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 تــعــكــس الـــلـــقـــاءات املـــتـــعـــّددة لــحــضــرة صــاحــب السمو 
املــفــدى، مع  البالد  أمير  ثاني  آل  تميم بن حمد  الشيخ 
القادة األفارقة، تزايد االهتمام القطري بالقارة السمراء، 
لبناء عالقات راسخة وشراكات استراتيجية مع القارة 

الواعدة في مختلف املجاالت.
فــقــد عــقــد ســمــو األمــيــر والــرئــيــس جـــواو مــانــويــل لــوريــنــســو رئيس 
األمــيــري  الــديــوان  فــي  رسمية  مباحثات  أنــجــوال، جلسة  جمهورية 
والسبل  البلدين،  بــني  الثنائية  العالقات  بحث  خاللها  جــرى  أمــس، 
الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا فــي شــتــى املـــجـــاالت، ال ســيــمــا في 
الطاقة واالستثمار والنقل الجوي والبحري، وشهد صاحب السمو 
والرئيس لورينسو رئيس جمهورية أنجوال، التوقيع على عدد من 
االتفاقيات ومذكرة تفاهم بني البلدين، من شأنها تطوير العالقات 

مع الدولة الصديقة الصاعدة اقتصاديًا.
وأخذت العالقات القطرية مع الدول اإلفريقية زخمًا مهمًا بعد الجولة 
اإلفريقية لصاحب السمو في ديسمبر ٢٠١٧، التي شملت ٦ دول، 
هــي: الــســنــغــال، ومــالــي، وبــوركــيــنــا فــاســو، وغينيا، وكـــوت ديــفــوار، 
وغانا، وساهمت تلك الجولة -بحسب ما تّم فيها من توقيع اتفاقيات 

ومذكرات تفاهم- في ترسيخ عالقات قطر مع هذه الدول.
وبــعــد تلك الــجــولــة، تــواصــلــت الــلــقــاءات بــني صــاحــب السمو والــقــادة 
األفارقة، ومن ضمنها استقبال سموه بالدوحة خالل أبريل املاضي، 
الرئيس الدكتور موغويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، 
الرئيسني:  مــن  كــًال   ،٢٠١٨ نوفمبر  فــي  استقبل سموه  ذلــك  وقبل 
الغاني نانا أكوفو أدو والرواندي بول كاغامي، وفي منتصف فبراير 
املاضي، التقى أمير البالد املفدى مع الرئيس الرواندي بمقر إقامة 
فخامته في ميونيخ، على هامش انعقاد الدورة الخامسة والخمسني 

ملؤتمر ميونيخ لألمن.
ال شــك أن الــلــقــاءات املــتــعــّددة بــني صاحب السمو والــقــادة األفــارقــة، 
واهتمام قطر بالقارة السمراء، سيعود بالنفع على الشعب القطري 
الكبرى القتصاد قطر، والقدرة  القارة، في ظل اإلمكانات  وشعوب 
ــتــي تــمــّكــنــه مـــن فــتــح آفــــاق تـــعـــاون كــبــرى مـــع قـــارة  االســتــثــمــاريــة ال
االستراتيجية  الشراكات  لبناء  واعــدة  ساحة  ُتعّد  إفريقيا،  بحجم 

االقتصادية والتجارية. 

� �א�� ����א� ��� 	����

�א���# א��א"! א�

כ��� «              »

 تسلم جاللة امللك عبدالله الثاني ابن الحسني ملك 
أوراق  أمـــس  الشقيقة  الهاشمية  األردنـــيـــة  اململكة 
اعــتــمــاد ســعــادة الشيخ ســعــود بــن نــاصــر آل ثاني 

سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى األردن.
ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو 
املفدى  الــبــالد  أمير  آل ثاني  بــن حمد  الشيخ تميم 
لجاللته  وتمنيات ســمــوه  األردن،  ملك  جــاللــة  إلــى 
بــمــوفــور الــصــحــة والـــســـعـــادة، ولــحــكــومــة وشــعــب 
التقدم  بــدوام  الشقيقة  الهاشمية  األردنــيــة  اململكة 
واالزدهـــار. ومــن جانبه، حمل جاللة امللك عبدالله 
الثاني، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب 
الشعب  إلــى  املــفــدى، وتمنياته  الــبــالد  أمير  السمو 
الــقــطــري بــاملــزيــد مـــن الــرفــاهــيــة والـــتـــقـــدم، وتــمــنــى 
لــســعــادة الــســفــيــر الــتــوفــيــق فـــي مــهــامــه الــجــديــدة، 
والعمل على دعم وتعزيز عالقات األخوة والتعاون 

بني دولة قطر واململكة األردنية الهاشمية. 

م أوراق اعتماد سفير قطر 
ّ
 ملك األردن يتسل
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للتربية  قطر  مؤسسة   استقبلت 
أمس،  املجتمع،  وتنمية  والعلوم 
فــخــامــة الــرئــيــس جــــواو مــانــويــل 
لــــوريــــنــــســــو، رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة 
أنـــــــجـــــــوال، فــــــي املــــــقــــــّر الـــرئـــيـــســـي 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــة بـــــــحـــــــرم املـــــديـــــنـــــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، وذلـــــك عــلــى هــامــش 

زيارته الرسمية إلى البالد.
وخالل زيارته املؤسسة مع الوفد 
املرافق، استقبلهم الدكتور أحمد 
حــســنــة، رئــيــس جــامــعــة حــمــد بن 

خــلــيــفــة -عـــضـــو مـــؤســـســـة قــطــر-
، الـــــــذي عـــــــّرف فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس 
عــلــى رؤيــــة املــؤســســة ورســالــتــهــا 
وإنـــــجـــــازاتـــــهـــــا ومـــســـاعـــيـــهـــا فــي 
مـــــــجـــــــال الــــتــــعــــلــــيــــم والـــــبـــــحـــــوث 
واالبـــــتـــــكـــــار وتـــنـــمـــيـــة املـــجـــتـــمـــع، 
كــمــا تــعــّرف فخامته عــلــى مــراكــز 
والعلمية  األكــاديــمــيــة  املــؤســســة 
مجال  في  ومبادراتها  والبحثية 
تنمية املجتمع، من خــالل عرض 
بانوراما  شملت  وجــولــة  مفّصل 
من  التعليمية  للمدينة  عمرانية 
عــلــى شــرفــة الــطــابــق الــثــامــن ملقّر 

املؤسسة. 

 رئيس أنجوال يزور «مؤسسة قطر» 
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 التقى سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهني 
الـــغـــانـــم رئـــيـــس أركــــــان الــــقــــوات املــســلــحــة الــقــطــريــة 
بمكتبه صــبــاح أمـــس املــقــدم الــركــن كـــالوس فالتر 
جونتسل امللحق العسكري األملاني الجديد بدولة 

قطر. جرى خالل اللقاء مناقشة العالقات العسكرية 
بني الجانبني، وسبل تعزيزها وتطويرها. 

حــضــر الــلــقــاء ســعــادة الـــلـــواء الــركــن (طـــيـــار) أحمد 
للشؤون  األركـــان  رئيس  مستشار  املالكي  ابراهيم 
الــركــن عبدالعزيز  الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، والــعــمــيــد 
صــالــح الــســلــيــطــي رئــيــس هــيــئــة الــتــعــاون الــدولــي 

العسكري. 

 تعزيز العالقات العسكرية مع أملانيا 
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 اخُتتمت بالدوحة أمس، أعمال املؤتمر الدولي األول 
حــول «دراســـة أســبــاب الــتــطــّرف»، وذلـــك بــاإلعــالن عن 
موافقة املشاركني على إطــالق مؤشر قياس التطّرف 
املؤدي إلى العنف، للوصول إلى بيانات دولية حول 

اع السياسات.
ّ
هذه الظاهرة تتاح للباحثني وصن

الــذي نظمه على مــدى يــومــني، معهد  وشهد املؤتمر 
البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية بجامعة 
الدوليني  الخبراء  من  نخبة  مشاركة   ،«SESRI» قطر 
اع القرار من 20 دولة حول 

ّ
والعلماء والباحثني وصن

العالم، إلى جانب مشاركة املكتب التنفيذي ملكافحة 
اإلرهاب بمجلس األمن الدولي.

