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 عن املكان الذي أعمل فيه، وهو معهد 
ً
 مقاال

ُّ
ربما ألول مرة أخط

للكتابة مصادفة زاويتي  العليا.. وما دفعني  للدراسات  الدوحة 
األسبوعية هذه مع احتفاء املعهد اليوم باستقبال الدفعة الرابعة 
من الطلبة املقبولني فيه للعام األكاديمي الحالي إلكمال دراساتهم 
أهمس  أن  أستطيع  فلو  وطالبة..  طالبًا   ١٨٥ يفوق  بعدد  الُعليا، 

بآذانهم وأقول لهم: كم أنتم محظوظون! 
ثـــالث ســنــوات مــضــت عــلــى تــأســيــس املــعــهــد، الـــذي أضـــاف لبنة 
جديدة إلى لبنات التعليم العالي في وطننا العربي، وسّد نقصًا 
في التخصصات التي طاملا عانت من التهميش األكاديمي، بدأ 

بتسعة برامج، وها هو اآلن يقدم املاجستير في ١٧ تخصصًا.
يخالجني شعور ممزوج باإلعجاب والفرح واالعتزاز ملا وصل 
إليه املعهد اليوم، كيف ال وأنــت تكتب عن مؤسسة تكبر يومًا 
بــعــد يــــوم، وأنــــت جـــزء مـــن تـــاريـــخ تــأســيــســهــا، وشـــاهـــد عليها 
أيــام التكوين واللبنات األولــى، واآلن جزء من  منذ بداياتها في 
مسيرتها، وهي في مرحلة العطاء! إنك بجد ترى اإلنجاز ينمو 

واألمل يكبر.
أن تكون شاهدًا على تدوين قصة نجاح املعهد وتخريج فوجني، 
الطالب واألســاتــذة  أربــع دفــعــات، بوجود كوكبة من  واستقبال 
الكبار الذين لديهم الكفاءة العالية واملهنية والتراكمات املعرفية 
وزخمها؛ لهو بجد مدعاة للفخر، سيما أن رحلة التطور والنمو 
في املعهد قد رسمت طريقًا يحتذى ملن ينشد التميز والتسلح 
(الطالب)  الباحث  بأن  راسخة  قناعة  وفق  والخبرات،  باملعارف 
املنهجية  واألدوات  العلمية  املعايير  متمكنًا من  يكون  أن  بــّد  ال 
الحديثة القائمة على مبدأ تداخل وتكامل التخصصات في بيئة 

أكاديمية مستقلة، تساهم في إشاعة التفكير النقدي البّناء.

�א!��:
يثبت معهد الدوحة للدراسات العليا يومًا بعد يوم بأنه ما زال 
للتعلم معنى، وللتعليم قيمة... فشكرًا للقائمني عليه، هؤالء الذين 
لحسن  طبيعية  كثمرة  يأتي  املــشــروع  هــذا  نجاح  بــأن  يؤمنون 
ّسس 

َ
أ املتابعة، فالشكر ملن  التنفيذ، وحسن  التخطيط، وحسن 

ليكون رافــدًا لصروح قطر  ر وقــّدم هذا الصرح األكاديمي، 
ّ
وفك

التعليمية التي أضحت بني الدول األكثر تقدمًا واهتمامًا في هذا 
املجال، والشكر ملن بنى ودعم ومّول ورعى، وملن قاد السفينة.
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 نظمتها الجامعة بالتعاون مع «اإلرث »

 جلسة تعريفية حول مستجدات مونديال 2022 

.. و «العربي للعمل التطوعي» يفتح بالسودان باب املشاركة في التنظيم 

 احتفل االتحاد العربي للعمل التطوعي 
الــذي يصادف  للتطوع،  العربي  باليوم 
15 ســبــتــمــبــر ســـنـــويـــًا، فــــي الــعــاصــمــة 

السودانية الخرطوم.
حــضــر الــحــفــل عــبــد الـــرحـــمـــن الـــصـــادق 
املــــهــــدي مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي، 
دولـــــــة   14 مـــــــن  تــــطــــوعــــيــــة  وقـــــــــيـــــــــادات 
عـــربـــيـــة، كـــمـــا حـــضـــر االحـــتـــفـــال مــنــســق 
بــــرامــــج مـــتـــطـــوعـــي األمـــــــم املـــتـــحـــدة فــي 
الدولية  للمنظمات  السودان، وممثلون 
املــدنــي،  واالقــلــيــمــيــة، وهــيــئــات املجتمع 

