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 فحوصات شاملة لتشافيز  
 كراكاس – أ. ف. ب »

من املقرر أن يعود الرئيس الفنزويلي هوغو 
تــشــافــيــز إلــــى كــوبــا غــــدًا، لــيــخــضــع ملـــا وصــفــه 
بفحوص «شاملة» لحالته الصحية في أعقاب 

عدة زيارات لكوبا للعالج من السرطان.

الــفــحــوص الطبية ستكون  وقـــال تشافيز إن 
شاملة «مــن هامة الــرأس إلــى أخمص القدم». 
وكــــان تــشــافــيــز أعــلــن لــلــمــرة األولـــــى األســبــوع 
إلــى كوبا لفحص طبي،  أنــه سيعود  املــاضــي 
لــلــتــأكــد مـــن عــــدم بـــقـــاء خـــاليـــا ســرطــانــيــة في 

جسده. 

الدوحة - ) »

جري وزارة البلدية والتخطيط 
ُ
ت

الـــعـــمـــرانـــي اســـتـــعـــداداتـــهـــا عــلــى 
قدم وســاق لتطبيق القانون رقم 
«15» لــســنــة 2010 بـــشـــأن حظر 
ســــكــــن الـــــعـــــمـــــال داخـــــــــل مـــنـــاطـــق 
ســكــن الــعــائــالت اعــتــبــارًا مــن أول 
نوفمبر املقبل، حيث تــم تدريب 
مـــفـــتـــشـــي املــــبــــانــــي مـــــؤخـــــرًا عــلــى 
الــقــانــون. وبـــدأت  كيفية تطبيق 
الرقابة  البلديات ممثلة بــإدارات 
الـــبـــلـــديـــة بــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــع 
مـــفـــتـــشـــي املــــبــــانــــي لـــبـــحـــث آلـــيـــة 
تــطــبــيــق الــــقــــانــــون، وتـــوزيـــعـــهـــم 
التابعة لكل بلدية،  على املناطق 
لحصر مساكن تجمعات العمال، 
استعدادًا لتطبيق القانون على 
املــــخــــالــــفــــني بــــعــــد ســــريــــانــــه أول 

الشهر.
وفــــي بــلــديــة الــــريــــان، تـــم تقسيم 
املــفــتــشــني عـــلـــى املـــنـــاطـــق بـــواقـــع 

أربـــــعـــــة مـــفـــتـــشـــني لــــكــــل مــنــطــقــة، 
وتــــوزيــــع آلـــيـــة تــطــبــيــق الــقــانــون 
نــمــاذج وإخـــطـــارات  عليهم وفـــق 
املخالفات التي يتم االنتهاء من 
إعــدادهــا حاليًا بمعرفة الجهات 

املختصة بالوزارة.
الــبــشــريــة  املـــــــوارد  وكـــانـــت إدارة 
بــــــــالــــــــوزارة قــــــد عـــــقـــــدت دورتـــــــني 

تدريبيتني مــؤخــرًا شــارك فيهما 
(104) مـــفـــتـــشـــني مــــــن مــخــتــلــف 
الــبــلــديــات، تــم خــاللــهــا تعريفهم 
بمهام مأموري الضبط القضائي 
فــي مــجــال حــظــر ســكــن تجمعات 

العمال.

ملحق االقتصاد

77صفحة

 زيادة الرواتب تنعش 
سوق الذهب 

ماذا يفعلون؟!

 الدوحة - ) »

رفع كل من بنك الدوحة وشركة الضمان للتأمني اإلسالمي «بيمة» 
رواتـــب املوظفني القطريني العاملني لديهما بــواقــع 60% لكل من 
الراتب األساسي والعالوة االجتماعية. فقد قرر مجلس إدارة بنك 
الدوحة زيــادة رواتــب القطريني بـ 60%، فيما وافــق مجلس إدارة 
الــضــمــان للتأمني اإلســالمــي «بــيــمــة» على تنفيذ الخطوة  شــركــة 

ذاتها اعتبارًا من أول سبتمبر املاضي. 

 «بوابة التوظيف اإللكتروني».. جاهزة وال تعمل 

الرميحي يؤكد أهمية «حوار األديان» السعودية: لن نسمح بالعبث بأمن الحجاج 

 الدوحة احتضنت 74 مؤتمرًا دوليًا في 2010 

 «QNB» و«إزدان» و«صناعات» 
ضمن أكبر 500 شركة عاملية 

 «بيمة» و«الدوحة» يزيدان الرواتب 

البلديات تستعد لحظر سكن العمال باألحياء

 عواصم - وكاالت »

حـــــــــذرت الــــســــعــــوديــــة أمـــــــس مــن 
أنــهــا لــن تسمح بــأي عبث بأمن 
الـــــحـــــجـــــاج وســـــالمـــــتـــــهـــــم خـــــالل 
مـــوســـم الـــحـــج هــــذا الــــعــــام، على 
وقــع تــزايــد الــتــوتــر بــني الــريــاض 

وطهران.
وقال خالد الفيصل أمير منطقة 
مــــكــــة املـــــكـــــرمـــــة ورئــــــيــــــس لــجــنــة 
اإلشـــــــــــراف عــــلــــى شــــــــؤون الـــحـــج 
خـــــــالل مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي: «لــــن 
نــســمــح بــــأي شــــيء يــعــكــر صفو 
الحج أو يكدر خواطر الحجاج، 
ولـــذلـــك لـــن نــســمــح بـــأي عــبــث أو 
فـــــي مـــوســـم  فــــوضــــى  شــــغــــب أو 

الحج أو في غيره».
ويــأتــي مــوســم الــحــج هـــذا الــعــام 
في ظل موجة توتر في العالقات 
بـــــني الــــســــعــــوديــــة وإيـــــــــــران عــلــى 
خلفية اتهامات أميركية لطهران 
بــــالــــتــــخــــطــــيــــط لــــقــــتــــل الـــســـفـــيـــر 

السعودي في واشنطن. 
ونــفــت إيـــــران -الـــتـــي مـــن املــتــوقــع 

أن يشارك 97 ألفًا من مواطنيها 
الــعــام- أي صلة لها  بالحج هــذا 

بهذه القضية. 
من جهة أخرى، طلبت السعودية 
مــن األمـــني الــعــام لــألمــم املتحدة 
بـــان كــي مـــون أن يحيط مجلس 
األمـــــــــــن الــــــــدولــــــــي عــــلــــمــــًا بــــشــــأن 
«املؤامرة البشعة» ضد سفيرها 

في واشنطن.
وطالبت الرياض في بيان صادر 
عـــن الــبــعــثــة الــســعــوديــة الــدائــمــة 
لـــــدى األمــــــم املـــتـــحـــدة بـــــ «تــقــديــم 
جـــمـــيـــع مـــــن لــــهــــم عـــــالقـــــة بـــهـــذه 

املحاولة املشينة للعدالة». 

