبــضــمــنــهــا قـــدرات 
والنووية.  اإلشعاعية  للطوارئ  االستجابة 
وأعرب المنصوري عن تطلع دولة قطر 
الدعم  توفير  فــي  الــوكــالــة  مساهمة  إلــى 
القدم  لكرة  العالم  لكأس  النووي  األمني 
أوثق  مستقبلي  تعاون  وإلــى   ،٢٠٢٢ عام 
وأوســــع مــع الــوكــالــة، خــاصــة وأن دولــة 
قطر شرعت في برامج طموحة وواسعة 

واالجتماعية. االقتصادية  للتنمية 

قطر تدعو لتطبيق أعلى معايير السالمة بالمفاعالت النووية 
في منطقة الشرق األوسط .. سلطان المنصوري:

النووي  السالح  ونزع  النووي  االنتشار  منع  في  الدولية  الوكالة  دور  تعزيز 

ــــي الـــمـــعـــنـــي بـــالـــتـــوقـــيـــع عــــلــــى االتـــفـــاقـــيـــة ــــاس ــــوم ــــل ــــدب ــــمــــؤتــــمــــر ال ــــــة مـــســـتـــعـــدة الســــتــــضــــافــــة ال ــــــدوح ال

ــــرق األوســــــط  ــــش ــــي مــنــطــقــة ال ـــالت ف ـــاع ـــف ـــم ـــق بــــشــــأن ســــالمــــة وأمـــــــن ال ـــل ق
٢٠٢٢ العالم  لــكــأس  ــووي  ــن ال األمــنــي  الــدعــم  بتوفير  الــوكــالــة  مساهمة  ــى  إل تتطلع  قطر 

قطر تدعم تسخير التقنيات النووية اآلمنة والحديثة في المجاالت السلمية 

قــنــا: أكـــدت دولـــة قطر  جنيف - 
دعــمــهــا لــلــمــفــاوضــات الــجــاريــة في 
الفكرية  للملكية  العالمية  المنظمة 
لتطوير  تــهــدف  والـــتـــي  «الـــويـــبـــو»، 
والسيما  العالمية  الحماية  قوانين 
مــفــاوضــات الــلــجــنــة الــمــعــنــيــة بحق 
وذلك  المجاورة،  والحقوق  المؤلف 
من أجل اختتام المفاوضات الحالية 
والتوافق على بنود التفاقية متعددة 
األطـــــــراف تــضــمــن حــمــايــة دولــيــة 
لـــحـــقـــوق هـــيـــئـــات الــــبــــث. وجـــــددت 
دولة قطر استعدادها لتقديم طلب 
الســتــضــافــة الــمــؤتــمــر الــدبــلــومــاســي 
المعني بالتوقيع على هذه االتفاقية 
كما  األعضاء،  بين  التوافق  حال  في 
استكمال  إلــى  تطلعها  عــن  أعــربــت 
الـــنـــظـــر فــــي الـــبـــنـــود الـــمـــؤجـــلـــة مــن 

والــمــقــرر  الجمعية  أعــمــال  جــــدول 
من  األول  النصف  خــالل  استئنافها 
الــعــام الــمــقــبــل. جـــاء ذلـــك فــي بيان 
دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير 
المندوب  الــمــنــصــوري  خلفان  علي 
الــــدائــــم لـــدولـــة قــطــر لــــدى مكتب 
خالل  جنيف،  فــي  المتحدة  األمـــم 
الحادية  االجتماعات  افتتاح  جلسة 
األعضاء  الــدول  لجمعيات  والستين 
للملكية  الــعــالــمــيــة  الــمــنــظــمــة  فـــي 
في  تعقد  والتي  «الويبو»،  الفكرية 
سبتمبر   ٢٥ وحــتــى   ٢١ مــن  الفترة 
الـــجـــاري. وقــــال ســعــادتــه إن دولــة 
قطر تدرك حجم التحديات الهائلة 
الـــتـــي فــرضــتــهــا جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
ــتــج عـــن الـــتـــدابـــيـــر الــمــتــخــذة  ومــــا ن
شديدة  اضطرابات  من  لمجابهتها 

الملكية  بــإدارة  المعنية  الدوائر  في 
ومن  منها،  والمستفيدين  الفكرية 
تسجيل  أنــظــمــة  مستخدمو  بينهم 
صعوبة  وكذلك  الفكرية،  الملكيات 
أصحاب  أو  المودعين  بين  التواصل 
والمكتب  وكــالئــهــم  أو  التسجيالت 
فإننا  هنا  وأضــــاف: «مــن  الــدولــي. 
نـــدعـــم الـــمـــقـــتـــرحـــات الــمــعــروضــة 
الجمعية،  هــذه  أعمال  جــدول  على 
تعديالت  إدراج  إلـــى  تــهــدف  والــتــي 
المعنية  البنود  وتفعيل  اللوائح  على 
مختلف  اســتــخــدام  تيسير  لــضــمــان 
الفكرية  للملكية  الدولية  األنظمة 

في ظل هذه الجائحة».
االستثنائية  الــظــروف  هــذه  وفــي 
سعادة  أعــرب  العالم،  يعيشها  التي 
الــســفــيــر الــمــنــصــوري عـــن تــضــامــن 

العالمية  المنظمة  مــع  قطر  دولـــة 
ــــفــــكــــريــــة، مـــــن أجــــل  لـــلـــمـــلـــكـــيـــة ال
الذي  العظيم  الــدور  في  االستمرار 
تقوم به لتعزيز التعاون بين الدول 
األعضاء، والخدمات الجوهرية التي 
تقدمها لجميع األعضاء، والسيما أن 
تدعمها  التي  االبتكارات  من  كثيًرا 
من  كثير  في  ساهمت  قد  «الويبو» 

انتشار  لمكافحة  العالمية  الــحــلــول 
وباء كوفيد-١٩، وأبدى أمله في أن 
يتم تجاوز هذه المحنة سريًعا وأن 
تواصل «الويبو» قيادة تطوير نظام 
دولي فعال وشامل للملكية الفكرية 
التي  االبتكارات  يعزز  أن  شأنه  من 

تدعم التنمية العالمية المستدامة.
لدى  قطر  دولــة  مندوب  وتقدم 
جنيف،  في  المتحدة  األمــم  مكتب 
بالشكر لسعادة السفير عمر زنيبر، 
والقائمين  ونــوابــه،  الجمعية  رئيس 
أمانة  وأعضاء  العربي  المكتب  على 
«الــويــبــو» عــلــى جــهــودهــم فــي دعــم 
أعـــمـــال الــمــنــظــمــة، والـــتـــي ال تـــزال 
مــتــواصــلــة رغــــم الــتــعــقــيــدات الــتــي 

فرضها انتشار جائحة كورونا.
كــمــا أعــــرب ســعــادتــه عــن عميق 

الــشــكــر واالمـــتـــنـــان لــســعــادة الــســيــد 
فرانسيس غري المدير العام، الذي 
أعمال  اختتام  مــع  واليــتــه  ستنتهي 
هـــــذه الــجــمــعــيــة، عـــلـــى عــظــيــم مــا 
المنظمة  تطوير  سبيل  فــي  قــدمــه 

وإنجاحها.
وأضـــــاف: «ال يــخــفــى عــلــى أحــد 
ذلــــك الــجــهــد الــكــبــيــر الـــــذي قــدمــه 
للعمل  وتفانيه  واليته  فترتي  خالل 
على تعزيز النظام العالمي للملكية 
الفكرية، ونحن في دولة قطر من 
الطيبة،  الــجــهــود  تلك  على  الــشــهــود 
في  جــهــًدا  سعادته  يدخر  لــم  حيث 
لدولة  والنصح  التعاون  روح  إظهار 
قــطــر الـــتـــي حــقــقــت خــــالل الــفــتــرة 
الماضية، إنجازات كبيرة في مجال 
تطوير سياساتها وأنظمتها الخاصة 

الدعم  والسيما  الفكرية،  بالملكية 
الكبير الذي لقيناه الستضافة مركز 
دعــــم الــتــكــنــولــوجــيــا واالبـــتـــكـــار في 
النجاح  كل  لسعادته  ونتمنى  قطر. 
الــقــادمــة».  مسيرته  فــي  والــتــوفــيــق 
الحارة  بالتهاني  سعادته  تقدم  كما 
ـــــن تـــانـــغ، على  لــســعــادة الــســيــد داري
جــدارتــه لنيل ثــقــة الــــدول األعــضــاء 
لتعيينه مديًرا عاًما لـ«الويبو». وأكد 
تانغ،  السيد  أن  في  قطر  دولــة  ثقة 
ســيــتــابــع الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز مكانة 
«الويبو» العالمية وقدرتها المتنامية 
على تحفيز االبتكارات وتسخيرها، 
والــرخــاء  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
دولــة  دعـــم  عــن  وأعــــرب  للجميع، 
قــطــر لــســعــادتــه فـــي ســبــيــل إنــجــاح 

مهمته وتيسير أعمال المنظمة.

قطر تدعم مفاوضات تطوير قوانين الحماية الدولية 
خالل اجتماع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ..علي المنصوري:

باشاغا يبحث مع سفير ألمانيا إبعاد المرتزقة الروس

عــواصــم - وكــــاالت: بحث وزيــر 
الــدفــاع الــتــركــي خلوصي أكـــار، مع 
في  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس 
المستجدات  الــمــشــري،  خــالــد  ليبيا 
األخـــيـــرة فـــي لــيــبــيــا. الــلــقــاء جــرى 
الــتــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  مــقــر  فـــي 
بــالــعــاصــمــة أنــــقــــرة، بــحــســب بــيــان 
ـــــــوزارة، أمــــس. وأكـــد  صــــادر عـــن ال
أكــــــار خـــــالل الـــلـــقـــاء عـــلـــى روابـــــط 
الصداقة واألخوة التاريخية الممتدة 
وليبيا،  تــركــيــا  بــيــن  عـــام   ٥٠٠ مــنــذ 
بــحــســب الــــبــــيــــان. وقـــــــال الــــوزيــــر: 
التدريب  أنشطة  ستواصل  «تركيا 
واالستشارة في المجالين العسكري 
واألمــــنــــي الـــتـــي تــقــدمــهــا لــألشــقــاء 
وقوف  على  أكــار  وشــدد  الليبيين». 
تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية 
فـــي لــيــبــيــا الــمــعــتــرف بــهــا مـــن قبل 

مواصلتها  وعــلــى  الــمــتــحــدة،  األمـــم 
بــــذل قـــصـــارى جــهــدهــا مـــن أجــل 
نهج  وفــق  المنطقة  فــي  االســتــقــرار 
أنقرة  أن  وأوضــح  لليبيين».  «ليبيا 
تؤيد ليبيا مستقرة ومستقلة وذات 
ســــيــــادة. مـــن جــانــبــه أعـــلـــن وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــلــيــبــي، فــتــحــي بــاشــاغــا، 
لدى  األلماني  السفير  مع  بحث  أنــه 
ملفات  أوفتشا،  أوليفر  طرابلس، 
الــروس  المرتزقة  إبعاد  منها  عــدة 
عن ليبيا. وقال باشاغا في تغريدة 
له على حسابه في «تويتر»: «لقاؤنا 
مـــع الــســفــيــر األلـــمـــانـــي تـــركـــز على 
الحديث بعمق حول األمن والحلول 
السياسية، وضرورة إبعاد المرتزقة 
ــــــروس لــضــمــان لــيــبــيــا الــمــوحــدة  ال
والمستقرة». من جهته قال السفير 
األلماني، في تغريدة له على حسابه 

بمناقشة  «ســعــيــد  «تـــويـــتـــر»:  فـــي 
ــتــطــورات الــســيــاســيــة األخـــيـــرة مع  ال
أعجبت  لقد  الليبي،  الداخلية  وزير 
بتركيزه على الوحدة الليبية واألمن 
أن  على  «اتفقنا  وتــابــع:  الــمــهــنــي». 
كل الجهود الوطنية والدولية يجب 
ليبي  سياسي  حــوار  نحو  تتوجه  أن 
نـــاجـــح بـــقـــيـــادة األمـــــم الــمــتــحــدة». 
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  ذلــك  إلــى 
لــلــنــفــط فـــي لــيــبــيــا عـــن رفــــع حــالــة 
الزويتينة  ميناء  في  القاهرة  القوة 
إجراء  بعد  البالد  شرق  في  النفطي 
تــقــيــيــم أمـــنـــي لــلــوضــع فـــي الــمــيــنــاء 
وسمحت  بـــه.  المتصلة  والــحــقــول 
العمليات  باستئناف  أيًضا  المؤسسة 
في  والبريقة  الحريقة  مينائي  في 
أشهر  ثمانية  استمر  إغــالق  أعقاب 
لمعظم المنشآت النفطية في ليبيا.