وعلى رأسها منظمة اليونيسيف.
رئيس  الكاظم،  يوسف  الدكتور  وأعلن 
االتــــحــــاد الـــعـــربـــي لـــلـــتـــطـــّوع، فــــي كــلــمــة 
بمناسبة افتتاح املؤتمر نيابة عن دولة 
للمشاركة  العربي  الشباب  دعــوة  قطر، 
فــــي تــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات مـــونـــديـــال كـــأس 
العالم لكرة القدم 2022، واقتبس رئيس 
االتـــــحـــــاد مــــن كـــلـــمـــة لـــحـــضـــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثاني 
أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى عـــبـــارة «بـــاســـم كل 
العالم  كــأس  فــي  الــعــرب نرحب بالعالم 
2022»، الفتًا إلى فتح باب التطوع أمام 
في  للمشاركة  العربية  التطوع  قــيــادات 

تنظيم املونديال. 
وأكـــــــد أن مـــؤتـــمـــر الــــتــــطــــوع لـــلـــقـــيـــادات 
يجمع  الخرطوم  في  والدولية  العربية 
الــتــطــوعــي  الـــعـــمـــل  قـــــيـــــادات  مـــــرة  ألول 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة لــلــتــبــاحــث وتـــبـــادل 

الرؤى والخبرات في السودان.

ضـــــاف أن االحــتــفــال بــالــيــوم الــعــربــي 
َ
وأ

وتوثيقًا  تأكيدًا  يأتي  التطوعي  للعمل 
لفكر وثقافة العمل التطوعي في عاملنا 

العربي.
وقـــال «إنــنــا نجتمع الــيــوم، وقـــد مــر 15 
عـــامـــًا مــنــذ تــأســيــس وإشــــهــــار االتـــحـــاد 
الكيان  هـــذا  الــتــطــوعــي،  للعمل  الــعــربــي 
الـــــــــذي نـــعـــتـــز بــــــه جــــمــــيــــعــــًا، وأتـــــشـــــرف 
برئاسته، وبفضل الله وتوفيقه أنجزنا 
الكثير من  املــهــام، وحققنا  مــن  الــعــديــد 
اإلنــجــازات، وساهمنا مع شركائنا في 
العديد  في  التطوعي  الفكر  ثقافة  نشر 

من البلدان العربية». 
ولـــفـــت إلـــــى أن االتـــــحـــــاد دشـــــن شـــراكـــة 
منظمات  مــن  الــعــديــد  مــع  استراتيجية 
وهـــيـــئـــات املــجــتــمــع املــــدنــــي اإلقــلــيــمــيــة 
املــثــال ال الحصر  والــدولــيــة على سبيل 
منظمة اإليسيسكو، وبرنامج متطوعي 
األمم املتحدة، كما نجح في ضم 18 دولة 
عربية إلى أسرة االتحاد، باإلضافة إلى 
املــســاهــمــات املــيــدانــيــة فـــي الـــعـــديـــد من 

املؤتمرات والفعاليات التطوعية.
وأكد الكاظم أنه في ظل ما يمر به عاملنا 
وصعوبات  جمة،  تحديات  من  العربي 
واملتزايدة  امللحة  الحاجة  تظهر  كبيرة 
لنشر ثــقــافــة وفــكــر الــتــطــوع بــني جميع 
فئات املجتمع، وباألخص الشباب، فهم 

األمل القادم وقيادات الغد.
ودعا شباب الوطن العربي مجددًا إلى 
الــدوحــة  استضافة  تنظيم  فــي  التطوع 
مــونــديــال كــرة الــقــدم 2022، واصــفــًا هذا 
الــــحــــدث الـــريـــاضـــي بـــاألضـــخـــم واألهـــــم 
تضافر  ويتطلب  العالم،  مستوى  على 

واملساهمة  للمشاركة  الــقــوى  وتوحيد 
اإليــــجــــابــــيــــة فـــــي إنــــجــــاحــــه، وإخـــــراجـــــه 
الــتــي تليق بالعالم  املــشــرفــة  بــالــصــورة 

العربي.
وأكد الكاظم أن نجاح هذا الحدث ليس 
لــلــدوحــة فـــقـــط، وإنـــمـــا لــلــعــرب جــمــيــعــًا، 
كأول حدث رياضي عاملي بهذا الحجم 

ينظم في منطقتنا العربية.
وتــحــدث فــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة عــدد 
مـــن الـــســـؤولـــني والـــقـــيـــادات الــتــطــوعــيــة، 
مــشــيــديــن بـــاالتـــحـــاد الـــعـــربـــي، وحـــرص 
دولــة قطر على استضافة مقر االتحاد 

منذ إنشائه.
االتحاد  رئيس  قــدم  وفــي جلسة الحقة 
الـــعـــربـــي لــلــعــمــل الــتــطــوعــي ورقـــــة عمل 
شـــرح فــيــهــا اســتــراتــيــجــيــة االتـــحـــاد في 
العالم العربي، تضمنت أهداف االتحاد 
اإلنــســانــي، واملجتمعي.  املــســتــوى  عــلــى 
وتـــتـــواصـــل أعـــمـــال املـــؤتـــمـــر حــتــى يــوم 
املقبل، وسط مشاركات عربية  األربعاء 

كبيرة. 