 الدوحة - سيد أحمد الخضر - قنا  »

أظهر دليل أصدرته إدارة التعاون الفني الدولي 
بـــــوزارة الــخــارجــيــة أن الـــدوحـــة احــتــضــنــت الــعــام 

املاضي 74 مؤتمرًا إقليميًا ودوليًا.
ويــبــني الــدلــيــل أن املـــؤتـــمـــرات والــفــعــالــيــات الــتــي 
احتضنتها الدوحة السنة املاضية غطت املجاالت 
السياسية واالجتماعية واإلنسانية، إلى جانب 

التجارة واالقتصاد والطاقة والتعليم.
ويكرس الدليل حقيقة أن الدوحة أصبحت قبلة 
للمؤتمرات اإلقليمية والدولية، وساحة حيوية 
لــلــنــدوات الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة الــتــي 

تضيق بمحتوياتها العديد من دول العالم.
ويعكس هذا الحجم من املؤتمرات انفتاح القيادة 
الــعــالــم، ودورهــــا في  القطرية على مختلف دول 

جسر الهوة بني الحضارات واألديان.
من جهته، أكــد سعادة السيد محمد بن عبدالله 
الـــرمـــيـــحـــي مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون 
املتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات بوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة أن مــؤتــمــر الــــدوحــــة الـــتـــاســـع لــحــوار 
األديان -الذي سيعقد خالل الفترة من 24 إلى 26 
أكتوبر الحالي تحت عــنــوان «وســائــل التواصل 

االجتماعي وحــوار األديـــان.. نظرة استشرافية»- 
يكتسب أهمية كبرى من حيث توقيت انعقاده، 
ومــــــن حـــيـــث املـــــحـــــاور الــــتــــي يـــنـــاقـــشـــهـــا أو عـــدد 

املشاركني فيه.  

 الدوحة - ) »

حلت مجموعة QNB وصناعات قطر وإزدان العقارية ضمن 
قائمة أكبر 500 شركة عاملية، وفق آخر ترتيب لـ «فايننشيال 
تايمز»، حسب القيمة السوقية في نهاية سبتمبر، وذلك من 
بــني 7 شــركــات مــن منطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا. 
وتستند تلك القائمة للقيمة السوقية للشركات، حيث يتم 

حسابها على أساس سنوي وفصلي.
ومنذ عام كانت إزدان العقارية فقط في قائمة أكبر الشركات 

العاملية.
وتــضــم الــشــركــات الــجــديــدة الــتــي دخــلــت الــقــائــمــة 3 شــركــات 
سعودية هي: سابك، ومصرف الراجحي، وشركة االتصاالت 

السعودية.  

● تيار يؤيد االعتراف باملجلس الوطني  ● مقترح خليجي ملساعدة النازحني

 الجامعة تتجه لتجميد عضوية سوريا 
 القاهرة - أحمد علي »

كشف مصدر دبلوماسي بالجامعة 
«)» أن هــنــاك توجهًا  لــــــ الــعــربــيــة 
الــدول العربية لتجميد  لــدى غالبية 
عــضــويــة ســـوريـــا فـــي الــجــامــعــة بعد 
الــعــربــيــة لتحقيق  املــــبــــادرة  رفــضــهــا 
إصــــــالحــــــات ســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــبــــالد، 
ووقـــــــــف الــــعــــنــــف مــــــن قــــبــــل الـــجـــيـــش 
الــــســــوري وشــبــيــحــتــه ضـــد املــدنــيــني 
الــعــزل، مــمــا أدى إلـــى مقتل وإصــابــة 

اآلالف.
ويــــتــــرأس مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
جــــاســــم بـــــن جــــبــــر آل ثــــانــــي رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــوم 
اجــتــمــاعــًا طـــارئـــًا لــــــوزراء الــخــارجــيــة 
العرب بمقر األمانة العامة للجامعة 

ملناقشة الوضع في سوريا. 
وأوضــــــــح املــــصــــدر أن األمـــــــني الـــعـــام 
لــلــجــامــعــة الــــدكــــتــــور نـــبـــيـــل الـــعـــربـــي 
سوف يعرض خالل االجتماع نتائج 
املـــــبـــــادرة الـــعـــربـــيـــة، والـــــــرد الـــســـوري 

عليها.
وأشار املصدر إلى وجود تيارين بني 
الــدول العربية، األول يدعو لتجميد 
عـــضـــويـــة ســــوريــــا أســــــوة بـــمـــا حـــدث 
مـــع لــيــبــيــا قــبــل إزاحـــــة حــكــم الــقــذافــي 
واالعـــــــتـــــــراف بـــاملـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي 
الــــســــوري، وهــــو تـــيـــار تـــقـــوده الــــدول 
الــخــلــيــجــيــة ومــعــهــا لــيــبــيــا، والــتــيــار 
الثاني يدعو لفرض عقوبات وإعطاء 
الـــنـــظـــام مـــهـــلـــة أخـــــــرى قـــبـــل تــجــمــيــد 
عضويته، وهو تيار تقوده مصر. في 

حني أن هناك تيارًا ثالثًا ضعيفًا في 
الــجــزائــر يــرفــض أي مساس  مقدمته 

بالنظام السوري.
وتوقع املصدر في ظل هذه الخالفات 
أال يــفــرض االجــتــمــاع عــقــوبــات على 
سوريا، والتلويح فقط بعقوبات في 
حــال استمرار أعمال العنف والقتل، 
ومــــن أبـــــرز هــــذه الـــعـــقـــوبـــات تجميد 

عضوية سوريا في الجامعة العربية.
وأشــــــــار املــــصــــدر إلـــــى أن االجـــتـــمـــاع 
ســـــيـــــنـــــاقـــــش مـــــقـــــتـــــرحـــــًا خـــلـــيـــجـــيـــًا 
لـــتـــخـــصـــيـــص مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة 
للمتضررين من الوضع في سوريا، 
خــاصــة الـــنـــازحـــني، وهــــو مـــا اعــتــبــره 
 ذا داللة كبيرة في حال 

ً
املصدر عمال

إقـــــــــراره، ألنـــــه يـــعـــد أول تـــدخـــل عــلــى 

األرض في األزمة السورية عربيًا.
ويــــأتــــي هــــــذا االجــــتــــمــــاع بــــنــــاء عــلــى 
طــــلــــب تــــقــــدمــــت بـــــه دولــــــــة اإلمــــــــــارات 
مــــمــــثــــلــــة لـــــــــــدول مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي بــــاعــــتــــبــــارهــــا الــــرئــــاســــة 

الحالية للمجلس. 

 الدوحة - ياسني بن ملنور »

أعلنت لجنة تطوير جائزة التميز العلمي عن زيادة املكافآت 
املخصصة لــلــدورة الــخــامــســة، وإضــافــة فئة جــديــدة وإجـــراء 

بعض التعديالت.
وحددت اللجنة األول من ديسمبر موعدًا إليداع الترشيحات 
على أن تنتهي فــي الثالثني مــن الشهر نفسه، حيث سيكرم 
الفائزون من قبل سمو ولــي العهد الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني في شهر مارس املقبل. 
وكشفت مديرة لجنة التطوير ومديرة هيئة التقييم الدكتورة 
حمدة السليطي في مؤتمر صحافي أن الجائزة أدخلت صنفًا 
جديدًا يتمثل في تكريم املدرسة التي حققت أعلى نسبة في 

التقييم التربوي الشامل «االختبارات الوطنية».

 صنعاء - أ. ف. ب  »

شـــهـــدت الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء أمــــس أعـــمـــال عــنــف دامـــيـــة، 
 لــــدى تــفــريــق مـــئـــات اآلالف من 

ً
أوقـــعـــت مـــا ال يــقــل عـــن 22 قــتــيــال

املتظاهرين املناهضني للنظام، وفي معارك ضارية بني قبيلتني 
إحــداهــمــا مــنــاهــضــة واألخــــــرى مــنــاصــرة لــلــرئــيــس عــلــي عــبــدالــلــه 
صالح. وضعفت سلطة الرئيس صالح بشكل كبير بسبب حركة 
االحتجاجات الشعبية املستمرة منذ 9 أشهر للمطالبة برحيله، 

واحتدام املعارك بني أنصاره ومعارضيه. 