تركيا تتعهد بمواصلة تدريب الليبيين أمنيًّا وعسكريًّا
عباس يطلب من أردوغان
دعم المصالحة الفلسطينية

رام اهللا- د ب أ: طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء 
تحقيق  دعــم  أردوغــــان  طيب  رجــب  التركي  نظيره  مــن  أمـــس، 
المصالحة الفلسطينية والذهاب لالنتخابات. جاء ذلك في اتصال 
هاتفي أجراه عباس مع أردوغان، وذكرت وكالة (وفا) أن عباس 
وضع أردوغان في صورة الحوارات التي تجري حالًيا بين حركتي 
عليه  االتــفــاق  تم  ما  وفــق  الفلسطينية،  والفصائل  وحماس  فتح 
في اجتماع األمناء العامين للفصائل، وإصرار الجميع على وحدة 

الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب لالنتخابات. 

انفجار في مركز تابع 
لحزب اهللا جنوب لبنان

عين قانا - أ ف ب: وقع انفجار ضخم أمس في مركز تابع 
أكد  فيما  سكان،  أفــاد  ما  وفــق  لبنان،  جنوب  في  اهللا  لحزب 
عن  متحدثًا  لــه،  يتبع  المكان  أن  الــحــزب  مــن  قريب  مصدر 
الجنوبية  قانا  عين  قرية  سكان  أحد  وقال  عرضي».  «حــادث 
التي وقع االنفجار في خراجها، «إنه مركز للحزب على شكل 
منزل»، مشيًرا إلى أن عناصر من الحزب فرضوا طوًقا أمنًيا 
على المكان الذي هرعت إليه سيارات اإلسعاف. وقال «اهتزت 
القرية بنا تماًما»، مشيًرا إلى تضرر مبان في محيطه. وأشار 

ســـكـــان فـــي الــقــريــة إلــــى وقـــــوع إصـــابـــات 
أفادت  فيما  اإلسعاف،  سيارات  نقلتها 

الرسمية  لــإلعــالم  الــوطــنــيــة  الــوكــالــة 
أن األضــرار اقتصرت «على تصدع 

بعض المنازل وتحطم الزجاج». 
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رام اهللا - وكــاالت: قــّررت دولة 
عن  التخلي  أمــس  صــبــاح  فلسطين 
الجامعة  مجلس  رئــاســة  فــي  حقها 
على  رًدا  الحالية،  لــلــدورة  العربية 
وقال  إسرائيل.  مع  العالقات  إقامة 
رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير 
الــمــالــكــي: إن هـــذا الــقــرار جـــاء بعد 
اتخاذ األمانة العامة للجامعة موقًفا 
اللتين  والبحرين،  لإلمارات  داعًما 
أعلنتا إقامة العالقات مع إسرائيل، 
في ُمخالفة لمبادرة السالم العربية.
«الـــــــدول  بـــعـــض  إن  وأضــــــــــاف: 
الــعــربــيــة الــمــتــنــفــذة رفــضــت إدانــــة 
الخروج عن مبادرة السالم العربية، 

قـــراًرا  الجامعة  تأخذ  لــن  وبالتالي 
إدانــة  لصالح  المنظور،  الــوقــت  فــي 

الخروج عن قراراتها».
 وقال المالكي: «إن فلسطين ال 
عربية  دول  هرولة  رؤيــة  يشّرفها 
إلقـــامـــة الـــعـــالقـــات مـــع االحـــتـــالل، 
وتراجع  االنهيار  عبء  تتحّمل  ولن 
الـــــمـــــواقـــــف الــــعــــربــــيــــة والــــهــــرولــــة 
إلى  وجهها  رسالة  وفي  للتطبيع». 
قال  العربية،  الجامعة  عــام  أمــيــن 
الجامعة  إن  الفلسطيني:  الـــوزيـــر 

أدارت الظهر لما حدث.
«لن  فلسطين  أن  أوضــح  ولكنه 
الجامعة،  في  مقعدها  عن  تتنازل 

أن  يمكن  فــراًغــا  سيخلق  ذلــك  ألن 
نحن  ُمختلفة  ســيــنــاريــوهــات  يــولــد 
المرحلة  هـــذه  فــي  عنها  غــنــى  فــي 

الحّساسة».
الــخــارجــيــة  وزراء  يــتــوصــل  ولـــم 
االفتراضي  اجتماعهم  في  العرب، 
لمجلس  الـ ١٥٤  العادية  الــدورة  في 
ُعقد  الـــذي  العربية  الـــدول  جامعة 
إلى  الجاري،  الشهر  من  التاسع  في 
مــشــروع قـــرار بــشــأن اتــفــاق إقــامــة 
وإسرائيل،  اإلمــارات  بين  العالقات 
والذي دعا الفلسطينيون إلى رفضه.

نظراءه  طالب  قد  المالكي  وكان 
الــــعــــرب بـــــ»مــــوقــــف رافـــــــض لــهــذا 

الخطوة، وإّال سيعتبر اجتماعنا هذا 
ُمباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو 
دولة  تقبله  لن  ما  وهذا  لها،  غطاء 

فلسطين».
 وقـــــــال الـــمـــالـــكـــي فــــي مــؤتــمــر 
وزارة  مــقــر  فـــي  عـــقـــده  صــحــافــي 
«نــــود  اهللا:  رام  فــــي  الـــخـــارجـــيـــة 
تتخلى  فلسطين  دولــة  أن  إبالغكم 
عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة 
تاريخها  فــي  يُــســّجــل  أن  وتــرفــض 
ارتــــبــــاط رئــاســتــهــا بـــهـــذا االنـــحـــدار 
في  تجلى  الــذي  والمبدئي  القيمي 
الــخــارجــيــة  وزراء  مجلس  اجــتــمــاع 

األخير».

 فلسطين تتخلى عن رئاســة الجــامعــة العربيـــة
رًدا على الموقف العربي من إقامة العالقات مع إسرائيل

لليوم  وكـــاالت:    - القاهرة 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، تــصــّدر 
وسم «ارحل يا سيسي» مواقع 
التواصل االجتماعي في مصر، 
عبد  الرئيس  برحيل  للُمطالبة 

الفتاح السيسي.
ويــأتــي الــتــفــاعــل الــواســع مع 
الـــوســـم وســــط الـــُمـــظـــاهـــرات 
اليومين  خــالل  خــرجــت  الــتــي 
الــمــاضــيــيــن فـــي مــنــاطــق عــدة 
تدهور  على  احتجاًجا  بمصر، 
ولُمطالبة  المعيشية،  األوضاع 
حين  فــي  بــالــرحــيــل،  السيسي 
خــرجــت مــظــاهــرات ُمــبــكــرة 

أمس الثالثاء.
قرى  في  مصريون  وخــرج 
ومــــــدن ُمـــتـــفـــّرقـــة اســتــجــابــة 
ـــمـــمـــثـــل ومــــقــــاول  ـــــدعـــــوة ال ل
علي،  محمد  الــســابــق  الــجــيــش 
الــــذي دعـــا إلـــى الــتــظــاهــر في 

ــــى لــمــظــاهــرات  الـــذكـــرى األول
شــارك  الــتــي  ســبــتــمــبــر»،   ٢٠»
وأحـــــرجـــــت  اآلالف،  ـــهـــا  فـــي
ــــعــــام  الـــــنـــــظـــــام الـــــمـــــصـــــري ال
مواقع  رواد  وتــداول  الماضي. 
إنها  قالوا  فيديوهات  التواصل 
لـــُمـــظـــاهـــرات خـــرجـــت أمـــس 
سوهاج  محافظة  في  الثالثاء 

(جنوبي البالد).
ونـــشـــر ُمـــــغـــــّردون مــقــاطــع 
ــــظــــهــــر تــحــطــيــم  مــــــصــــــورة تُ
شرطة،  سيارة  الُمتظاهرين 
ســيــارات  تحطيم  غــــرار  عــلــى 
ـــشـــرطـــة خـــــــالل الـــيـــومـــيـــن  ـــل ل

الماضيين.
إن  حـــــقـــــوقـــــيـــــون:  وقــــــــــال 
اعتقلت  الــمــصــريــة  الــســلــطــات 
بــتــهــمــة  ـــــا  مـــــواطـــــنً  ٢٥ نــــحــــو 
الـــتـــظـــاهـــر، وقـــــــّررت الــنــيــابــة 
حــبــســهــم ١٥ يـــوًمـــا عــلــى ذمــة 

التحقيقات.

المصرية  الشرطة  ونشرت 

ــظــهــر خــاللــه  مــقــطــع فــيــديــو يُ

مــواطــنــون ُمــقــيــدون، وقــالــت 

ــــــهــــــم ُمـــــتـــــهـــــمـــــون بــــحــــرق  إن

منطقة  فــي  لــلــشــرطــة  ســيــارة 

الجيزة  بمحافظة  البدرشين 

(غرب القاهرة). وقالت األمم 

تفويًضا  تمنح  ال  إنها  المتحدة 

عــلــى  رًدا  وذلـــــــك  ـــقـــمـــع،  ـــال ب

«الُمعتقلين  عدد  بشأن  ســؤال 

الـــســـيـــاســـيـــيـــن» فـــــي مـــصـــر، 

إلى  الدولية  المنظمة  ودعــت 

لــلــنــاس  ــســمــح  أن «يُ ضـــــرورة 

بــالــتــعــبــيــر عــن أنــفــســهــم، وأن 

للشعوب».  الحكومات  تنصت 

وخــــــــــالل مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــفـــي 

لــلــمــتــحــدث بـــاســـم الــمــنــظــمــة 

ــــــك، قـــال  ســـتـــيـــفـــان دوجــــــاري

عـــدد  إن  الــصــحــفــيــيــن:  أحـــــد 

في  السياسيين»  «المعتقلين 

و١٠٠   ٦٠ بين  يــتــراوح  مصر 

ألف، وتساءل إن كان الصمت 

يمثل  الوضع  هــذا  إزاء  األممي 

في  قدًما  بالمضي  «تفويًضا» 

سياسات القمع.

وذهـــــب نـــاشـــطـــون إلــــى أن 

الــقــرى واألطــــــراف ُمــتــحــّررة 

ـــة،  ـــدول ــا مـــن هــيــمــنــة ال نــســبــًي
الــعــائــلــة  أو  الــقــبــيــلــة  تــحــل  إذ 
ـــة فـــي كــثــيــر من  ـــدول مــحــل ال
تــســيــيــر الـــــشـــــؤون، مــــا يــجــعــل 
وتحول  الــدولــة  انهيار  فــّزاعــة 
التي  الــســوري  للنموذج  مصر 
ـــصـــّدرهـــا اإلعــــــالم الــرســمــي  يُ
ــــا لــلــمــصــريــيــن لــعــدم  - إرهــــابً
مع  ُمــجــديــة  غير   - االحــتــجــاج 
ســكــان الـــقـــرى، بــخــالف أهــل 
الــــمــــدن الــمــعــتــمــديــن تــمــاًمــا 
كلًيا  والخاضعين  الدولة  على 
أن  إلــى  نشطاء  أشــار  كما  لها. 
ُمختلفة  الُمتظاهرين  طبيعة 
يخرج  لــم  حيث  الــمــرة،  هــذه 
أو  ــــمــــعــــروفــــون  ال الــــنــــشــــطــــاء 
أصحاب االنتماءات السياسية، 
إنــــمــــا خــــــرج عــــامــــة الـــشـــعـــب، 
خــاصــة صــغــار الــســن، وهــو ما 

يستدعي زيادة قلق النظام.

ـــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن   وقـــــال
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــهــيــئــات 
والــشــخــصــيــات الــمــصــريــة إن 
ــــــشــــــارع الـــمـــصـــري  حــــــــراك ال
ُمــــــقــــــدمــــــة لـــــــحـــــــراك أوســـــــع 
مصر،  تعم  كبرى  وانتفاضة 
وأنه يمثل استعادة لثورة يناير 
وتــأكــيــًدا لــمــبــادئــهــا. وأضــافــت 
أن  الــمــجــمــوعــة - فـــي بــيــان - 
الـــــحـــــراك لــــن يـــتـــوقـــف حــتــى 
ُمغتصبيها  من  مصر  تحرير 
الــذيــن خــانــوا الـــبـــالد، وأهــانــوا 
مــؤســســة الــعــســكــر، وورطـــــوا 

البالد في صفقات فاسدة. 
 وأكدت المجموعة الموقعة 
عــلــى الــبــيــان تــأيــيــدهــا لــحــراك 
الظلم  ضــد  الــمــصــري  الــشــعــب 
وقـــانـــون الــجــبــايــة عــلــى بــيــوت 
الــبــســطــاء تــحــت اســــم قــانــون 

التصالح.