 اســتــضــاف بــرنــامــج عــلــوم الــريــاضــة بكلية 
اللجنة  قــطــر،  فـــي جــامــعــة  والــعــلــوم  اآلداب 
جــلــســة  لــعــقــد  واإلرث،  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا 
تعريفية لطلبة القسم عن أحدث املستجدات 

اللوجستية لتنظيم كأس العالم 2022. 
وتم خالل الفعالية عرض مجسمات املالعب 
 ،2022 الــعــالــم  كـــأس  ملــبــاريــات  املستضيفة 
كــمــا قـــام الـــســـادة الــضــيــوف: عــلــي املــحــمــود 
للتعليم  املــجــتــمــعــي  الـــتـــواصـــل  أخـــصـــائـــي 
والــــريــــاضــــة بــالــلــجــنــة الـــعـــلـــيـــا لــلــمــشــاريــع 
الـــكـــواري خريج  واإلرث، ومــحــمــد ســعــدون 
عــلــوم الــريــاضــة بــجــامــعــة قــطــر وأحــــد أبـــرز 
مــقــدمــي الـــبـــرامـــج بــقــنــوات بـــي إن ســبــورت 
للمشاريع  العليا  اللجنة  وسفير  العاملية 
املـــخـــتـــلـــفـــة  الــــــجــــــوانــــــب  بـــــعـــــرض  واإلرث؛ 
وأحــدث  العالم  كــأس  لتنظيم  واللوجستية 
الـــتـــقـــنـــيـــات املـــعـــتـــمـــدة لـــلـــبـــنـــاء والــتــصــمــيــم 
لــلــمــالعــب وســالمــة الــعــمــال، بــاإلضــافــة إلــى 
األخــرى  التحضيرية  بــاملــشــاريــع  التعريف 
املكملة، من تطوير لشبكة النقل والطرقات 
من أجل تسهيل حركة املشجعني والضيوف 
واملـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني مـــن وإلـــــى املــالعــب 

واألماكن السياحية املختلفة.
وأكد املتحدثون على جانب االستفادة من 
التجارب السابقة والتركيز على االستدامة 
وحماية البيئة من حيث استخدام املالعب 

املبنية حديثًا خاصة ما بعد كأس العالم.
كــمــا قــــام الـــدكـــتـــور مــحــفــوظ عـــمـــارة مــديــر 
الضيوف  بتعريف  الرياضة  علوم  برنامج 
حول مختلف التخصصات بعلوم الرياضة 
من علوم الحركة واإلدارة الرياضية، وبرامج 
التي  الفرص  مختلف  جانب  إلــى  البحوث، 
لتعزيز   2022 العالم  كــأس  بطولة  توفرها 

دور علوم الرياضة بقطر وباملنطقة.
عمارة:  محفوظ  الدكتور  قــال  جانبه،  ومــن 
«كــــانــــت الـــفـــعـــالـــيـــة فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لــطــالب 
عــلــوم الــريــاضــة لــلــحــصــول عــلــى معلومات 
الرياضي  مستجدة عن تنظيم هذا الحدث 
الــضــخــم، وهـــو األول الــــذي ســتــقــيــمــه دولـــة 

مباشرة  أسئلة  ولــطــرح  وإســالمــيــة،  عربية 
حـــــول وســــائــــل وآلــــيــــات اســـتـــخـــدام املـــرافـــق 
الــجــديــدة وحــتــى املــالعــب الــقــديــمــة، وفــرص 
الــــعــــمــــل لــــلــــطــــالب املــــتــــخــــرجــــني مــــــن عـــلـــوم 
الــــريــــاضــــة والـــتـــخـــصـــصـــات األخـــــــــرى، إلـــى 
جـــانـــب بـــرامـــج الـــتـــدريـــب املــســتــمــر املــتــاحــة 

لــلــطــلــبــة، والــــبــــرامــــج لــلــتــعــريــف بــالــثــقــافــة 
وأثناء  قبل  واإلسالمية  العربية  والــعــادات 
العالم. باإلضافة إلى كونها مسابقة  كأس 
ريــاضــيــة عــاملــيــة، فـــإن كـــأس الــعــالــم فــرصــة 
للتعريف بثقافة البلد املستضيف وقدراته 

على االبتكار واحتضان التنوع الثقافي». 
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