 زيادة مكافآت جائزة التميز العلمي 

 في يوم داٍم باليمن 
ً
 22 قتيال

أ.ف.ب » سوريون باليونان يهتفون برحيل األسد 
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محمد بن عبدالله الرميحي »

 األمير خالد الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج املركزية    »

 الدوحة - ) »

رغـــــــم مــــضــــي عـــــــام كــــامــــل عــلــى 
إتمام العمل بـ «بوابة التوظيف 
اإللــكــتــرونــي» فإنها مــا زالــت ال 
تعمل بانتظار التدشني، الذي 

عرف أسباب تأخره.
ُ
ال ت

وقال مصدر في املجلس األعلى 
لــــــالتــــــصــــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
املـــعـــلـــومـــات «ictQATAR» إن 
الـــتـــأخـــر الـــحـــاصـــل فــــي إطــــالق 
بـــوابـــة الــتــوظــيــف اإللــكــتــرونــي 
بـــه، وأشـــار  ال عــالقــة للمجلس 
املـــصـــدر ذاتـــــه إلــــى أن املــجــلــس 
األعــلــى لــالتــصــاالت راســـل منذ 
أكـــثـــر مـــن ســنــة ونـــصـــف وزارة 
العمل لتحديد الوقت املناسب 
لـــتـــدشـــني هـــــذه الــــبــــوابــــة، الــتــي 

يــنــتــظــرهــا املــــواطــــنــــون بـــفـــارغ 
لــم يتم إخطارهم  الــصــبــر، لكن 
باملوعد إلى اآلن، في إشارة إلى 
أن املـــســـؤول الــوحــيــد عـــن هــذا 

التأخير هو وزارة العمل.
وأوضـــــح املـــصـــدر لــــ «)» أن 
املــجــلــس -ومـــنـــذ ســنــتــني- أعــلــم 
وزارة العمل بأنه أنهى تنفيذ 
مـــــشـــــروع «بــــــوابــــــة الـــتـــوظـــيـــف 
فـــــــي دولـــــــــــة قـــــــطـــــــر»، وتــــفــــانــــت 
فــــي تــهــيــئــتــه، كـــونـــه مــشــروعــًا 
وطــــنــــيــــًا وجــــــــــــزءًا مــــــن الـــخـــطـــة 
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــشــــامــــلــــة 
لبرنامج الحكومة اإللكترونية.
واتـــــصـــــل عــــــدد مـــــن املـــواطـــنـــني 
«)» يتساءلون عن سبب  بـــ
تـــــأخـــــر هـــــــذا املـــــــشـــــــروع، وقــــــال 

ســـالـــم عـــبـــدالـــلـــه الـــنـــاصـــر: 

«إنـــــه ســمــع وقـــــرأ كــثــيــرًا عن 
هـــذا املـــشـــروع، وأن إطــالقــه 
ســــيــــكــــون قـــــريـــــبـــــًا»، لــكــنــه 
إلــــــى «أن (قـــريـــبـــًا)  أشـــــــار 
فــي قــامــوس وزارة العمل 

يعني أعوامًا». 

سهلة آل سعد
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تصوير: أبو بكر   » من منتدى الدوحة الحادي عشر ومؤتمر إثراء املستقبل االقتصادي للشرق األوسط 

 الدوحة - سيد أحمد الخضر »

الــذي صدر  ويتجلى مــن مراجعة الدليل 
فــــي 148 صـــفـــحـــة حـــــرص الــــقــــيــــادة عــلــى 
الـــتـــأثـــيـــر اإليـــجـــابـــي فــــي عـــمـــل املــنــظــمــات 
الــدولــيــة واملــؤســســات واملــراكــز  والهيئات 
البحثية العاملية، ما يخدم قضايا العرب 

واملسلمني.
ويشير تنوع املوضوعات التي تناولتها 
إلـــــــى رغـــبـــة  الــــعــــمــــل  املـــــؤتـــــمـــــرات وورش 
الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة فــــي االســــتــــفــــادة مــن 
التجارب الناجحة على مستوى العالم، 
خصوصا في مجاالت تقريب اإلدارة من 

الجمهور وتنويع االقتصاد.
ويــبــني الــدلــيــل أن احــتــضــان الــدوحــة لهذا 
الكم من املؤتمرات يبرهن على قدرة قطر 
على إنجاح التظاهرات الدولية، ويعكس 
الثقة التي تتمتع بها على مستوى العالم 

في هذا املجال.
وتــؤكــد اإلشـــادات الكثيرة التي تصاحب 
الــفــعــالــيــات املــنــعــقــدة فــي الــدوحــة أن قطر 
تـــمـــلـــك الــــخــــبــــرات واملـــــــهـــــــارات املـــطـــلـــوبـــة، 
املــســبــق والتنظيم  الــتــخــطــيــط  فـــي مــجــال 
واإلعــــــــــداد الـــجـــيـــد، إلـــــى جـــانـــب الـــفـــنـــادق 
املــتــمــيــزة واالتـــصـــاالت املــتــطــورة واملــراكــز 

اإلعالمية التي تغطي هذه النشاطات.
ويتضح مــن الدليل أن املــجــال السياسي 
والــــقــــانــــونــــي اســــتــــأثــــر بــــــــ19 فـــعـــالـــيـــة مــن 
املؤتمرات التي احتضنتها الدوحة العام 
املــاضــي وهـــو مــا يــعــادل نــســبــة 25% من 

مجمل الفعاليات.
ويبرهن طغيان الجانب السياسي على 
جدول املؤتمرات التي تنعقد في الدوحة 

على أن قطر تبذل جهودا جبارة في حل 
التقارب بني  الخالفات اإلقليمية وتعزيز 
الشعوب، وتسهم بشكل بــارز في مجمل 

املشاكل التي تؤرق دول العالم.
وتناولت الفعاليات السياسية العديد من 
املــوضــوعــات ذات األهمية البالغة بينها 
مـــؤتـــمـــر الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة والـــتـــعـــاون 
القضائي في ظل األزمــة املالية، والعالقة 
بـــني أمـــيـــركـــا والـــعـــالـــم اإلســــالمــــي والــحــل 
السلمي للنزاعات واالنتقال الديمقراطي 

وقضايا املرأة وحقوق اإلنسان.
وفـــــي الـــجـــانـــب االقــــتــــصــــادي، احــتــضــنــت 
الـــدوحـــة 11 فــعــالــيــة الــعــام املــاضــي غطت 
الـــبـــنـــوك  الـــــضـــــرائـــــب والــــتــــنــــمــــيــــة ودور 
واملؤسسات املالية في االقتصاد الوطني، 
وأثر األزمات املالية على صناديق التقاعد 
والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة، واإلصــالحــات 

التشريعية والتمويل اإلسالمي.
ويتبني من مراجعة الدليل حجم األهمية 
التي توليها قطر للطاقة والبيئة، حيث 
احـــتـــضـــنـــت الــــــدوحــــــة فـــــي نــــفــــس الـــفـــتـــرة 
الـــنـــفـــط  تــــنــــاولــــت صــــنــــاعــــة  11 مــــؤتــــمــــرا 
والـــــغـــــاز والـــقـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــيـــة املــخــتــلــفــة 
والتكنولوجيا إلى جانب تنظيم االتجار 
املــهــددة باالنقراض،  بالكائنات الفطرية 
واستخدام تقنيات التخطيط الجغرافي 

في استزراع األسماك.
وغـــطـــى مـــحـــور املــعــلــومــاتــيــة واإلحـــصـــاء 
8 فـــعـــالـــيـــات تـــنـــاولـــت الـــثـــقـــافـــة الــرقــمــيــة 
واملــــصــــادر واحــتــيــاجــات اســتــراتــيــجــيــات 
التنمية الوطنية من البيانات اإلحصائية، 
في حني استأثر التعليم بسبعة مؤتمرات 
بــــحــــثــــت االبــــــتــــــكــــــار وعــــــلــــــوم الــــحــــاســــب، 

والــــلــــســــانــــيــــات والــــجــــغــــرافــــيــــا ومـــعـــايـــيـــر 
التدريب التقني.