ارحل يا سيسي .. وســم يُشــعل مـواقـع التواصــل
تواصل التظاهرات واعتقال ٢٥ مواطنًا

واشــنــطــن  - وكــــاالت: عّلق 
على  فيشير  الدين  عز  الباحث 
بين  العالقات  إقامة  اتفاقيات 
وإسرائيل  والبحرين  اإلمارات 
بــــأن الــمــعــلــقــيــن األمــريــكــيــيــن 
ُمحقون في الترحيب بها ألننا 
ال نرى كل يوم بوادر ُمصالحة 
بــيــن الــعــرب واإلســرائــيــلــيــيــن، 
ــبــادل  ــت ــصــاحــبــهــا مـــن ال ومــــا يُ
الــبــشــري والــــرحــــالت الــجــويــة 
الــــُمــــبــــاشــــرة بــــيــــن تـــــل أبـــيـــب 
والعواصم العربية، والشراكات 
التعاون  وآفــاق  الشركات،  بين 
ــــدًءا مــن فــيــروس  الــحــكــومــي ب
كـــــــورونـــــــا. ومـــــــع ذلـــــــك يــــرى 
ُمحاضر  أستاذ  وهو   - الباحث 
نيو  بوالية  دارتماوث  كلية  في 
هامبشر األمريكية- في مقاله 
أن  بوست،  واشنطن  بصحيفة 
مــثــل كـــل األخـــبـــار الـــســـارة في 
المرّجح  من  األوســط،  الشرق 
وأن  األجـــل  قصيرة  تــكــون  أن 
تترك فينا مذاًقا مًرا. وأضاف 
مــظــهــر «الــــســــالم»  تـــحـــت  أن 
االتفاقيات  هذه  تعّزز  الخادع 
٤ ديــنــامــيــكــيــات شــائــنــة تــفــوق 
بكثير المجامالت الحالية بين 

الحكومات العربية وإسرائيل.
سيظل  الـــصـــراع  إن  وقــــال: 
«اتـــــفـــــاقـــــات  وإن  هــــــو  كــــمــــا 
أبـــــراهـــــام» ال تــنــهــي صـــراًعـــا 
واحـــــًدا فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
دبلوماسية  عالقات  توجد  فال 

بـــيـــن اإلمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
وإســـرائـــيـــل، ولــــم تـــدخـــًال في 
صــــــراع مـــعـــهـــا. والــــصــــراعــــات 
الــفــعــلــيــة فـــي الــمــنــطــقــة تـــدور 
فــــي الـــيـــمـــن وســــوريــــا ولــيــبــيــا 
ولــبــنــان. واتــفــاقــات «الــســالم» 
هــــــذه ال تـــقـــّربـــنـــا مــــن إنـــهـــاء 
هـــــذه الـــــصـــــراعـــــات، بــــل إنــهــا 
على  تــعــمــل  أن  الـــُمـــرّجـــح  مـــن 
تفاقمها؛ حيث يُصبح التحالف 
ضد  واإلمـــارات   إسرائيل  بين 
إيـــــران، الــــذي ظـــل حــتــى اآلن 
تــحــت الــطــاولــة، أكــثــر حــزًمــا. 
وبـــعـــبـــارة أخـــــرى تــفــتــح هــذه 
االتــفــاقــيــات الـــبـــاب إلســرائــيــل 
لتصبح شريًكا أكمل في حرب 
الــخــلــيــج الــعــربــي ضـــد إيــــران، 

وربما تركيا.
الدولتين  حــل  إن  وأضـــاف: 
قـــد تـــآكـــل بــاعــتــبــار أن إقــامــة 
الـــعـــالقـــات مـــع إســـرائـــيـــل من 
دون اتفاق سالم بين إسرائيل 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــزيــد 
الدولتين.  حل  احتماالت  تآكل 
الواسع  العربي  االعتراف  وكان 
بـــإســـرائـــيـــل، وآفــــــاق الــتــعــاون 
ـــشـــراكـــات الـــتـــجـــاريـــة، أحــد  وال
ــيــلــة الــُمــتــبــقــيــة  ـــحـــوافـــز الــقــل ال
إلســـرائـــيـــل لــتــقــديــم تـــنـــازالت 
إقــــلــــيــــمــــيــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن 

الضعفاء. 
ـــســـالم  ال نـــــافـــــذة  أن  وأكـــــــد 
الــوزراء  لرئيس  ويمكن  ُمغلقة 
نتنياهو  بنيامين  اإلســرائــيــلــي 

بشكل  يــزعــمــوا  أن  وأنــــصــــاره 
ُمقنع أن إسرائيل ليست بحاجة 
لـــتـــقـــديـــم تـــــنـــــازالت إقــلــيــمــيــة 
مـــــن أجــــــل الـــــفـــــوز بـــاعـــتـــراف 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة. والــنــتــيــجــة 
ـــمـــزيـــد مــن  الــــواضــــحــــة هــــي ال
«والتسامح  اإلسرائيلي  الدعم 
مــعــه» لــلــوضــع الـــراهـــن، الــذي 
لـــيـــس ســـــوى انـــــــزالق مــســتــمــر 
العنصري  الفصل  طريق  على 

اإلشكالي.
  كــمــا أكــــد الـــكـــاتـــب تــفــاقــم 
الــــصــــراع حــيــث مـــن الــمــتــوقــع 
الفلسطينيين  شعور  يــؤدي  أن 
الــعــمــيــق بــالــخــيــانــة إلـــى زيـــادة 
«تطّرفهم»، ومن المرّجح أن 
يفاقم ذلك الصراع اإلسرائيلي 

الــفــلــســطــيــنــي. وســـــوف يــتــأكــد 
بين  ليبرالية  األقل  األشخاص 
الفلسطينيين من إيمانهم بأن 
«الـــمـــقـــاومـــة الــمــســلــحــة» هي 

السبيل الوحيد للمضي قدًما.
 وأضاف أن إقامة العالقات 
مع إسرائيل ستقود إلى توسيع 
الــفــجــوة بــيــن الــحــكــام الــعــرب 
وشعوبهم. ولطالما كان الرأي 
العام العربي ُمعاديًا إلسرائيل، 
العربية  األنظمة  تغذي  وغالبًا 
هــــذا الـــعـــداء لـــصـــرف االنــتــبــاه 
عندما  ولكن  إخفاقاتها،  عــن 
شعرت هذه األنظمة بالحاجة 
لـــالعـــتـــراف بـــإســـرائـــيـــل كــانــت 
أشعلته  الـــذي  بــالــعــداء  ُمــقــيــدة 

بين شعوبها.

اتفاق اإلمارات والبحرين مع إسرائيل ال يُنهي الصراع 
أكد أنه خطوة كبيرة في االتجاه الخطأ .. كاتب أمريكي: 

وشعوبهم الــعــرب  ــحــكــام  ال بــيــن  ــجــوة  ــف ال لــتــوســيــع  ــود  ــق ي ــل  ــي ــرائ إس مــع  االتـــفـــاق 

لتعزيز خطوات اقتصادية وسياسية .. اإلعالم العبري:

عواصم - وكاالت: كشف اإلعالم العبري، 
مكتبًا  يُدير  اإلسرائيلي  االحــتــالل  كيان  أن 
لــرعــايــة الــمــصــالــح فــي الــبــحــريــن مــنــذ أكثر 
من ١٠ سنوات. وقالت هيئة البث الرسمية 
إن (إسرائيل) تشغل هذا المكتب منذ بداية 
اقتصادية  خطوات  «لتعزيز  الماضي  العقد 
أن «وزارة  وأضافت  بالمنطقة».  وسياسية 
الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة تــخــطــط إلقــامــة 
البحرينية  العاصمة  في  المستقبلية  السفارة 
وذلك  التمثيل»،  هــذا  أســاس  على  المنامة 

في ضوء إقامة العالقات بين البلدين.
البث:  هيئة  قالت  صلة،  ذي  سياق  فــي   
إن السفير اإلماراتي لدى واشنطن «يوسف 
العتيبة»، أبلغ مسؤولين سابقين في اإلدارة 
األمـــريـــكـــيـــة شــــاركــــوا فــــي مـــفـــاوضـــات مــع 

لكل  مفيدة  ستكون  العالقة  أن  (إسرائيل)، 
من تل أبيب وأبوظبي لوقت طويل جًدا.

وقــــال «الــعــتــيــبــة» لــلــمــبــعــوث األمــريــكــي 
الــســابــق بــالــشــرق األوســــط «دنــيــس روس» 
والـــســـفـــيـــريـــن الـــســـابـــقـــيـــن لـــــدى االحـــتـــالل 
إن  شـــابـــيـــرو»:  و»دان  إنـــديـــك»  «مـــارتـــن 
«اإلمـــــــارات ســتــكــون مــخــتــلــفــة تــمــاًمــا بعد 
إقــامــة  اتــفــاق  تــوقــيــع  تــم  حــتــى  سبتمبر   ١٥

العالقات مع إسرائيل.
وأضـــــــــــاف «الــــعــــتــــيــــبــــة» لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن 
األمـــريـــكـــيـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن: «لـــــم يـــعـــد مــن 
الجزء  هذا  في  للشباب  بالنسبة  الُمحرمات 
واالســتــثــمــار  الــعــمــل  إلــى  التطلع  الــعــالــم  مــن 
ــيــيــن»،  ــل ــتــعــلــم مـــع اإلســرائــي والـــتـــجـــارة وال

بحسب المصدر ذاته.

النمر  مركز  كشف  وكــاالت:   - عــواصــم 
«ســكــاي  محطة  أن  بــيــروت  فــي  الــثــقــافــي 
نـــيـــوز» اســتــبــدلــت اســــم فــلــســطــيــن بــكــلــمــة 
ـــبـــنـــان مــــن خـــلـــفـــيـــة مـــقـــابـــلـــة مــــع عـــالـــم  ل

معتوق». «فريدريك  اللبناني  االجتماع 
بــــأن  مـــــوقـــــع «الــــمــــونــــيــــتــــور»  وأفــــــــــاد   
برنامج  مــن  حلقة  ضمن  كــانــت  المقابلة 
في  لبنان  اســم  ظهر  حيث  «الــقــصــاص»، 
الــُمــقــابــلــة بـــدالً مــن فــلــســطــيــن مــن صــورة 

فلسطين». «زر  عنوان  يحمل  لُملصق 
ـــوز عــربــيــة  ـــي ـــاة ســـكـــاي ن  ونــــشــــرت قـــن
الـــحـــلـــقـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الـــجـــاري  ســبــتــمــبــر   ١٢ فــــي  االجـــتـــمـــاعـــي 
 ١٨ ــيــة، كــمــا حــذفــت فــي  بــالــصــورة األصــل
الــذي  الحلقة  «بــرومــو»  الــجــاري  سبتمبر 
يــظــهــر فــيــه الـــتـــزويـــر واضــــًحــــا مـــن عــلــى 

«إنستجرام». في  موقعها 
على  والثقافة  للفن  النمر  دار  وكتبت   
 ١٤ حــســابــهــا فــي «فــيــســبــوك» أنـــه بــتــاريــخ 
ــيــهــا فــريــق  أغــســطــس الــمــنــصــرم، قــــدم إل
مقابلة  لتسجيل  عربية  نيوز  سكاي  قناة 
مــصــّورة مــع «فـــردريـــك مــعــتــوق»، لــتـُـبــث 
القصة  بــرنــامــج  مــن  خــاصــة  حلقة  ضــمــن 

المرفأ.  انفجار  بعد  من  بيروت  عن 

 إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح 
بالبحــرين منــذ ١٠ سنــوات

 «سكــاي نيــوز» تتــالعب بملصـق 
وتحـــذف اســـم فلسطيــن



٢١ فنون وثقافة
األربعاء 6 صفر 1442هـ - 23 سبتمبر 2020م - العدد (14018)