وذكـــر الــبــيــان الــصــادر عــن املــؤتــمــر، أن املــشــاركــني من 
املــعــاهــد واملــؤســســات واملـــراكـــز البحثية اتــفــقــوا على 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات نــحــو وضــــع وتــنــفــيــذ مـــؤشـــر عــاملــي 
جمعها  تــم  الــتــي  البيانات  يستخدم  الـــذي  للتطرف، 
من استطالعات تمثيلية لقياس التطرف العنيف في 

جميع البلدان وفي مختلف األوقات.
كــمــا تــضــمــن الــبــيــان جــمــلــة مـــن الــتــوصــيــات أهــمــهــا: 
ضــرورة قيام الــدول األعضاء بتبادل نتائج البحوث 
حـــــول االتــــجــــاهــــات اإلقــلــيــمــيــة والـــوطـــنـــيـــة الــخــاصــة 

بالتطرف والتطرف العنيف بشكل منتظم.
وأدان املــشــاركــون فــي تــوصــيــاتــهــم الــخــتــامــيــة جميع 
دوافعه،  عن  النظر   

ّ
بغض ومظاهره  التطرف  أشكال 

مؤكدين أن التطرف العنيف ُيعد من أخطر التحديات 
على  كبيرًا  ويشّكل خطرًا  الــيــوم،  العالم  تواجه  التي 

حياة كثيرين، والشباب بشكل خاص.
الن 

ّ
العنيف واإلرهـــــاب يمث الــتــطــرف  أن  إلـــى  ولــفــتــوا 

تــــحــــديــــني عــــاملــــيــــني ال يــــقــــتــــصــــران عــــلــــى بــــــلــــــدان أو 
أيـــديـــولـــوجـــيـــات أو أديــــــان مــعــيــنــة، مـــؤكـــديـــن أهــمــيــة 
السياسة والتدخالت القائمة على األدلة في مكافحة 
الــتــطــرف الــعــنــيــف. كــمــا أكـــــدت الــتــوصــيــات الــحــاجــة 
وواضعي  واألكاديميني  الباحثني  بــني  التعاون  إلــى 
الـــســـيـــاســـات، فـــي نــشــر املـــعـــرفـــة وأفـــضـــل املـــمـــارســـات 
يتعلق  مــا  ذلــك  فــي  بما  العنيف،  بالتطرف  املتعلقة 
بــدوافــعــه وعـــوامـــل الــخــطــر وطــــرق مــراقــبــتــه وقــيــاســه 

داخل املجتمعات ووسائل مواجهته. 

 في ختام أعمال «املؤتمر الدولي األول» 

 اتخاذ خطوات لوضع مؤشر عاملي ملواجهة التطّرف 
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 اخــتــتــمــت إدارة الـــدعـــوة واإلرشــــــاد الــديــنــي بــــوزارة 
األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة، األســـبـــوع املــاضــي، 
لعام  الثاني  الدراسي  للفصل  الفصلية  االختبارات 

لقسم  التابعة  الكريم  الــقــرآن  تعليم  بمراكز  2019م، 
القرآن الكريم وعلومه، والتي أقيمت خالل أغسطس 
ومسائيًا،  صباحيًا  مــركــزًا   139 بــمــشــاركــة  املــاضــي 
تغطي جميع مناطق الدولة. وقد أقيمت االختبارات 
تحت إشراف 13 مشرفًا فنيًا، و139 من رؤساء املراكز 

ولجان االختبار املعتمدة واملختارة من القسم. 

 اختتام اختبارات املراكز القرآنية 