ويــتــضــح مــن الــدلــيــل حــجــم األهــمــيــة التي 
توليها قطر للشؤون االجتماعية حيث 
شـــهـــد الــــعــــام املــــاضــــي خـــمـــس تـــظـــاهـــرات 
كــبــيــرة تتعلق بــاألســرة والــطــفــل وإطـــالق 
االســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة لـــألســـرة وعــالقــة 

الشرطة باملجتمع.
وعـــقـــدت فـــي قــطــر الـــعـــام املـــاضـــي خمسة 
فــــي مــــجــــال اآلداب والـــعـــلـــوم  مــــؤتــــمــــرات 
اإلنسانية، تناولت الفن العاملي وإشكالية 
الــــــتــــــراث الــــعــــربــــي واملـــــــشـــــــروع الـــثـــقـــافـــي 
الــعــربــي املــشــتــرك، بــيــنــمــا اخــتــص مــحــور 
اإلدارة والتنظيم بــثــالث فعاليات غطت 
إســتــراتــجــيــة اتـــصـــال وتـــواصـــل األجــهــزة 
الـــــرقـــــابـــــيـــــة مــــــع األطــــــــــــــراف الــــخــــارجــــيــــة، 
واستراتيجية التنمية الوطنية، واملدريني 
العامني للدفاع الوطني في دول مجلس 

التعاون.
وفي املجال الصحي، احتضنت قطر العام 
املاضي املؤتمر الدولي الثاني والخمسني 
لــلــمــجــلــس الـــــدولـــــي لـــلـــصـــحـــة والـــتـــربـــيـــة 
الــبــدنــيــة والـــتـــرويـــج والــتــعــبــيــر الــحــركــي، 
واللقاء الثاني عشر للجنة الفنية املركزية 
لبرنامج العمالة الوافدة، في حني حظي 
الــنــقــل بمؤتمرين تــنــاوال السالمة  قــطــاع 

الجوية وشؤون الطيران.
وفـــي مــجــال الــعــلــوم اإلســالمــيــة واألديــــان 
حـــظـــي مـــؤتـــمـــر الــــدوحــــة لــــحــــوار األديــــــان 
بــاهــتــمــام كبير مــن قــبــل الــســاســة ورجـــال 
الدين، حيث ناقش العديد من اإلشكاليات 
مــــثــــل الـــتـــنـــشـــئـــة الــــديــــنــــيــــة والــــتــــحــــديــــات 
املعاصرة ودور التربية الدينية في بناء 

قيم التسامح والحوار.
الــتــي نوقشت في  ويــضــم الدليل املــحــاور 
الــتــي عــرضــت  الــعــمــل  املـــؤتـــمـــرات وأوراق 
عــلــى هــامــشــهــا والــتــوصــيــة الــتــي خرجت 
بــــهــــا، لـــوضـــعـــهـــا فـــــي مــــتــــنــــاول مــخــتــلــف 
املؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع 

املدني واملهتمني والباحثني.
الــفــعــالــيــات املتعلقة  انــخــفــاض  وقـــد أدى 
بـــالـــصـــحـــة والـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــى 
تراجع حجم املؤتمرات املنظمة في العام 
املاضي مقارنة بـــ2009 الذي شهد تنظيم 

78 مؤتمرًا غطت مختلف املجاالت.
وإلـــــــى جــــانــــب الـــفـــعـــالـــيـــات الــــتــــي ضــمــهــا 
الــــدلــــيــــل، انـــعـــقـــدت فــــي الـــــدوحـــــة عـــشـــرات 
الــفــكــريــة نظمتها  املـــؤتـــمـــرات والــــنــــدوات 
الجامعات ومــراكــز البحوث ومؤسسات 

اإلعالم.
يــــشــــهــــد حــجــم  مــــــراقــــــبــــــون أن  ويـــــتـــــوقـــــع 
املــــؤتــــمــــرات ارتـــفـــاعـــًا كـــبـــيـــرًا خـــــالل الـــعـــام 
الــــحــــالــــي، حـــيـــث ظـــلـــت الــــــدوحــــــة الــقــبــلــة 
املـــفـــضـــلـــة ملـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــايـــا واملـــشـــاكـــل 

السياسية العربية منذ اندالع الثورات.
واحــتــضــنــت قــطــر طــيــلــة األشــهــر املــاضــيــة 
الكثير من املؤتمرات والتظاهرات تناولت 
تداعيات الربيع العربي ومشاكل الشباب 
الـــصـــراع بني  ورســـالـــة اإلعــــالم ومستقبل 

العرب وإسرائيل.
ويــــعــــكــــس تــــنــــامــــي وتــــــيــــــرة املـــــؤتـــــمـــــرات 
والــنــدوات التي تناقش القضايا العربية 
انــحــيــاز قــطــر حــكــومــة وشــعــبــا لــخــيــارات 
الــحــريــة واإلصــــــالح فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
وإشـــــــــراك الـــشـــبـــاب فــــي الـــبـــنـــاء وإحــــــداث 

التغيير. 

 في دليل لـ «التعاون الفني بالخارجية»

الدوحة احتضنت 74 مؤتمرًا دوليًا في 2010 
الــتــعــاون الفني  أظــهــر دلــيــل أصــدرتــه إدارة 
بــوزارة الخارجية أن الدوحة احتضنت  الدولي 

العام املاضي 74 مؤتمرا إقليميا ودوليا.
ويبني الدليل أن املؤتمرات والفعاليات التي 

املــاضــيــة غطت  احتضنتها الــدوحــة السنة 
مجاالت السياسة واالجتماعية واإلنسانية إلى 

التجارة االقتصاد والطاقة والتعليم.
ويكرس الدليل حقيقة أن الدوحة أصبحت 

قبلة للمؤتمرات اإلقليمية والدولية وساحة 
ــة والــســيــاســيــة  ــفــكــري حــيــويــة لــلــنــدوات وال
والثقافية التي تضيق بمحتوياتها العديد من 

دول العالم.

املــؤتــمــرات انفتاح  ويعكس هــذا الحجم مــن 
القيادة القطرية على مختلف دول العالم 
ورياديتها في سد الهوة بني الحضارات وحوار 

األديان وتقارب الشعوب.