كشف   :]  - الـــدوحـــة 

مــــركــــز شـــــــؤون الــمــوســيــقــى 

عـــــن اســــتــــعــــداداتــــه لــتــنــظــيــم 

حــفــل لــتــتــويــج الــفــائــزيــن في 

الجمعة  يــوم  «نــغــم»  مسابقة 

سبتمبر   ٢٥ الــمــوافــق  المقبل 

الجاري، حيث سيتم االحتفاء 

المركز  مــقــر  فــي  بــالــفــائــزيــن 

موسيقية  أمــســيــة  خـــالل  مــن 

عــبــر  ــــن  الي أون  بــثــهــا  ســيــتــم 

مــنــصــات شـــــؤون الــمــوســيــقــى 

الــرقــمــيــة، ومـــن الــمــقــّرر أن 

عدد  تقديم  الليلة  تلك  تشهد 

مــن األغــنــيــات والــمــعــزوفــات 

ـــــــي حــــــقــــــق بــــــهــــــا بـــعـــض  ـــــــت ال

بعد  وذلك  الفوز،  المتسابقين 

أن تــم اخــتــيــار الــفــائــزيــن عبر 

طريقتين تمثلتا في اختيارات 

كــــــل مــــــن لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 

تسجيل  خالل  من  والجمهور 

الفيديوهات  على  اإلعجابات 

الـــتـــي نــشــرهــا مـــركـــز شـــؤون 

للُمشاركين. الموسيقى 

هــــــــذا وتــــضــــمــــنــــت قـــائـــمـــة 

الـــفـــائـــزيـــن كــــــًال مــــن هـــاشـــم 

الـــيـــافـــعـــي فــــي الـــغـــنـــاء بــالــلــغــة 

العربية بقرار لجنة التحكيم، 

وأحــــمــــد يـــعـــقـــوب فــــي الــغــنــاء 

الجمهور،  باختيار  بالعربية 

وأريــــــــــان صــــانــــع فـــــي الـــغـــنـــاء 

لجنة  بقرار  اإلنجليزية  باللغة 

يانديان  ونيدكشانا  التحكيم، 

اإلنجليزية  باللغة  الــغــنــاء  فــي 

بــاخــتــيــار الــجــمــهــور، أمـــا عن 

العزف  بفئة  الفائزين  قائمة 

بارك  ميا  من  كل  فيها  فجاء 

تــورشــنــســكــي فــي فــئــة الــعــزف 

عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو بــــقــــرار لــجــنــة 

يانديان  ونيدكشانا  التحكيم، 

البيانو  عــلــى  الــعــزف  فــئــة  فــي 

فئة  وفــي  الجمهور،  باختيار 

األخـــرى  اآلالت  عــلــى  الــعــزف 

فــــاز عــبــدالــرحــمــن الــســويــدي 

بقرار لجنة التحكيم، وجورج 

ديــــوب فـــي فــئــة الـــعـــزف على 

بـــاخـــتـــيـــار  األخــــــــــرى  اآلالت 

الجمهور.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد خـــالـــد 

الــســالــم، مــديــر مــركــز شــؤون 

المشروع  هذا  أن  الموسيقى، 

من  جملة  ضمن  يأتي  الفني 

الكتشاف  الهادفة  الــمــبــادرات 

الـــــمـــــوهـــــوبـــــيـــــن ودعـــــمـــــهـــــم، 

مــن  الــــهــــدف  أن  ـــــى  إل ــــا  الفــــتً

الــفــعــالــيــة كـــــان دعـــــم الـــهـــواة 

مـــن الــمــوهــوبــيــن الــقــطــريــيــن 

الفئات  بمختلف  والمقيمين 

حيث  والموسيقية،  الغنائية 

ســـعـــى الـــمـــركـــز مــــن خــاللــهــا 

لــــمــــّد الــــســــاحــــة الــمــوســيــقــيــة 

بـــــكـــــوادر جـــــديـــــدة، وزيـــــــادة 

والموسيقيين  الفنانين  عــدد 

قطر،  دولـــة  فــي  المتميزين 

وأكـــد أن الــمــركــز أصــبــح في 

عـــالقـــة مــفــتــوحــة ومــســتــمــرة 

مــــــع الـــــمـــــواهـــــب الــــجــــديــــدة، 

بفرحة  ســعــادتــه  عــن  ــا  مــعــربً

الــــمــــوهــــوبــــيــــن واالبــــتــــســــامــــة 

الــتــي تــعــلــو وجـــوهـــهـــم، حيث 

أصـــبـــحـــت الـــفـــعـــالـــيـــة بــمــثــابــة 

لتلك  بالنسبة  حقيقي  عــرس 

األصـــــــــوات والــــمــــواهــــب الــتــي 

تـــمـــثـــل األمـــــــل والـــمـــســـتـــقـــبـــل. 

وأوضـــح مــديــر مــركــز شــؤون 

واصل  المركز  أن  الموسيقى 

مسابقة  مــشــاركــات  اســتــقــبــال 

«نـــــغـــــم» عــــلــــى مــــــــدار فـــتـــرة 

الفرصة  أتاح  ما  وهو  طويلة، 

الراغبين  من  كم  أكبر  لتلقي 

ظل  أن  بــعــد  الــمــشــاركــة،  فـــي 

الجميع  أمـــام  مــفــتــوًحــا  الــبــاب 

الموسيقى  أشــكــال  كــافــة  فــي 

جعل  مــا  وهــو  وتخصصاتها، 

ألكثر  يصل  المتسابقين  عــدد 

إلى  منوًها  متسابًقا،   ١٥٠ من 

 ٨ منحت  المنظمة  اللجنة  أن 

أصــوات  أربــعــة  ألفضل  جــوائــز 

تم  حيث  عازفين،   ٤ وأفضل 

اخــتــيــار اثــنــيــن مــن الــفــائــزيــن 

فـــــي فـــئـــتـــي الــــغــــنــــاء الـــعـــربـــي 

باإلنجليزية  الغناء  في  واثنين 

اخــتــارتــهــمــا لــجــنــة الــتــحــكــيــم 

والــجــمــهــور بــعــد حــصــر عــدد 

اإلعــجــابــات الــتــي جــمــعــهــا كل 

منافس، كما تم ذلك أيًضا في 

وعلى  البيانو  على  العزف  فئة 

السالم  وأكــد  األخـــرى.  اآلالت 

الموسيقى  شـــؤون  مــركــز  أن 

للمواهب  قصوى  أهمية  يولي 

الـــجـــديـــدة وهــــو األمـــــر الـــذي 

الــتــواصــل  عــلــى  حــريــًصــا  جعله 

وفي  الــجــدد،  الموهوبين  مــع 

هذا السياق أشاد بكل من وقع 

االخـــتـــيـــار عــلــيــهــم لــلــمــشــاركــة 

المسابقة،  تلك  نهائيات  فــي 

ــــأن الـــمـــركـــز يــنــوي  وصــــــّرح ب

مواصلة رعاية كل الموهوبين 

حتى  حسنًا،  بــالًء  أبــلــوا  الــذيــن 

مـــن لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الــفــوز، 

الحقيقي  الفوز  أن  إلى  منوًها 

الــتــعــاون  اســتــمــرار  فــي  يكمن 

العزم  يعقد  الــذي  المركز  مع 

ــــمــــرار فــــي دعـــم  عـــلـــى االســــت

الموهوبين، ألن ذلك هو أحد 

من  تعمل  التي  األهــداف  أهم 

خاللها الوزارة، وأشار إلى أن

الــــمــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي بــــــدأت 

مــنــذ شــهــر فــبــرايــر الــمــاضــي 

واســــتــــمــــرت حـــتـــى ســبــتــمــبــر 

نــظــًرا لــإلجــراءات االحــتــرازيــة 

التي طبقت، كانت قد شهدت 

مــشــاركــة مــا يــقــرب مــن ١٥٠ 

اكتشاف  خاللها  وتّم  مشترًكا 

عــــــدد مــــن الـــمـــوهـــوبـــيـــن فــي 

مــجــالــي الــغــنــاء والــعــزف على 

تعزيز  مع  الموسيقية  اآلالت 

ـــطـــويـــر وإعـــــطـــــاء الـــفـــرص  وت

لـــلـــمـــوهـــوبـــيـــن اآلخـــــريـــــن فــي 

إبــــراز إبــداعــاتــهــم، والــوصــول 

الفئات  من  كبيرة  قاعدة  إلى 

قطر.  في  المستهدفة  الفنية 

السالم  شــّدد  اإلطــار  هذا  وفي 

المؤثر  دوره  له  الفن  أن  على 

فــــي الــمــجــتــمــع، مـــشـــيـــًرا إلـــى 

فــي  الــرقــمــيــة  الــمــنــصــات  أن 

هــــــذا الـــــصـــــدد بــــاتــــت تــحــمــل 

بالطبع  وأضــاف:  هاًما،  دوًرا 

على  قدرتها  نستغل  أن  يجب 

الــوصــول الــســريــع إلـــى الــنــاس، 

الُمجتمع. إلى  رسائلنا  لبّث 

«شؤون الموسيقى» يُتوج الفائزين في مسابقة«نغم» .. الجمعة
خالل حفل غنائي عبر منصات المركز الرقمية

ـــة الــــجــــديــــدة ـــي ـــن ـــف ـــــــكـــــــوادر ال ـــــي دعـــــــم الـــــمـــــواهـــــب واكـــــتـــــشـــــاف ال ـــر ف ـــم ـــت ـــس ــــز ُم ــــرك ــــم خــــالــــد الـــــســـــالـــــم: ال

جانب من مسابقة نغم

أقامت   :]  - الــدوحــة 
بــوزارة  والُهوية  التراث  إدارة 
الثقافة والرياضة صباح أمس 
بيت  قاعة  في  ثقافّية  جلسة 
الثاني  بالدور  الواقعة  الحكمة 
بـــمـــقـــر الــــــــــــوزارة، حـــاضـــرت 
القطرية  الــُمــصــمــمــة  خــاللــهــا 
تحدثت  التي  األنصاري  إلهام 
القطرية  الشعبية  األزيــاء  عن 
وكــيــفــيــة تـــطـــويـــرهـــا، بــيــنــمــا 
غــريــب،  صــالــح  الــجــلــســة  أدار 
بعرض  البداية  في  قام  الــذي 
نماذج من تصاميمها وكيفية 

االرتقاء باألزياء الشعبّية.
وبـــــدورهـــــا قــــامــــت إلـــهـــام 
األنــــــصــــــاري خــــــالل الــجــلــســة 
بــالــتــحــدث حـــول الــعــديــد من 
شأنها  مــن  التي  الموضوعات 
تـــقـــديـــم الـــفـــائـــدة لــلــبــاحــثــيــن 
فــي مــجــاالت األزيـــاء الشعبية 
االستفادة  سبل  فاستعرضت 
األزيــاء  مــن  النوعية  تلك  مــن 
ـــتـــصـــامـــيـــم الـــعـــالـــمـــيـــة  فـــــي ال
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــصــمــيــمــهــا مــع 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــصــمــمــات 

الــــقــــطــــريــــات، كـــمـــا تــحــدثــت 
عـــن الــعــديــد مـــن الــتــفــاصــيــل، 
عملها  كــوالــيــس  ُمــســتــعــرضــة 
في هذا المجال بما أوضح أن 
الدراسة األكاديمية والوظائف 
مع موهبتها في مجال الرسم 
ــا  والـــفـــنـــون، مــثــل دافـــًعـــا قــويً
افتتاح  في  جديًا  التفكير  نحو 

بتصميم  يــعــنــى  لــهــا  مــشــروع 
المحلية  أو  الشعبية  األزيـــــاء 
الــــــدارجــــــة، ولـــكـــن بــلــمــســات 
عصرية، إلى أن تحقق حلمها 
وتنفيذها  األزيــاء  تصميم  في 
والقت رواًجا وقبوًال واسعين 
مــن ِقــبــل الــســيــدات ســـواء في 
بــافــتــتــاح  الـــخـــلـــيـــج  أو  قـــطـــر 

مــــشــــروع لــتــصــمــيــم األزيـــــــاء 
الشعبية بلمسات عصرية. 

هـــــذا ومـــــن الــمــنــتــظــر أن 
والــُهــويــة  ــتــراث  ال إدارة  تــقــوم 
بعقد جلسات ثقافية كل شهر 
التراث  مفردات  فيها  تتناول 
والهوية القطرية. يُشار إلى أن 
صاحبة  األنصاري،  المصممة 

ــــاء  ــــألزي مـــجـــمـــوعـــة إلـــــهـــــام ل
العديد  على  حصلت  الراقية، 
مشاركتها  خالل  الجوائز  من 
أقيمت  معارض  في  الواسعة 
بــالــدوحــة وأخــــرى فــي دول 
الـــخـــلـــيـــج، مــــا جــعــلــهــا تــتــطــلــع 
إلــى  تــصــمــيــمــاتــهــا  تــصــل  ألن 

العالمّية.

وزارة الثقافة تعقد جلسة عن األزياء الشعبّية

جانب من الجلسة

قطر  مكتبة  تنظم   :]  - الــدوحــة 
الكتابة  فــي  حلقة  الخميس  غـــًدا  الوطنّية 
منصة  عبر  بُــعــد  عــن  لليافعين  اإلبــداعــيــة 
فــرصــة  يُـــعـــد  بــمــا   Microsoft Teams
والمهارة  الخبرة  مستويات  بشتى  لاللتقاء 
والكتابات.  األعــمــال  وتــبــادل  الكتابة،  فــي 
ومن الُمنتظر أن تقدم الحلقة للُمشاركين 
الــــدعــــم والـــتـــشـــجـــيـــع عـــبـــر الـــمـــالحـــظـــات، 
والـــمـــراجـــعـــات، والــنــقــد الــبــّنــاء فـــي أجـــواء 
داعمة وُمحفزة، ومن المقرر أن يحصل 
المشاركون على أفكار واقتراحات للكتابة 
أن  كما  الحلقة،  تلك  في  مشاركتهم  عند 
الُمتّدربين  كتابات  عرض  ستتيح  الفعالية 
موقع  على  عــاًمــا   ١٤ وحــتــى   ١٢ عمر  مــن 
الــمــكــتــبــة، عــلــًمــا بـــأن الــحــلــقــة ســتــقــام غــًدا 
فـــي تــمــام الــســاعــة الــرابــعــة عـــصـــراً وعــلــى 
سيتعرف  الحلقة  هــذه  وفــي  ساعة،  مــدار 
المشاركون على كّتاب آخرين وسيحصلون 
لكتاباتهم  جديدة  واقتراحات  أفكار  على 

القادمة. 
من  سلسلة  لتكمل  الفعالية  تلك  وتأتي 
الدورات والورش التي تهتم بتأهيل الصغار 

جانب  وفي  اإلبداعي،  المسار  على  والكبار 
دعـــم الــصــغــار أقــيــمــت مـــؤخـــًرا ورش في 
تــطــويــر مــهــارة الــخــطــابــة والــتــحــدث أمــام 
الــجــمــهــور لــلــصــغــار، إلـــى جــانــب الــــدورات 
في  تنظيمها  على  المكتبة  اعــتــادت  الــتــي 
لألطفال  القصص  سرد  فن  وفي  الكتابة، 
هذا  فــي  إلــيــه  يحتاجون  مــا  كــل  لتعليمهم 
الــجــانــب، وغـــرس قيمة وأهــمــيــة الــقــراءة 
في نفوسهم، وتأثيرها على عقولهم وفًقا 
لـــلـــدراســـات الــعــلــمــّيــة، مـــع االطـــــالع كــذلــك 
والتعلم  القراءة  مثل  المفاهيم  بعض  على 

الُمبّكر.

حلقة للكتـــابة اإلبــداعيـّـة
 لليافعيــن بالمكتبــة الوطنيــة

الــلــجــنــة  وصـــلـــت   :]  - الـــدوحـــة 
للصيد  الدولي  كتارا  لمعرض  الُمنظمة 
لــمــرحــلــة  «ســـهـــيـــل»   ٢٠٢٠ ـــصـــقـــور  وال
إطالق  تسبق  التي  النهائية  االستعدادات 
الفترة  فــي  للمعرض  الــرابــعــة  النسخة 
حيث  المقبل،  أكتوبر  و٢٤   ٢٠ بين  مــا 
ســـيـــقـــام فــــي ســـاحـــة الــحــكــمــة بـــكـــتـــارا، 
بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن كــبــرى الــشــركــات 
الــــدولــــيــــة الــمــتــخــصــصــة فــــي الـــصـــقـــور 
أنه  كما  والقنص،  الصيد  ومستلزمات 
المعرض  إدارة  تــقــوم  أن  الــمــقــّرر  مــن 
بسلسلة من التدابير واإلجراءات الوقائية 
واالحترازية لضمان عملية تسوق آمنة، 
بفيروس  اإلصــابــة  مــن  لــلــوقــايــة  وذلـــك 

كــــورونــــا، عــبــر تــطــبــيــق صـــــارم لــقــواعــد 
المستمر  والتعقيم  االجتماعي  التباعد 
والــتــأكــد مــن لـــون الــحــالــة الــصــحــيــة في 
تــطــبــيــق احـــتـــراز الــمــشــار إلــيــهــا بــالــلــون 

األخضر وقياس الحرارة قبل الدخول.
بــدأت  أنــهــا  الــُمــنــظــمــة  اللجنة  وبــيــنــت 
بــالــعــمــل فـــي وضــــع اآللــــيــــات الــمــنــاســبــة 
لـ»سهيل»،  الــقــادمــة  النسخة  لبرنامج 
بـــدايـــة مـــن تــخــصــيــص مــســاحــة واســعــة 
ـــوزع عــلــيــهــا أجــنــحــة مـــــزاد الــصــقــور  ـــت ت
العارضة  والجهات  المشاركة  والشركات 
والـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي أســـلـــحـــة الــصــيــد 
ورحــــالت الــقــنــص والــصــقــارة وأجــنــحــة 
عـــرض وبــيــع الــصــقــور، بــاإلضــافــة إلــى 

الـــمـــحـــالت الــــتــــي تــــعــــرض الـــصـــنـــاعـــات 
المرتبطة  اليدوية  والــحــرف  التقليدية 
ــا بــأن  ــًم بــالــصــيــد ولــــــوازم الـــصـــقـــور، عــل
الـــمـــعـــرض ســــوف يــطــل عــلــى جــمــهــوره 
بـــمـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة ومــــتــــمــــّيــــزة مــن 
الفعاليات الرئيسية واألنشطة المصاحبة 
الــــتــــي تـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــات ومــتــطــلــبــات 
قطر  في  والمهتمين  والهواة  الصقارين 
والــعــالــم. يــهــدف مــعــرض كــتــارا الــدولــي 
لــلــصــيــد والـــصـــقـــور إلــــى دعــــم األنــشــطــة 
الخاصة  والرياضية  والثقافية  التجارية 
بالصيد والصقور، وبناء عالقات تبادلّية 
الفائدة  يُحقق  بما  والــتُــجــار  الــهــواة  بين 

للجميع.

تدابير وإجراءات وقائّية في النسخة الرابعة من «سهيل»
بُمشاركة نخبة من الشركات الُمتخصصة في مستلزمات الصقور

من معرض سهيل للصقور «أرشيفية»
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هل تستطيُع معرفَة الفوارق الثمانية بين هاتَين الصورتَين في أقلَّ من ٣ دقائق؟ لعــبة الفـــــوارق لعــبة الفـــــوارق 

سهيل: ٣١
الميزان: ١
الزبرة: ٤

ناطًقا  ينطُق  كــان  إِن 
من فضٍة، فالصمت دٌر 

زانَه الياقوُت

معركة  وقوع   :١٤٥٩
ــــــور هـــــيـــــث إحـــــــدى  بــــــل
معارك حرب الوردتَين 
والتي انتصر فيها جيُش 

أسرة يورك.
إســــبــــانــــيــــا   :١٨١٧
وإيــطــالــيــا تــوّقــعــان على 
تجارة  لتحريم  اتفاقية 

العبيد.
اكتشـــــــــــــــــــــاف   :١٨٤٦
ـــــون فـــي  ـــــت ـــــب كــــــوكــــــب ن
المرصد الفلكّي لبرلين 
بــفــضــل الــعــالــم الــفــلــكــي 
الـــــفـــــرنـــــســـــي أوربــــــــــــان 

لوفيريي.
١٨٥٦: بدأ العمل في 
حديد  سكك  خــّط  أول 
بــمــصــر بـــيـــن الـــقـــاهـــرة 

واإلسكندرية.
تشكـــــــــــــــــــــــيل   :١٩٤٨
حكومة عموم فلسطين 
حلمي  أحـــمـــد  بــرئــاســة 

عبد الباقي.
الجمــــــــــــــــــعّية   :١٩٩٢
المتحدة  لألمم  العامة 
ــــــــــحــــــــــاد  ــــــــــطــــــــــرد االت ت
اليوغسالفّي الجديد من 

عضويتها.
تــحـــــــــــــــــــــــــــــالــف   :٢٠١٤
دولـــّي بــقــيــادة الــواليــات 
عمليات  يــبــدأ  المتحدة 
تنظيم  ضـــد  عــســكــريــة 
داعــــــــــش فــــــي الـــــعـــــراق 

والشام.

٢٣ سبتمبر

هل تستطيُع ُمساعدَة الحيوانات في الجهة الُيمنى على اجتياز 
هذه المتاهة حّتى يتمّكن كلٌّ منها من الوصول إلى قطيعه في 

الجهة اليسرى في أقلَّ من دقيقتَين؟

متـــاهـــة متـــاهـــة 

األربعاء ٦ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٨)  ٢٢

اســــــتــــــخــــــدم 
مـــهـــاراتـــك فــي 
الــــريــــاضــــيــــات 
قيمة  لمعرفة 
كـــــــــــــــــــّل رمــــــــــز 
ـــى تــتــمــّكــن  حـــّت
مـــــن الــــوصــــول 
إلـــــــى اإلجـــــابـــــة 

الصحيحة؟

الرقم المنـاســب الرقم المنـاســب 

  حل مسابقة أمس: 

الكلمات األفقية: الكلمات األفقية: 

حل الكلمات المتقاطعة حل الكلمات المتقاطعة 
الكـلمات الرأســية: الكـلمات الرأســية: 

١- قطَع وطعَن - حرف تحضيض (معكوسة) - داء يُصيب العين 

(معكوسة).

فيلم  مــن  مــأخــوذة  قصته   ١٩٨٢ عـــام  أنــتــج  مــصــرّي  فيلم   -٢

أمريكي.

٣- مجموعة فرنسية إلنتاج السيارات - رابع أكبر دولة مساحًة 

في إفريقيا.

وزعزعت  َهـــزَّت   - (معكوسة)  لمعانُه  تتابَع  أَو  الــبــرق  لمع   -٤

(معكوسة).

موسيقية  درجــة   - (معكوسة)  اللمعان  شديد  فلزيَّ  عنصٌر   -٥

(معكوسة).

٦- َحْبٌل يَُقاُد بِِه - نَِهبُه ونمنُحه.

٧- درجة موسيقّية - دّبَر وحاَك (معكوسة) - َحَب ورغب.

٨- طبيب مسلم وأحد رّواد علم وظائف األعضاء في اإلنسان.

٩- استجبت له (معكوسة) - الشيء القليُل.

١٠- احتواه وضّمه إلى نفسه (معكوسة)- اسم علم مؤنث (معكوسة).

ـــْرِوه الــمــاُء - تجمعات ألعــداد  ١- َعــِطــَش فلم يُ

هائلة من النجوم.

٢- ممثل أمريكّي كان من أشهر نجوم العالم 

في األربعينيات.

َحَسبُه  َكــُرم   - (معكوسة)  بالعين  يبصرني   -٣

وُحِمدت شمائلُه وِخصالُه.

٤- مطرب وشاعر وملحن سعودّي راحل لُّقَب 

بأبي الغناء الخليجي.

ْنـــبَـــقـــي  ـــطـــلَـــُق عــلــى الـــيـــاَســـِمـــيـــن الـــزَّ ٥- اســــم يُ

(معكوسة) - اْفتََخَر وَمنَّ بَِعطائِِه.

 -١٩١٩ عام  تأّسست  عالمية  فنادق  سلسلة   -٦

قرع الجرس (معكوسة).

ٍة  ٧- لون بنّي رمادّي أو مصفّر - أدركوه بحاسَّ

هم. من حواسِّ

الــســفــن  لـــُمـــهـــاجـــمـــة  يــســتــعــمــل  صـــــــــاروخ   -٨

والغّواصات (معكوسة) - يهرب.

في  تقع  مملكة   - ويُنِجز (معكوسة)  يُكِمل   -٩

شمال أوروبا (معكوسة).

ـــوٌت  صَّ  - راعـــات  الـــزِّ لـــريِّ  كــبــيــرة  قــنــاة   -١٠

غليظ.

الكلـمات المتـقاطـعـة  الكلـمات المتـقاطـعـة  

مهرجان 
األضواء

 في برلين 
تــصــمــيــم فـــنـــّي بـــاألضـــواء 
ـــــة يــــــعــــــرض عـــلـــى  ـــــّون ـــــمـــــل ال
واجــــهــــة جـــســـر أوبـــيـــربـــاوم 
وهـــو تــصــمــيــٌم مـــشـــارٌك في 
مــهــرجــان األضـــــواء الــســنــوّي 
الـــُمـــقـــام فـــي مــديــنــة بــرلــيــن 
األلـــــمـــــانـــــّيـــــة، ويـــــضـــــّم هــــذا 
الهواء  في  المقاُم  المهرجاُن 
الطلق أكثَر من ٩٠ عمًال فنًيا 
فــي ٨٦ مــوقــًعــا مــوزعــة في 

جميع أنحاء برلين.