5 مؤتمرات تناولت 
العلوم اإلنسانية 
واآلداب

تنامي املؤتمرات في 
2011 يعكس انحياز 
قطر للشعوب

إشادات كثيرة تؤكد 
ريادة قطر في 

تنظيم التظاهرات 
الدولية

22 مؤتمرًا في مجاالت 
البيئة والطاقة 
واالقتصاد

السياسة استأثرت 
بـ 25% من املؤتمرات

جانب من ندوة مستقبل األمة اإلسالمية في ظل التطورات الراهنة »من منتدى الدوحة التأسيسي ملكافحة االتجار بالبشر »
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 عــلــى أحـــد طــرفــي الــطــريــق املــــؤدي إلـــى منطقة 
بوفنطاس داخل مدينة الوكرة قام مسؤول عمال 
ذات صباح بإنزال العاملني تحت إمرته في املنطقة 
الصحراوية املحاذية لجانب الطريق العام طالبا 
منهم تنظيف بقعة صغيرة من األرض ال تتجاوز 
أمــتــار (ويــالــجــودة التنظيف!!) وتشذيب  بضعة 
نباتاتها الصحراوية الصغيرة البسيطة العشوائية 
البرية  ليتركوا وراءهم كويمات صغيرة من العيدان 
ال تكاد تبني أو تالَحظ إال ملن الحظ وجود العمال 
وعملهم الغريب في ذلك الصباح وكانت لديه فكرة 

سابقة عن وجودهم!! 
كويمات صغيرة قليلة ُجمعت من مساحة صغيرة 
جدا كانت نتيجة تشذيب عبثي لنباتات برية شديدة 
الصغر ال يفترض بأحد تنظيفها وتشذيبها كهدف 
في حد ذاته، فإما أن يقوموا بمسح املنطقة طوليا 
بشكل كامل إلحالل مساحة خضراء بدال من البرية 
أو تنظيف الخط الطولي كامال ولــو دون مسح، 
أو األجـــدى أن ال يفعلوا وال يفتعلوا هــذا العبث، 
فالصحراء صحراء ســواء قاموا بقصقصة بضعة 
ــواد جافة منها أو لم يقوموا، ما لم تكن هناك  أع
خطة حقيقية لتخضير على األقــل الخط الواقع 
قرب الطريق، أو -وهــو أحد الحلول- وضع حواجز 
شجرية تخفي ما خلفها من صحراء كاملوجودة عند 
دّوار الوكرة نفسه املبتدئ منه الطريق املذكور وذلك 

أضعف اإليمان.
ولكن يبدو أن الغرض كان إضاعة وقت عمل وعّمال 
كان يمكن قضاؤه فيما يفيد ويجدي بدال مما ال يفيد 

وال يجدي!!
 هل كان ذلك اجتهادا فرديا من «فورمن العمال»؟ أم 

ممن هو أعلى منه؟
 ال نعلم، ســوى أن على البلدية االنتباه ألفرادها 

وألوقات العمل الضائعة. 
ذلك يجعلنا نتساءل كم من طاقة مهدرة من طاقات 
العمل، وكم من ميزانية مهدرة من ميزانياتها؟ وليس 
ذلك ببعيد عن اندهاشنا مما ُيرَصد لحدائق املناطق 
السكنية الصغيرة من ميزانيات هائلة والعملية كلها 
سماد وشبكات ري أما الحشائش فموجودة مجانا عن 
طريق النجيل املتوافر من حشائش سابقة!! فهل 
يكلف مسح بقعة صغيرة من األرض تعادل مساحة 
منزل أو تزيد أو تنقص عنها قليال مع شبكة ري 
وبضعة ألعاب وممرات وكراٍس هذه املاليني الهائلة 
املنفقة عليها خاصة أن البلدية لن تشتري بالحبة 

واملفرق ليستغلها املستغلون!!
ــودة لحديقة  ــرص كــذلــك نــتــســاءل مــا املــيــزانــيــات امل
كحديقة أسباير مثال؟ ميزانية الدولة لعام كامل 
قد ال تفي بغرض تخضير هذه املساحة وفق هذه 
الحسبة، حتى من دون األشــجــار غريبة األشكال 
املــوجــودة في أسباير وغير الضرورية لغيرها من 

حدائق!! 
ونتساءل أيضا من واقــع مالحظة: كم من عّمال 

البلدية يعملون لها دواما كامال أو شبه كامل حتى؟
 ليت البلدية تنتبه ملجموعات العمال ومسؤوليهم، 
ليتها تنتبه لكم ما يصرفون من أوقات في العمل، 
املــجــدي أم غير  وفيم تصرف هــذه األوقــــات؟ أفــي 
املجدي من أعمال وقد ال يكون ذلك خطأ العمال 
ولكن عدم الرقابة يورث اإلهمال، لو انتبهت وزارة 
البلدية بإداراتها املختلفة لذلك ألنجزت املشاريع في 
رت مساحات أوسع من األرض  ضِّ

ُ
أوقاتها املحددة ولخ

بل لوضعت خطط عمل جادة ونفذت بجد بدال من 
اعتباط أعمال بال جدوى وال هدف.

مؤسف رؤية هذه األمور وأشباهها -على اختالفها- 
تحدث على حساب أوقات العمل واملال العام، وعودة 
ملا جمعه العمال ذلك الصباح قبل أسبوع من اآلن 
تقريبا وما زالت كويماته غير امللحوظة تصارع الزمن 
والريح وعوامل الجو لتبقى حيث تركها جامعوها 
الذين لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء وضعها في 
أكياس بالستيكية وإزاحتها عن املنطقة أو التبرع بها 
ألحد أصحاب املطايا دفعا للبالء وطلبا لألجر (لهم 
رى طلب منهم أحد أصحاب املطايا 

ُ
أو للبلدية)، أم ت

املمنوعة مطاياه من التجول في البر وإتالف «هرمه» 
و «سدره» بأمر من وزارة البيئة، توفير علف ملطاياه 
بجمع أعــواد الهرم لهم؟! ولكن ما جمعوه ال يسد 
جوع ناقة واحدة لبضعة أيام!! فكمية أعوادهم قد 
الزبالة  أربعة أكياس من أكياس  أو  ال تتجاوز الثالثة 

السوداء -أعزكم الله-!!
فليخلف الله على وزارة البلدية خيرا إن كان هذا 
مستوى تدبير أعمال نباتات الطرق، وهذا تعاطيهم 
مع أعمال الطرق وتجميلها فيها، وليخلف الله علينا 
خيرا في آمالنا بتخضير البالد وهــذه ميزانياتهم 

ومسؤوليهم وعمالهم. 

 أكد أن قطر أصبحت عاصمة للمؤتمرات 

الرميحي: مؤتمر الدوحة لحوار األديان منصة
عاملية لتبادل األفكار 

 الدوحة - قنا »

أكـــد ســـعـــادة الــســيــد مــحــمــد بـــن عــبــدالــلــه 
الـــرمـــيـــحـــي مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لــشــؤون املتابعة رئيس اللجنة الدائمة 
للمؤتمرات بــوزارة الخارجية أن مؤتمر 
الـــدوحـــة الــتــاســع لـــحـــوار األديــــــان، الـــذي 
ســيــعــقــد خـــــالل الـــفـــتـــرة مــــن 24 إلـــــى 26 
أكــتــوبــر الـــجـــاري تــحــت عــنــوان (وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وحـــوار األديــــان... 
نظرة استشرافية)، يكتسب أهمية كبرى 
مـــن حــيــث تــوقــيــت انـــعـــقـــاده، ومـــن حيث 
املحاور التي يناقشها أو عدد املشاركني 
فيه مــن أصــحــاب الفضيلة قــادة األديــان 
الــثــالثــة اإلســــالم واملسيحية  الــســمــاويــة 

واليهودية.
 ونوه سعادة السيد الرميحي في حديث 
خــاص أدلـــى بــه لــوكــالــة األنــبــاء القطرية 
«قنا» بهذه املناسبة، بــأن جــدول أعمال 
املؤتمر الذي تم إقراره يركز على قضية 
حــيــويــة ومــهــمــة، تــتــعــلــق بـــــدور وســائــل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــــن فـــيـــس بـــوك 
وتويتر ويوتيوب واإلنترنت في تعزيز 
الــحــوار بني الديانات السماوية في ظل 

املتغيرات الراهنة.
 وتوقع سعادته أن يشهد املؤتمر الذي 
يــنــظــمــه مـــركـــز الــــدوحــــة الــــدولــــي لــحــوار 
األديان، مشاركة طيبة وفاعلة من العالم 
اإلســــالمــــي، أي مـــن قــبــل قـــــادة األديــــــان. 
وأوضح سعادة السيد محمد بن عبدالله 
الرميحي أن فعاليات املؤتمر، ستشهد 
مناقشات حية ومستقيضة وصريحة 
حول تأثير وسائل التواصل االجتماعي 
عــلــى أتـــبـــاع األديــــــان املــخــتــلــفــة، وكيفية 
االســتــفــادة مــن هـــذه الــوســائــل لتحقيق 
تــــوازن كــبــيــر، فــيــمــا يــخــص الــعــالقــة بني 
أصــحــاب الــــرأي فــي هـــذه املــنــتــديــات ومــا 
سينتج عن ذلك من أوضاع في املستقبل 
نتيجة التغيرات التي حدثت في بعض 
دول العالم والوطن العربي خاصة، فيما 
واجهه العالم اإلسالمي بدوره مثل هذه 

الظروف في أوقات سابقة.
 ونــبــه ســعــادة مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
لــشــؤون املتابعة رئيس اللجنة الدائمة 
إلــى أن هناك مسألة  لتنظيم املؤتمرات، 
تبقى قائمة تتمثل في العالقة بني العلم 
والـــتـــطـــور الــعــلــمــي واســـتـــخـــدامـــات هــذا 
التطور بصورة أفضل من أجل التوصل 
إلــى نتائج إيجابية تخص العالقة بني 
أتــبــاع الــديــانــات الــســمــاويــة.. وشـــدد في 
هـــذا الــســيــاق عــلــى ضـــــرورة االســتــخــدام 
األمـــثـــل واإليـــجـــابـــي لــوســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي مــن فيس وتويتر وإنترنت 
يـــوتـــيـــوب وغـــيـــرهـــا فــــي ســبــيــل إيـــصـــال 
وإيجاد رؤى إيجابية بني أتباع األديان 

املختلفة.
 واعــتــبــر ســعــادتــه فـــي رده عــلــى ســـؤال 
مـــؤتـــمـــر الــــدوحــــة الــــدولــــي لـــلـــحـــوار بــني 
األديــان، وتحديدا مركز الدوحة الدولي 
لـــحـــوار األديـــــــان، مــنــصــة عــاملــيــة لــتــبــادل 
األفكار وتأسيس عالقة طيبة بني قادة 
األديان من الناحية العقائدية وليس من 
الناحية السياسية فــي سبيل التوصل 
إلى مستوى مقبول ونافع للمجتمعات 

العاملية ولكافة األديان على حد سواء.
وفـــي إجــابــتــه عــلــى ســـؤال لـــ (قــنــا) بشأن 
الــنــجــاح الــــذي حــقــقــتــه مـــؤتـــمـــرات حـــوار 
األديــــــــــــــان فــــــي الـــــــدوحـــــــة وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
حــيــث إزالــــــة بــــؤر الـــخـــالفـــات بـــني أتــبــاع 
الديانات السماوية وتخفيف التوترات 
الــعــقــائــديــة بــيــنــهــا، قــــال ســـعـــادة الــســيــد 
مــحــمــد بـــن عــبــدالــلــه الــرمــيــحــي مــســاعــد 
وزيــر الخارجية لشؤون املتابعة رئيس 
اللجنة الدائمة لتنظيم املؤتمرات (الدين 
ليس ملكا ألحــد، والــلــه عــز وجــل عندما 
أرسل رسله أرسلهم برساالت إلى العباد 

والــخــلــق وكـــافـــة الــبــشــريــة لــيــكــونــوا لهم 
سبيل رشاد إلى االعتقاد واإليمان بالله 
الــواحــد الــقــهــار وإلـــى الــعــبــادة واإليــمــان 
بــالــلــه حــســب أســــس ديـــنـــيـــة، ابــــتــــداء من 
الوصايا العشر أو قبل ذلك بما جاء به 
كافة األنبياء والرسل في سبيل أن نتبع 
الــكــتــب املــقــدســة، ومـــا أنــزلــه رب العاملني 
في هذه الكتب. وبالنسبة لنا نعتبر أن 
األساس هو القرآن الكريم الذي أنزله الله 
تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه 

وسلم بالروح القدس.
وتـــابـــع ســـعـــادتـــه قـــائـــال (الـــعـــقـــيـــدة الــتــي 
حملها كــل الــرســل واألنــبــيــاء هــي عقيدة 
الــتــســامــح  ثــــم  الــــعــــبــــادة واإليـــــمـــــان أوال 
والــعــفــو ثــانــيــا، وتــــرك مـــوضـــوع الــخــلــق 
ومــــحــــاســــبــــة الــــخــــلــــق لــــلــــه عـــــز وجــــــــل، ال 
أن تــكــون بـــني بــنــي الـــبـــشـــر). داعـــيـــا إلــى 
الـــتـــعـــامـــل بـــالـــحـــســـنـــى بــــني أتــــبــــاع هـــذه 
الــديــانــات دون تحزب أو تعصب بعيدا 

عن العصبيات والحساسيات.
أتــــــبــــــاع ديــــن  كــــــل  كــــــــان  وأضــــــــــــاف (إذا 
ســيــضــعــون أســـســـا لــلــتــعــامــل املــتــعــصــب 
مــــع األديــــــــان األخـــــــرى فـــــإن ذلـــــك ســيــولــد 
حـــســـاســـيـــات لــــألســــف، وهــــــي أشــــيــــاء ال 
نــنــشــدهــا، ال مـــن خـــالل مــؤتــمــرات حـــوار 
األديـــــــــان، وال مــــن خـــــالل مـــركـــز الـــدوحـــة 
الــدولــي لــحــوار األديــــان). وأعـــرب سعادة 
مساعد وزير الخارجية لشؤون املتابعة 
لــلــمــؤتــمــرات عن  الــدائــمــة  رئــيــس اللجنة 
أمله في أن يخرج املشاركون في املؤتمر 
بتوصيات تؤدي إلى االستخدام األمثل 
لوسائل التواصل االجتماعي في الحوار 
بــني األديـــــان، وإلـــى تــهــدئــة الــنــفــوس بني 
أتــبــاع الــديــانــات، خــاصــة إذا اتــفــق قــادة 
هذه األديــان على أتباع مسلك معني في 
اســتــخــدام اإلنــتــرنــت ووســائــل التواصل 
االجــتــمــاعــي عــمــومــا، وعـــدم الــتــدخــل في 
مجاالت السياسة أو استخدام السياسة 
كــوســيــلــة لــلــدعــوة أو وســيــلــة إلـــى فــرض 

العقائد على بني البشر.
وتــمــنــى ســعــادتــه أن يــكــون هـــذا املؤتمر 
عــتــبــة خــيــر وخـــطـــوة مــوفــقــة فـــي سبيل 
الــتــوصــل إلـــى أفــكــار مــوحــدة بــني أتــبــاع 

الديانات الثالث.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال يــتــعــلــق بــالــفــائــدة 