 البـروج البـروج
والطوالع والطوالع 

 حدث في مثل  حدث في مثل 
هذا اليوم هذا اليوم 

يومية سياسية مستقلة
صدرت في ١٠ مايو ١٩٧٩

تصدر عن

شـركـة الخـلـيـج للـنـشـر والطـبـاعــة
الدائري الثالث - منطقة الهالل - الدوحة

ص.ب : ٥٣٣

رئيس التحرير:

عـبــداللـه غانم البنعلي المهنديعـبــداللـه غانم البنعلي المهندي
almuhannadi@raya.com

هاتف : ٤٤٤٦٦٥٦٦ - ٤٤٣٧١٣٥٣

فاكس : ٤٤٣٥٠٤٧٦

مدير التحرير:

عـبـــداللـه طــالـــب الـمـــريعـبـــداللـه طــالـــب الـمـــري
abdulla.almarri@raya.com

هاتف : ٤٤٤٦٦٥١١

هواتف أقسام التحرير

قسم المحليات :
٤٤٤٦٦٥٢٤- ٤٤٤٦٦٥١٥-٤٤٤٦٦٥١٤

local@raya.com

قسم االقتصاد :
٤٤٤٦٦٥٣١

economy@raya.com

قسم الرياضة :
٤٤٤٦٦٥٠٩ - ٤٤٤٦٦٥١٠

sport@raya.com

قسم العربي والدولي :
٤٤٤٦٦٥٠٦ - ٤٤٤٦٦٥٠٧

disknews@raya.com

القسم الثقافي
٤٤٤٦٦٥٢٢

culture@raya.com

إدارة اإلعالنات
هاتف : ٤٤٤٦٦٦١٨- ٤٤٤٦٦٦١٩ - ٤٤٤٦٦٦٥٠

اإلعـالنـات المبـوبــة :
٤٤٤٦٦٦٠٧

البــدالـــة :
٤٤٤٦٦٥٥٥

التـوزيـــع 
هاتف : ٤٤٤٦٦٦٣٦ - ٤٤٤٦٦٦٣٥



األمير  زوجــة  مــاركــل  ميغن  محامو  نفي  ب:  ف  أ  لندن- 
كــتــاب «فايندينغ  فــي  ســاهــم  قــد  الــثــنــائــي  يــكــون  أن  هــــاري، 
عن  ابتعادهما  ويــتــنــاول  الصيف  هــذا  صــدر  الــذي  فــريــدوم» 
العائلة الملكية. ورفعت الممثلة األمريكية السابقة البالغة ٣٩ 
عاًما شكوى أمام محكمة لندن العليا ضد شركة «أسوشييتد 
و«دايــلــي  أونــاليــن»  لصحيفتي «مــايــل  الــنــاشــرة  نــيــوزبــايــبــر» 
مـــايـــل» ونــســخــتــهــا الـــصـــادرة األحــــد «مـــايـــل أون صـــانـــداي». 
ــتــهــاك حــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة عــبــر نــشــر  ــان وتــتــهــمــهــا خـــصـــوًصـــا ب
مقتطفات من رسالة موّجهة إلى والدها توماس ماركل في 
«أسوشييتد  شركة  عن  الدفاع  وكالء  وأعلن   .٢٠١٨ أغسطس 
نيوزبايبر» االثنين أنهم يرغبون في تغيير دفاعهم مؤكدين 
«فايندينغ  كتاب  مؤلفي»  مــع  «تعاونت  ساسكس  دوقــة  أن 
وكارولين  سكوبي  أوميد  الصحفيان  نشره  الــذي  فــريــدوم» 
السماح  أو  إعطائهما  عبر  أغسطس «خصوًصا   ١١ في  دوران 
لــهــمــا بــتــلــقــي مــعــلــومــات بــشــأن الـــرســـالـــة». وأكــــدت جاستن 
يتعاونا  لم  وزوجها  أن «المدعية  ميغن،  محامية  راشبروك 
يعطيا  ولم  معهما  مقابلة  أي  يجريا  ولم  الكتاب،  مؤلفي  مع 

أي صورة للمؤلفين».

ب:  ف  أ   - ــــاريــــس  ب
رغــــــم إعـــــــالن بــيــكــاســو 
فــــي تـــصـــريـــح مــنــســوب 
لـــه أنــــه لـــم يــكــن يحب 
الــــمــــوســــيــــقــــى، يــكــشــف 
مـــعـــرض غــيــر مــســبــوق 
كبيًرا  شغًفا  باريس  في 
لــدى  الشعبية  بــاألنــغــام 
الرسام اإلسباني الشهير 
ومــــــيــــــال الســــتــــكــــشــــاف 
كــمــا  ــــــدقــــــة،  ب اآلالت 
على  خــصــوًصــا  يـــضـــيء 
مـــوهـــبـــة حــقــيــقــيــة فــي 
ابتداع موسيقى صورية. 
لم يكن بيكاسو «شغوًفا 
بــالــمــوســيــقــى ولـــم يكن 
فــــــــي وســــــعــــــه قــــــــــراءة 
وهو  موسيقية  توليفة 
لــــم يـــكـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
كما  للعمل،  الموسيقى 
الــحــال مــع شـــاغـــال» أو 
مــــاتــــيــــس، بـــحـــســـب مــا 
غودفروا  سيسيل  تقول 
الــقــّيــمــة عــلــى مــعــرض 
«موسيقى بيكاسو» في 
باريس  أوركسترا  حــرم 
الــفــلــهــرمــونــيــة (مـــن ٢٢ 
يــنــايــر).   ٣ إلـــى  سبتمبر 
الفنان  أعــمــال  أن  غــيــر 
الــــذي يــعــّد مــن األشــهــر 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم والــــــــذي 
كـــــان مـــحـــور مـــعـــارض 
«عـــــامـــــرة  تـــحـــصـــى  ال 
بـــــــــاآلالت الــمــوســيــقــيــة 
ــــــمــــــوســــــيــــــقــــــيــــــيــــــن  وال
والــــــــــــرقــــــــــــص»، وفــــــق 

غودفروا. 

ميغن وهاري ينفيان 
مشاركتهما بكتاب الحرية

معرض حول 
عالقة بيكاسو 
بالموسيقى

االلتزام باإلجراءات 
االحترازية مسؤولية 
الجميع حتى التعود 

أرقام اإلصابات 
بكورونا لالرتفاع 

ال يوجد

ال يوجد

على الساحل :

في البحر :

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٩ - ٣٥٣٥ : ٢١ - ٠١ : ٣٧٠٩ : ١٥ - ٠٠ : ٠٣الرويس

٢٦ - ١٢٣٧ : ١٤ - ٥٢ : ٢٨٠١ : ٢٠ - ٠٦ : ٠٨دخان

٢٧ - ٥٥٣٩ : ١٣ -  ٣٨ : ١٦٠١ : ٢٠ - ٥٢ : ٠٧أبوسمرة

بالتوقيت المحلي

الصغرى والعظمىأعلى مدأدنى جزرالمنطقة

٢٦ - ٣١٣٩ : ٢٠ - ٠٨ : ٣٨١١ : ١٩ - ٤٧ : ٠٣مسيعيد

٢٦ - ٠٦٣٩ : ٢١ - ٤٥ : ٢٧٠٩ : ١٧ - ٢٦ : ٠٣الوكرة

٣١ - ٤٤٤٠ : ١٩ - ٣٩ : ٠٩  ٢٥ : ١٦ - ٠٧ : ٠٣الدوحة

٣٠ - ٣٨ ٠٧ : ١٩ - ٣٠ : ٤٧٠٨ : ١٤ - ٤٤ : ٠٢الخور

٤:٠٥الفجر

٥:٢٣الشروق

١١:٢٦الظهر

٢:٥٢العصر

٥:٣٢المغرب

٧:٠٢العشاء

جنيف - د ب أ: قالت المنظمة العالمية 
لألرصاد الجوية أمس إن منطقة المحيط 
ـــســـي شـــهـــدت بـــالـــفـــعـــل الـــكـــثـــيـــر مــن  األطـــل
األعاصير المدارية هذا الموسم لدرجة أنه 
لتسمية  األسماء  من  المزيد  هناك  يعد  لم 
المتحدثة  وصــرحــت  الــجــديــدة.  الــعــواصــف 
الجوية  لــألرصــاد  العالمية  المنظمة  باسم 
كلير نوليس في مؤتمر صحفي في جنيف، 
يتم  التي  فقط  الثانية  المرة  هي  هذه  بأن 

فــيــهــا اســتــنــفــاد قــائــمــة األســـمـــاء الــمــحــددة 
تسمية  ويجري  الموسم.  نهاية  قبل  مسبًقا 
باألسماء  مــوســم  كــل  مــن  إعــصــاًرا   ٢١ أول 
األولــى الغربية بــدًءا من الحرف األول في 
األبجدية االنجليزية وهو (A) حتى الحرف 
الــعــالــمــيــة  الــمــنــظــمــة  لــقــائــمــة  وفـــًقـــا   ،(W)
لـــألرصـــاد الــجــويــة الــمــعــدة قــبــل الــمــوســم، 
نوفمبر  حتى  يونيو  من  عــادًة  يمتد  والــذي 

من كل عام.

لكثرة األعاصير نفدت األسماء 
لتسمية العواصف الجديدة

٢٣ األخيرةاألخيرة

األربعاء ٦ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٨)     

من  فــريــق  فـــاز   :]  - الـــدوحـــة 
وتكنولوجيا  األعمال  إدارة  كلية  طالب 
في  األطلنطي  شمال  بكلية  المعلومات 
 ٢٠٢٠ قــطــر فــي مــســابــقــة «مـــبـــادرة» 
ألفضل مشروع للشباب لهذا العام عن 

تسويقّية. خطة  أفضل  فئة 
الفائزين  الكلية  طلبة  تكريم  وتــم 
عبر منصة «زووم» في نهائي النسخة 
«مــبــادرة»  مسابقة  من  عشرة  الثالثة 
لتشجيع  قطر»،  «إنــجــاز  تعقدها  التي 
قــطــر.  فــــي  الـــشـــبـــاب  األعـــــمـــــال  رواد 
ستة  من  الفائز  الكلية  فريق  ويتكون 
األعمال،  إدارة  تخصصات  من  طالب 

وهــم:  والــتــســويــق،  البشرية،  والــمــوارد 
مـــعـــاذ ســيــد عـــلـــي، وعـــائـــشـــة صــريــف، 
وبـــريـــهـــان شــحــاتــه، وعـــنـــود حــســيــنــي، 

عبدالكريم. ودانة  الميرزا،  وعائشة 
وعـــــن هـــــذا اإلنــــجــــاز قـــالـــت أنــجــيــال 
فـــــــــالورداي مـــشـــرفـــة الـــفـــريـــق: نــحــن 
حققوه  لــمــا  بطالبنا  للغاية  فــخــورون 
مــن فـــوز مــســتــحــق، فــلــقــد عــمــلــوا بجد 
تعلموها  التي  المهارات  من  واستفادوا 
فـــي الــكــلــيــة، وأنــــشــــأوا شــركــة نــاجــحــة 
وصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة فـــي نــفــس الـــوقـــت، 
وهـــو األمــــر الــــذي لــقــي إعــجــاب لجنة 

التحكيم.

طالب شمال األطلنطي يفوزون بجائزة «مبادرة» ٢٠٢٠

الــبــلــديــة  وزارُة  أعــلــنــت   :] ـ  الـــدوحـــة 
التي  األطــفــال  رســوم  مسابقة  نتيجَة  والبيئة 
نــّظــمــتــهــا بـــمـــبـــادرة مـــن لــجــنــة دعــــم الــعــمــل 
ــــوزارة، لــتــوعــيــة فــئــة األطـــفـــال  ــــال ــتــطــوعــّي ب ال
بـــاإلجـــراءات الــوقــائــّيــة والــتــدابــيــر االحــتــرازيــة 
الــالزمــة لــُمــواجــهــة تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا 
والطاقات  الــمــواهــب  وتشجيع   ،(١٩ (كوفيد- 
تّم  وقــد  الطفل.  لــدى  الــوعــي  وتنمية  الفنية، 
مواقع  عبر  عنها  واإلعـــالن  المسابقة  تنظيم 
(تويتر  بالوزارة  الخاصة  االجتماعّي  التواصل 
تّم  حيث  يــوتــيــوب)،  إنستجرام-   - فيسبوك   -

الرسومات  لتسلُّم  إلكتروني  بريد  تخصيص 
مــحــددة،  ومعايير  شـــروط  َوفـــق  الــمــشــاركــة، 

تسلُّمها  تـــّم  الــتــي  الــرســومــات  عــــدُد  بــلــغ  وقـــد 
كـــورونـــا  جــائــحــة  عـــن  مــعــبــرة  لـــوحـــة   (٢٨٥)
والتدابير الالزمة لُمواجهتها، واستهدفت هذه 
المسابقة األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 

(٦ سنوات إلى ١٢ سنة).
واســتــهــدفــت الــمــســابــقــُة زيــــادَة الــوعــي لــدى 
األطــفــال  وبــخــاصــة  الــُمــجــتــمــع،  شــرائــح  جميع 
ـــا من  حــــول كــيــفــيــة ُمـــواجـــهـــة جــائــحــة كـــورون
نــاحــيــة الــرقــابــة الــصــحــيــة، الــنــظــافــة الــعــامــة، 
االجــتــمــاعــي،  والــتــبــاعــد  والــتــعــقــيــم،  والتطهير 
تعاملهم  في  وسلوكياتهم  عاداتهم  وتصحيح 
جائحة  ظــّل  في  الحياتّية  األمــور  ُمختلف  مع 

كورونا. 