الــتــي تــعــود عــلــى قــطــر مــن استضافتها 
ملـــؤتـــمـــرات حـــــوار األديــــــــان، قــــال ســعــادة 
السيد محمد بــن عبدالله الرميحي إن 
املـــؤتـــمـــر ســيــضــيــف الــكــثــيــر لــقــطــر بــعــد 
أصــبــحــت عــاصــمــة لــلــمــؤتــمــرات ومنصة 
للحوار اإليجابي الحر، مضيفا سعادته 
فــي هـــذا الــصــدد (كــمــا تعلمون أن دولــة 
قطر والدوحة خاصة أصبحت عاصمة 
للحوار الفكري الحر والعميق وامللتزم 
والــذي ننشد من خالله أن تكون منصة 
أفــكــارهــم  عــاملــيــة تسمح للجميع بــطــرح 
ورؤاهــــــــــــم أمـــــــــام اآلخـــــــريـــــــن، ولـــــيـــــس فــي 
قــاعــات مغلقة. وحــتــى اآلن ولــلــه الحمد 
نــجــح مــؤتــمــر الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــحــوار 
بــني األديـــان فــي خلق جــو الــحــوار وفتح 
مــجــال الـــتـــواصـــل بـــني قــــادة األديــــــان في 
كافة األماكن، وليس أقلها التعبير الحر 
عــن آرائــهــم ورؤاهــــم حتى تــجــاه األديـــان 

األخرى).
وحول تأثير الصراع العربي اإلسرائيلي 
عــلــى الـــحـــوار بـــني الـــديـــانـــات الــســمــاويــة 
فــي ظــل انــحــيــاز غــربــي، اســتــهــل ســعــادة 
مــــســــاعــــد وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة إجــــابــــتــــه 
بــــــاإلشــــــارة إلــــــى أن هــــــذا املـــؤتـــمـــر لــيــس 
سياسيا، لكنه أعرب عن أمله في أن يدعم 
املـــشـــاركـــون مـــن قــــادة وأتـــبـــاع الــديــانــات 
الثالث «اإلسالم واملسيحية واليهودية» 
الــدولــة الفلسطينية املستقلة على  قيام 
الــوطــنــي الفلسطيني. وقـــال في  الــتــراب 
هــذا الصدد «هناك مشاركون من أتباع 
الديانات الثالث، وما نتمناه عليهم هو 
الـــدولـــة الفلسطينية  إقـــامـــة  أن يــدعــمــوا 
عــلــى أرضـــهـــا وتــرابــهــا حــســب الـــقـــرارات 
الـــدولـــيـــة وضـــمـــن حــــــدود الـــخـــامـــس مــن 
كــمــا تــعــلــمــون  لــكــن  يــونــيــو عــــام 1967.. 
هـــــذا املـــؤتـــمـــر لـــيـــس مـــؤتـــمـــرا ســيــاســيــا 
حتى نضع أمــامــه نقطة خالفية كبيرة 
ربما ال نخرج بتوافق حولها بالنسبة 
لوجهة النظر العاملية أو حتى اإلقليمية 

واملحلية».
وأوضــح سعادته أن الدوحة تستضيف 
هــذه السنة خــالل الفترة مــن 22 إلــى 24 
أكــتــوبــر الـــجـــاري، املــؤتــمــر الــدولــي الــــ 18 
ألكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــالـــم اإلســــالمــــي لــلــعــلــوم 
ومقرها األردن تحت عنوان (إعادة بناء 

الــجــســور بــني الــعــالــم اإلســالمــي والــغــرب 
من خالل التكنولوجيا).. مشيرًا إلى أن 
األكــاديــمــيــة تشمل فــي عضويتها عــددا 
كبيرا مــن أصــحــاب الفضيلة والسعادة 
الـــعـــلـــمـــاء املــســلــمــني فــــي كـــافـــة املـــجـــاالت 

العلمية وليس في املجال الديني فقط.
وبــني أنــه يــشــارك فــي مؤتمر األكاديمية 
بالدوحة ما يزيد على 170 مشاركا من 
41 دولة من بينهم بعض املشاركني على 
املستوى السياسي والكثير من العلماء 
املسلمني ممن حصلوا على جائزة نوبل 

في بعض االختصاصات العلمية.
وقــال إن مؤتمر األكاديمية يستمر ملدة 
يــومــني، لــيــشــارك عــدد كبير مــن العلماء 
فيه، وفي مؤتمر الدوحة الدولي للحوار 
بني األديــان.. كما ستكون هناك جلسات 
مشتركة حــول العلوم والــديــانــات، حيث 
يــــشــــارك مــــا يــــعــــادل 30% مــــن الــعــلــمــاء 
املـــشـــاركـــني فـــي مــؤتــمــر األكـــاديـــمـــيـــة في 
الــدولــي التاسع للحوار  الــدوحــة  مؤتمر 

بني األديان. 
واســـتـــعـــرض ســـعـــادة الــســيــد مــحــمــد بن 
عــبــدالــلــه الــرمــيــحــي فـــي حــديــثــه لــوكــالــة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة «قـــنـــا» مـــحـــاور جـــدول 
أعــمــال املــؤتــمــر املختلفة على مــدى أيــام 
انــعــقــاده الــثــالثــة بــمــشــاركــة جــمــع كبير 
قـــادة وعلماء األديـــان السماوية من  مــن 

مختلف دول العالم.
وأوضــــــــح أن جــــــدول األعـــــمـــــال يــتــضــمــن 
عقد خمس جلسات عمل عامة بخالف 
الـــجـــلـــســـتـــني االفـــتـــتـــاحـــيـــة والـــخـــتـــامـــيـــة، 
مشيرًا إلــى أن جــدول األعمال يشمل في 
يــومــه األول بــعــد الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، 
عــقــد الــجــلــســة الــعــامــة األولـــــى لــيــتــحــدث 
فيها عدد من قــادة هذه األديــان بعنوان 
«نشأة تكنولوجيا االتصاالت وتطورها 

وعالقتها مع حوار األديان».
وتـــتـــنـــاول الــجــلــســة عـــــدة مــــحــــاور حـــول 
(نــــظــــرة شـــامـــلـــة عـــلـــى وســــائــــل ومـــواقـــع 
االتــــــــصــــــــال االجـــــتـــــمـــــاعـــــي وخــــدمــــاتــــهــــا 
واســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا واســــتــــخــــدام وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي كــلــغــة مــتــطــورة 
للحوار والكيفية التي تخدم بها وسائل 
االتــــصــــال قـــضـــايـــا الــــحــــوار بــــني األفــــــراد 
والــجــمــاعــات). كما تشمل فعاليات هذا 

الــــيــــوم عـــقـــد جــلــســة عـــامـــة مــشــتــركــة مــع 
أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم تدور 

حول العلم والدين.
الــثــانــي، فيشهد عقد الجلسة  الــيــوم  أمــا 
الـــعـــامـــة الـــثـــانـــيـــة وتــــــــدور حـــــول أهــمــيــة 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي خلق 
تواصل وتعاون بني مراكز حوار األديان 
واملــهــتــمــني والــعــامــلــني فـــي هــــذا املـــجـــال. 
وتــشــمــل مــحــاور (تــوفــر الــوقــت والجهد 
الــرأي والتعبير مكفولة لجميع  وحرية 
مستخدميها مــع ضــــرورة احـــتـــرام هــذه 
الــحــريــة واســتــفــادة مــراكــز حـــوار األديـــان 
من هذه الوسائل في خلق بيئة مناسبة 
للتعايش بــني أتــبــاع األديــــان).. فــي حني 
تـــتـــنـــاول الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
الـــيـــوم الــثــانــي كــيــفــيــة مــســاهــمــة وســائــل 
الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي فـــــي إضــــعــــاف 
الــعــادات والتقاليد وتقليص العالقات 
االجــتــمــاعــيــة وإســـــاءة اســتــخــدام مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بـــني املــجــتــمــعــات 
الــــديــــنــــيــــة، ومــــــا أخــــالقــــيــــات اســـتـــخـــدام 
التكنولوجيا الحديثة وسلبيات وسائل 
التواصل وانعكاسها على أنشطة حوار 

األديان.
كما تعقد حلقة نقاشية حــول سلبيات 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل وانــعــكــاســاتــهــا على 
أنــشــطــة حـــــوار األديــــــــان. ويــشــهــد الــيــوم 
الــثــالــث واألخــيــر للمؤتمر عقد الجلسة 
الــــعــــامــــة الــــرابــــعــــة ومــــحــــورهــــا «تــفــعــيــل 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
في خدمة قضايا حوار األديان وتتناول 
تــأثــيــر اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا االتــصــال 
الــحــديــثــة وربـــطـــهـــا بــكــافــة املــســتــجــدات 
الــــتــــي طــــــــرأت عـــلـــى ســـــاحـــــات الـــتـــحـــريـــر 
الــعــربــيــة وكيفية  الــبــلــدان  والتغيير فــي 
نـــقـــل الــــحــــوار إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــشـــبـــاب مــن 
خــــــالل هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وكــــيــــف أن 
ظــهــور مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قد 
أدى إلــــى نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
آراء الـــشـــبـــاب بــحــريــة ومـــثـــال عــلــى ذلــك 
التجارب الناجحة (كالتجربة املصرية 

والتونسية).
ويــتــم خــالل الجلسة الخامسة مناقشة 
مــــحــــور حـــــــول «وضــــــــع األطــــــــر الـــديـــنـــيـــة 
والــضــوابــط األخــالقــيــة لحماية املجتمع 
مــن إســــاءة اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، حــيــث يــتــطــرق املــتــحــدثــون 
من أتباع الديانات الثالث إلى تحديات 
تــــســــخــــيــــر تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا املــــعــــلــــومــــات 
واالتـــــصـــــاالت ألغـــــــراض الــــحــــوار الــبــنــاء 
وكــيــفــيــة إعــــــداد وتـــأهـــيـــل األفـــــــراد ديــنــيــًا 
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي 
فــي نهضة املجتمع التنموية وضــرورة 
وجود ميثاق شرف عاملي لعدم اإلساءة 
للمقدسات واألديـــــان مــن خـــالل وســائــل 

التواصل االجتماعي.
وســـيـــتـــم خــــــالل أيـــــــام املـــؤتـــمـــر الـــثـــالثـــة، 
عــقــد ورش عــمــل فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي. واخـــتـــتـــم ســــعــــادة الــســيــد 
محمد بــن عــبــدالــلــه الــرمــيــحــي حــديــثــه لـ 
املــتــزايــدة  «قــنــا» بالتأكيد على األهــمــيــة 
ملـــــؤتـــــمـــــرات حـــــــــوار األديــــــــــــان بــــالــــدوحــــة 
وبــاألخــص في هــذه املرحلة التي يشهد 
الــعــالــم وبــخــاصــة املنطقة العربية  فيها 
واإلسالمية تغيرات واسعة ومتسارعة، 
مــعــربــا عـــن أمـــلـــه أن يـــــؤدي االســـتـــخـــدام 
األمـــثـــل واإليـــجـــابـــي لــوســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي إلى ترقية الحوار بني أتباع 
الـــديـــانـــات الــســمــاويــة وجــســر هــويــة أي 

خالف عقائدي بينها. 

 استكمال كافة االستعدادات لعقد املؤتمر 
 الدوحة - قنا »

أكـــــد الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم بــــن صــالــح 
الـــنـــعـــيـــمـــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مـــــركـــــز الـــــــدوحـــــــة الـــــــدولـــــــي لــــحــــوار 
األديــــــــان، اكـــتـــمـــال كـــافـــة الــتــرتــيــبــات 
واالســتــعــدادات لعقد املــؤتــمــر خالل 
الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري 

بفندق شيراتون الدوحة.
وأشــــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور الـــنـــعـــيـــمـــي فــي 
تــــصــــريــــح خـــــــاص لــــوكــــالــــة األنــــبــــاء 
القطرية «قنا» أنه سيتزامن مع هذا 
املؤتمر، عقد املؤتمر الدولي الثامن 
عــشــر بـــالـــدوحـــة ألكــاديــمــيــة الــعــالــم 
اإلسالمي للعلوم ومقرها األردن في 
الفترة من 22 إلى 24 من الشهر نفسه 

تحت عــنــوان «إعــــادة بــنــاء الجسور 
بـــني الــعــالــم اإلســـالمـــي والـــغـــرب من 
خــــالل الــتــكــنــولــوجــيــا»، مــشــيــرًا إلــى 
أنـــــه ســتــعــقــد جــلــســة مـــشـــتـــركـــة بــني 
الــجــانــبــني فـــي 24 أكـــتـــوبـــر بــعــنــوان 
«الــعــلــوم والــديــانــات» يتحدث فيها 

مشاركون من الديانات السماوية.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور الـــنـــعـــيـــمـــي أن 
مـــؤتـــمـــر الـــــدوحـــــة الــــتــــاســــع لـــحـــوار 
األديــان وعنوانه «وسائل التواصل 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي وحـــــــــــــوار األديـــــــــــــــان.. 
نــــظــــرة اســــتــــشــــرافــــيــــة» يـــشـــمـــل عــقــد 
خــمــس جــلــســات عــمــل عــامــة بخالف 
الــجــلــســة االفـــتـــتـــاحـــيـــة والــخــتــامــيــة 
تــتــنــاول الــعــديــد مــن املــحــاور تتصل 
بــــــاالســــــتــــــخــــــدام األمـــــــثـــــــل لــــوســــائــــل 

الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي املــخــتــلــفــة 
ودورهـــــــــــــا اإليـــــجـــــابـــــي فــــــي تـــعـــزيـــز 
الـــحـــوار بـــني الـــديـــانـــات، كــمــا تشمل 
الـــفـــعـــالـــيـــات إيـــجـــابـــيـــات اســـتـــخـــدام 
هــــــذه األدوات حـــالـــيـــا ومــســتــقــبــال 
وتوضيح السلبيات، فضال عن عقد 
ورشتي عمل حول وسائل التواصل 

االجتماعي.
ونوه بأن عدد املشاركني في مؤتمر 
الـــــدوحـــــة الـــــدولـــــي الــــتــــاســــع لـــحـــوار 
األديـــــان مــن خــــارج قــطــر يــبــلــغ نحو 
250 مــشــاركــا، داعــيــا كــافــة املهتمني 
مــن داخـــل قــطــر إلـــى املــشــاركــة لكون 
املؤتمر هذه املرة يجمع بني الحوار 
وبني العلوم والتقنيات الحديثة في 

مجال التواصل االجتماعي. 

 محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون املتابعة رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم املؤتمرات  » جانب من فعاليات مؤتمر الدوحة الثامن لحوار األديان   تصوير: يحيى عادل  »

تنطلق الفعاليات يوم 24

حتى 26 أكتوبر الحالي

 املؤتمر ينعقد تحت شعار «وسائل التواصل االجتماعي

وحوار األديان.. نظرة استشرافية» 