البلدية تعلن الفائزين بمسابقة رسوم األطفال يستمر حتى أكتوبر القادم

الـــدوحـــة ـ [: تــتــواصــل بــمــركــز آل 
فعاليات  وعلومه  الكريم  للقرآن  حــنــزاب 
البرنامج التعليمي «البيوت القرآنية» وذلك 
التواصل  برامج  عبر  بُعد  عن  التعلم  بنظام 
«اقــرأ  الكبار  برنامج  يضم  حيث  المرئي، 
وارتِق»، وتستمر فعاليات وأنشطة البرنامج 
عــلــى مـــدى شــهــر ونــصــف الــشــهــر وحــتــى ٧ 
أكتوبر القادم بمقر المركز بفرعيه بمنطقة 
البيوت  برنامج  ويتضمن  ومعيذر.   المرة 
«برنامج  منها  منوعة  فعاليات  الــقــرآنــيــة 
الصغار» وبرنامج «براعم اليوم زهور الغد» 
متمّيًزا  إقــبــاًال  البرنامجين  كــال  لقي  حيث 
األعمار.  مختلف  من  المشاركين  ِقبل  من 
ــدة وســــام مــحــمــد، مدير  وأوضـــحـــت الــســيِّ
برنامج «اقــرأ وارتــِق»، أنَّ البرنامج يتميَّز 

المتنوِّعة   وبرامجه  نشاطاته  يمارس  بأنه 
ـــعـــد، مـــن خــــالل بـــرامـــج وتــقــنــيــات،  عـــن بُ
انسجاًما مع توّجهات الدولة المتعلقة بمنع 
الهدف  أن  مؤكدًة  كورونا،  فيروس  انتشار 
من إطالق هذا البرنامج هو حفظ القرآن 
الكريم وإتقان تالوته، باإلضافة إلى غرس 
خالل  من  الرفيعة،  وأخالقه  اإلســالم  قيم 

أنشطة متنّوعة نقدمها للمنتسبين.
ومــــن جــانــبــهــا أعـــربـــت الـــســـيـــدة أمــانــي 
عميش، مديرة برنامج «براعم اليوم زهور 
الغد» أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج 
والقاعدة  الكريم  الــقــرآن  تــالوة  إتــقــان  هــو 
األطــفــال  مــعــرفــة  ذلـــك  ويتخلل  الــنــورانــيــة 
بــعــض األذكـــــار الــيــومــّيــة وقــصــص األنــبــيــاء 

وأسماء اهللا الحسنى.

مركز «آل حنزاب» يواصل
 برنامج البيوت القرآنية

الجليد بالقطب الشمالي
 في أدنى مستوياته

الصيفي  الجليدي  الطوف  رقعة  تراجعت  ب:  ف  أ  واشنطن- 
في المنطقة القطبية الشمالية سنة ٢٠٢٠ إلى ثاني أدنى مستوى 
على اإلطالق بعد ٢٠١٢، في انعكاس جديد لتبعات التغير المناخي 
االصطناعية  األقمار  عبر  سجالت  أظهرت  ما  وفق  المتواصلة، 
الواليات  في  والجليد  الثلج  لبيانات  الوطني  المركز  عنها  أعلن 
الماء.  على  يتشكل  الــذي  الجليد  هو  الجليدي  والطوف  المتحدة. 
وفي كل سنة، يذوب جزء منه خالل الصيف ويعود للتشكل شتاًء، 
متزايد  ذوبــان  ل  يُسجَّ المناخي،  التغير  مع  لكن  طبيعية.  بصورة 
أيًضا.  تتقلص  الشتاء  خــالل  مساحته  أن  كما  صيًفا  الجليد  لهذا 
منذ  هذه  الجليد  رقعة  مساحة  بدقة  اصطناعية  أقمار  وتسجل 

١٩٧٩، وهي تظهر منًحى واضًحا في االنحسار.  
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صاحب السمو يؤكد الثوابت القطرية في خطاب تاريخي
خالل الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لألمم المتحدة

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  جــدد 
الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  حــمــد  بــن  تميم 
ــأكــيــد عــلــى ثـــوابـــت قطر  ــت الـــمـــفـــدى ال
القضايا  مــن  الــعــديــد  تــجــاه  الــراســخــة 
الــوطــنــيــة والــعــروبــيــة والــعــالــمــيــة، عبر 
سموه  ألــقــاه  الــذي  التاريخي  الخطاب 
أمس في الجلسة االفتتاحية للمناقشة 
والسبعين  الــخــامــســة  لـــلـــدورة  الــعــامــة 
ـــعـــامـــة لــمــنــظــمــة األمــــم  لــلــجــمــعــيــة ال
تقنية  عــبــر  عـــقـــدت  الـــتـــي  الــمــتــحــدة، 
االتصال المرئي من مقر المنظمة في 

مدينة نيويورك.
ــيــجــيــة  ــــت األزمــــــــــة الــخــل وقـــــــد كــــان
والحصار الجائر المفروض على قطر 
الخطاب  صــــدارة  فــي  ســنــوات   ٣ مــنــذ 
قضيتنا  عدالة  على  أكد  الذي  السامي، 
تدابير  مواجهة  في  القانوني  وموقفنا 
دول  تفرضها  مشروعة  غير  تعسفية 

الحصار علينا.
هذا  فــي  السامي  الخطاب  وتضمن 
منها  للعالم،  قوية  رسائل  عدة  الصدد 
أن قطر أقوى من كل مؤامرات دول 
المشروعة  غير  واإلجــراءات  الحصار، 
الـــتـــي تــــواصــــل فــــرضــــهــــا.. حـــيـــث أكـــد 
ســمــوه أن مــســيــرة الــتــقــدم والــتــنــمــيــة 
تــتــواصــل رغـــم الــحــصــار.. وأن الــحــوار 
غــيــر الــمــشــروط الــســبــيــل لــحــّل األزمـــة 
الــخــلــيــجــيــة الــتــي بــــدأت بــحــصــار غير 

مشروع وحلها يبدأ برفع الحصار.
كــمــا أكــــد ســـمـــوه أن قــطــر عــــّززت 
- رغــــم تـــداعـــيـــات الــحــصــار الــجــائــر - 

الــدولــي  العمل  فــي  الفعالة  مشاركتها 
لحل أزمـــات أخـــرى، ورســخــت خالل 
الــذي  القانوني  وغير  الجائر  الحصار 
القائمة  سياستها  ثــوابــت  لــه  تــتــعــرض 
القانون  ومــبــادئ  أحــكــام  احــتــرام  على 
الـــدولـــي ومــيــثــاق األمــــم الــمــتــحــدة، ال 
ســيــمــا مــبــدأ احـــتـــرام ســـيـــادة الــــدول، 

ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.
حاضر  على  مؤتمن  وطني  وكقائد 
على  ســمــوه  حـــرص  شــعــبــه  ومستقبل 
للقيادة  الحكيم  الــتــعــامــل  اســتــعــراض 
ضربت  التي  الجائر  الحصار  أزمة  مع 
بــكــافــة الــقــوانــيــن واألعــــــراف الــدولــيــة 
أنه  سموه  أكــد  حيث  الحائط،  عــرض 
األخالقية  مسؤولياتنا  مــن  «انــطــالًقــا 
أكــدنــا،  فقد  شعوبنا  أمـــام  والــقــانــونــيــة 
وما زلنا وسنظل نؤكد، على أن الحوار 
المصالح  على  القائم  المشروط  غير 
هو  الــدول  سيادة  واحــتــرام  المشتركة 
بدأت  التي  األزمـــة،  هــذه  لحل  السبيل 
بحصار غير مشروع ويبدأ حلها برفع 

هذا الحصار».
وقـــد نـــوه ســمــو األمــيــر فــي خطابه 
الــتــاريــخــي بــــدور ســمــو أمــيــر الــكــويــت 
وجــــهــــوده الـــمـــقـــدرة فـــي حـــل األزمــــة 
السمو  صاحب  جــدد  حين  الخليجية، 
فـــي هــــذه الــمــنــاســبــة تـــقـــديـــره الــبــالــغ 
لــلــجــهــود الــمــخــلــصــة لــحــضــرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ صــبــاح األحـــمـــد الــجــابــر 
الشقيقة،  الكويت  دولــة  أمير  الصباح، 
كما ثمن سموه مساعي الدول الشقيقة 

والصديقة إلنهاء هذه األزمة.
جهود  إلــى  الخليجية  األزمـــة  ومــن 
قــطــر فـــي مــكــافــحــة اإلرهــــــاب، حيث 
قطر  ثــوابــت  على  التأكيد  سموه  جــدد 
فـــي مــعــالــجــة تــلــك الــظــاهــرة بــاقــتــالع 
حيث  الحقيقية..  وأسبابها  جــذورهــا 
أكــــد ســـمـــوه أن اإلرهـــــــاب يــظــل أحــد 
العالم  يواجهها  الــتــي  التحديات  أبـــرز 
للسلم  حقيقي  تهديد  مــن  يمثله  لما 
تحقيق  وإعـــاقـــة  الــدولــيــيــن،  واألمـــــن 

التنمية المستدامة للشعوب.
ونــــــوه ســـمـــوه بـــجـــهـــود دولــــــة قــطــر 
المشاركة  فــي  جــهــًدا  ندخر  «ال  بقوله 
الفاعلة في الجهود الدولية واإلقليمية 
لــلــتــصــدي لــتــلــك الـــظـــاهـــرة ومــعــالــجــة 
جـــذورهـــا وال ســيــمــا مــن خـــالل دعــم 
الــتــعــلــيــم لــمــاليــيــن األطـــفـــال والــشــبــاب 
والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب».

القطرية  بــالــشــراكــة  ســمــوه  نــوه  كما 

األمــــمــــيــــة فـــــي مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــاب 
افتتاح  إلــى  ــا  الفــتً العنيف،  والــتــطــرف 
مــكــتــب بــــرامــــج تـــابـــع لــمــكــتــب األمــــم 
الـــمـــتـــحـــدة لــمــكــافــحــة اإلرهــــــــاب فــي 
الدوحة في شهر مايو القادم من أجل 
مكافحة  على  السلوكية  الرؤى  تطبيق 

اإلرهاب والتطرف العنيف.
دعــم  إلـــى  اإلرهــــاب  مكافحة  ومـــن 
الفقر،  مكافحة  في  العالمية  الجهود 
وهـــــي أحـــــد الــــثــــوابــــت الــــراســــخــــة فــي 
ما أكده  وهو  الخارجية،  قطر  سياسة 
تنفيذ  إلـــى  ـــاإلشـــارة  ب الــســمــو  صــاحــب 
بمبلغ  مساهمة  بتقديم  تعهدها  قطر 
األقل  البلدان  لدعم  دوالر  مليون   ١٠٠
ا والدول الجزرية الصغيرة النامية  نمًوّ
عن  فضًال  الــمــنــاخ..  تغير  مــع  للتعامل 
اإلعـــــالن عـــن اســتــضــافــة الـــدوحـــة في 
المتحدة  األمــم  مؤتمر  المقبل  مــارس 
ا،  نــمــوًّ الــبــلــدان  بــأقــل  المعني  الــخــامــس 
لــدعــم مــســيــرة األمــــم الــمــتــحــدة نحو 
العشر  للسنوات  فيها  التنمية  تحقيق 
ـــقـــادمـــة، وبـــمـــا يــتــمــاشــى مـــع خطة  ال

التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
ومن مكافحة اإلرهاب إلى ترسيخ 
األمـــن واالســتــقــرار وحـــل الــمــنــازعــات 
القطرية  الــثــوابــت  كــأحــد  الــحــوار،  عبر 
الــتــي اســتــعــرضــهــا صــاحــب الــســمــو في 
الـــخـــطـــاب، حــيــث نــــوه ســمــوه بــإيــمــان 
قطر الراسخ بحل المنازعات بالطرق 

الـــســـلـــمـــيـــة، مـــشـــيـــًرا 
لـــــــنـــــــجـــــــاح جـــــهـــــود 
وســـــــــاطـــــــــة دولـــــــــة 
قــــطــــر فــــــي تـــوقـــيـــع 
بين  الـــســـالم  اتـــفـــاق 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
وحــــركــــة طـــالـــبـــان، 
ـــــدوحـــــة، فــي  فــــي ال
٢٩ فبراير الماضي، 
كــــمــــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
ـــــــــجـــــــــاح عـــمـــلـــيـــة  إن
تــبــادل األســـرى بين 
أفغانستان  حكومة 
وحركة طالبان من 
خــــالل الــمــنــاقــشــات 

الشهر  خالل  الدوحة  في  ُعقدت  التي 
الماضي.

وتــبــقــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
صــــــــــدارة أولـــــــويـــــــات ســــيــــاســــة قــطــر 
بمساحة  حظيت  ولــذلــك  الــخــارجــيــة، 
خطاب  فــي  مــبــاشــرة  ورســائــل  كبيرة 
صـــاحـــب الـــســـمـــو، حــيــث جــــدد ســمــوه 
القضية  دعم  في  الثابت  قطر  موقف 

الفلسطينية.
فــقــد أكـــد ســمــو األمــيــر عــلــى عــدالــة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــحــظــى 
بـــإجـــمـــاع دولـــــــي، ورغــــــم ذلـــــك يــقــف 
يتخذ  وال  عـــاجـــًزا  الـــدولـــي  الــمــجــتــمــع 
أيــــــة خــــطــــوات فـــعـــالـــة فــــي مـــواجـــهـــة 

الــتــعــنــت اإلســرائــيــلــي 
واالســـــــتـــــــمـــــــرار فــي 
احــــــتــــــالل األراضـــــــــي 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة 
جانب  إلــى  والعربية 
فــــــــــــــــرض حـــــــصـــــــار 
خــــانــــق عـــلـــى قـــطـــاع 
ـــــوســـــع  ـــــت غــــــــــــزة، وال
سياسة  في  المستمر 
وفرض  االستيطان، 
الواقع،  األمر  سياسة 
ــتــهــاك  وذلــــــك فــــي ان
فـــــاضـــــح لــــــقــــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
الذي  الدولتين  وحل 

توافق عليه المجتمع الدولي.
 ووفــــق رؤيــــة صــاحــب الــســمــو الــتــي 
تــتــفــق مــع تــطــلــعــات الــشــعــوب وقــواعــد 
العادل  «السالم  فــإن  الدولية،  العدالة 
من  إال  تحقيقه  يــمــكــن  ال  والــمــنــشــود 
خالل التزام إسرائيل التام بمرجعيات 
وقرارات الشرعية الدولية والتي قبلها 
السالم  مــبــادرة  عليها  وتــقــوم  الــعــرب 

العربية».
من  التاريخية  المرحلة  تلك  وفــي 
تــاريــخ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، جــاءت 
النقاط  لتضع  الــســمــو  صــاحــب  كــلــمــات 
عـــلـــى الـــــحـــــروف، وتـــخـــاطـــب ضــمــيــر 
أكد  حين  الــدامــغــة،  بالحقائق  الــعــالــم 

إلى  تستند  ال  ترتيبات  «أيــة  أن  سموه 
ولو  السالم  تحقق  ال  المرجعيات  هذه 
غايات  لها  يكون  وقــد  ســالًمــا.  ُسميت 
ــــعــــادل لــقــضــيــة  أخــــــرى غـــيـــر الـــحـــل ال
فلسطين، وغير تحقيق السالم الشامل 

والعادل والدائم».
المجتمع  األمــيــر  ســمــو  وضـــع  وقـــد 
الشعب  تجاه  مسؤولياته  أمام  الدولي 
حين  الــعــادلــة  وقــضــيــتــه  الفلسطيني 
فلسطين  قضية  «بقاء  أن  سموه  أكد 
ـــمـــرار  واســـت عـــــــادل،  حــــل  دون  مــــن 
الوقائع  وخلق  باالستيطان  إسرائيل 
عالمة  أكبر  رادع،  دون  األرض  على 
ســـــــؤال عـــلـــى مـــصـــداقـــيـــة الــمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي ومــــؤســــســــاتــــه».. مــخــاطــبًــا 
مجلس  وبخاصة   - الــدولــي  المجتمع 
القانونية  بمسؤوليته  للقيام  األمـــن 
ــــزام إســرائــيــل بــفــك الــحــصــار عن  وإل
قــطــاع غـــزة وإعـــــادة عــمــلــيــة الــســالم 
إلـــى مــســارهــا مــن خـــالل مــفــاوضــات 
على  تــقــوم  بــحــيــث  مــصــداقــيــة،  ذات 
ــــيــــس عــلــى  الـــــــقـــــــرارات الــــدولــــيــــة ول
الوضع  قضايا  جميع  وتتناول  الــقــوة، 
ــــهــــاء االحــــتــــالل خـــالل  الـــنـــهـــائـــي، وإن
مـــدة زمــنــيــة مــحــددة وإقـــامـــة دولــة 
عام  حــدود  على  المستقلة  فلسطين 
الشرقية،  الــقــدس  وعاصمتها   ١٩٦٧
لجميع  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل  وإنــهــاء 

المحتلة. العربية  األراضي 

كــمــا نــــوه ســـمـــوه بــجــهــود ومــســاعــي 
ــيــئــة الــمــالئــمــة  ــب قـــطـــر نـــحـــو تــهــيــئــة ال
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى الــــســــالم واالســـتـــجـــابـــة 
للصعوبات االقتصادية واإلنسانية التي 
بمواصلة  فلسطين،  في  األشقاء  تواجه 
لتقديم  الدوليين  شركائنا  مع  التنسيق 
ومعالجة  والــتــنــمــوي  اإلنــســانــي  الــدعــم 
األمــد  والطويلة  العاجلة  االحتياجات 
فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــمـــحـــاصـــر، عــــالوًة 
وكالة  لصالح  مساهماتنا  تعزيز  على 

األونروا.
ومن القضية الفلسطينية إلى األزمة 
 ٩ من  أكثر  عليها  مضى  التي  السورية 
إنسانية  مآس  من  شهدته  وما  سنوات 
آثــارهــا  تتفاقم  والــتــي  مسبوقة،  غير 
السلبية الخطيرة عاًما بعد عام، منوًها 
سموه بأن إنهاء األزمة ما زال متعذًرا 
وتقاعس  السوري  النظام  تعنت  بسبب 
مجلس  وبــخــاصــة  الـــدولـــي،  المجتمع 
األمن، عن أداء دوره في حفظ السلم 

واألمن الدوليين وحماية المدنيين.
وكرر سمو األمير موقف دولة قطر 
الثابت بأن السبيل الوحيد إلنهاء األزمة 
السورية هو الحل السياسي الذي يستند 
إلـــى بــيــان جــنــيــف (١)، وتــنــفــيــذ قــرار 
تؤكد  كما   ،٢٢٥٤ رقــم  األمــن  مجلس 
المجتمع  مع  ستواصل  أنها  قطر  دولة 
الـــدولـــي دعـــم جــهــود تــحــقــيــق الــعــدالــة 
وجــرائــم  الفظائع  مرتكبي  ومــســاءلــة 
التي  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الحرب 

ارتكبت في سورية.
 ومــن األزمـــة الــســوريــة إلــى الحرب 
تــزال  ال  والــتــي  الــيــمــن،  فــي  المشتعلة 
تــهــدم عــمــران الــيــمــن، وتــقــضــي على 
مــقــومــات الــحــيــاة فــيــه، وتــهــدد األمــن 
الخطاب  تضمن  حيث  المنطقة،  فــي 
خـــريـــطـــة طــــريــــق الســــتــــعــــادة األمــــن 
واالستقرار في اليمن حين أكد سموه 
األزمــة  هــذه  لحل  الــوحــيــد  السبيل  أن 
بموجب  اليمنيين  بين  بالتفاوض  هو 
والمبادرة  الوطني  الــحــوار  مخرجات 
الخليجية وقرارات مجلس األمن ذات 
 ..٢٢١٦ رقــم  الــقــرار  وبــخــاصــة  الصلة 
مجدًدا موقف قطر الثابت من وحدة 

اليمن وسالمة أراضيه.
وفـــــي الــــشــــأن الــلــيــبــي جـــــدد ســمــوه 
الــنــار،  إطـــالق  وقــف  بــاتــفــاق  الترحيب 
ــيــة الــســيــاســيــة وفـــقـــاً  وتــفــعــيــل الــعــمــل
مخرجاته،  وكافة  الصخيرات  التفاق 
الشاملة،  السياسية  التسوية  لتحقيق 
ووحـــدة  ســيــادتــهــا  لليبيا  تحفظ  الــتــي 
أراضـــيـــهـــا واســتــقــاللــهــا وحـــقـــن دمـــاء 
مؤكًدا  ثرواته..  على  والحفاظ  شعبها 
الجميع  يستوعب  «أن  المفيد  من  أنــه 
عسكري  حكم  نظام  فــرض  استحالة 

بالقوة في ليبيا».
ــبــنــانــي أكــــد ســمــوه  ــل ـــشـــأن ال وفــــي ال
أن قــطــر وقــفــت إلـــى جــانــب األشــقــاء 
بأن  مــنــوًهــا  شـــروط،  دون  اللبنانيين 
«عــلــى الــلــبــنــانــيــيــن بــأنــفــســهــم، ولــيــس 
عليها  متوافق  طــرق  إيــجــاد  بــاإلمــالء، 
كامل  جيل  تطلعات  وتلبية  لإلصالح، 
وليس  المواطنة  على  تقوم  دولــة  إلــى 

على أية انتماءات أخرى». 
خــــطــــاب شــــامــــل جـــــاء فــــي تــوقــيــت 
العديد  مــن  الــعــالــم  فيه  يعاني  دقــيــق، 
من التحديات السياسية واالقتصادية، 
فـــضـــًال عـــن تـــداعـــيـــات تــفــشــي جــائــحــة 
خاللها  ســارعــت  والــتــي  (كوفيد-١٩)، 
قــــطــــر بــــاتــــخــــاذ جـــمـــيـــع اإلجـــــــــــراءات 
المواطنين  لحماية  الوقائية  والتدابير 
تر  ولـــم  ــا،  ـــ أرضــهـــ علــى  والــمــقــيــمــيـــــن 
تناقًضا بين واجبها هذا، وبين تقديم 
دولـــة   (٦٠) مـــن  ألكـــثـــر  الـــمـــســـاعـــدات 
والمشاركة  دولية،  منظمات  وخمس 
الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد 
الوباء  هذا  لمواجهة  والطاقات  الموارد 
وتداعياته، ودعم المراكز البحثية في 
عدة دول للحد من التداعيات السلبية 
في  واإلسراع  الجائحة  لتلك  الخطيرة 

اكتشاف لقاح لهذا الفيروس.
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شــــروط دون  ــــروت  ــــي ب ـــأ  ـــرف م ـــار  ـــج ـــف ان بـــعـــد  لـــبـــنـــان  بـــجـــانـــب  ـــت  ـــف وق قـــطـــر 
ليبيا فــي  الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  وتــفــعــيــل  الــنــار  إطــــالق  ـــف  وق ــاق  ــف ــات ب ــطــري  ق تــرحــيــب 
الخليجية   والـــمـــبـــادرة  ــي  ــن ــوط ال ــحــوار  ــل ل وفـــقـًــا  ــاوض  ــف ــت ــال ب ــتــم  ي ــيــمــن  ال أزمــــة  حـــل 

ــقــطــري  ـــدعـــم ال ــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وجــــدد ال ــوق ال ــحــق ــصــر ل ــت ــو ان ــم ــس صــاحــب ال

ــــحــــل الـــســـيـــاســـي ــــة هـــــو ال ــــوري ــــس ـــل الــــوحــــيــــد إلنـــــهـــــاء األزمـــــــــة ال ـــي ـــســـب ال

ــــاب ــة والـــدولـــيـــة فـــي مــكــافــحــة اإلره ــي ــم ــا وشــراكــاتــهــا األم ــوده ــه ــطــر تـــواصـــل ج ق

الــســالم ــاق  ــف ات عــلــى  مسلحة  ــات  ــرك وح الـــســـودان  ــي  ف االنــتــقــالــيــة  الــحــكــومــة  تــوقــيــع  ثــمــن  ســمــوه 

ــود الــقــطــريــة ــجــه ــوج ال ــت ـــــاب ي ـــدوحـــة لــمــكــافــحــة اإلره ــي فـــي ال ــم ــاح مــكــتــب أم ــت ــت اف

الــدولــيــة الــشــرعــيــة  بـــقـــرارات  ــل  ــي إســرائ ــزام  ــت ــال ب إال  تحقيقه  يمكن  ال  الــعــادل  ــســالم  ال

ــألزمــة ــل ل ــح ـــــدول هـــو ال ـــرام ســـيـــادة ال ــى احـــت ــم عــل ــائ ــق ــر الــمــشــروط ال ـــحـــوار غــي ال

الحصار برفع  يبدأ  وحلها   .. مشروع  غير  بحصار  بدأت  الخليجية  األزمة 

بقلم: رئيس التحرير 
المهندي البنعلي  غانم  عبداهللا 
almuhannadi@raya.com 
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