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 نــظــم بــرنــامــج عــلــوم الــريــاضــة بكلية اآلداب 
والــــعــــلــــوم بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر نـــــــدوة بـــعـــنـــوان: 
األداء»،  وذروة  الــنــفــس  عــلــم  بـــني  «الـــعـــالقـــة 
وذلــــــك ضـــمـــن أنـــشـــطـــة املـــجـــمـــوعـــة الــبــحــثــيــة 

«األداء الرياضي».
وشـــاركـــت فــي الـــنـــدوة مــجــمــوعــة خــبــراء من 
والعلوم،  اآلداب  بكلية  النفس  علم  برنامج 
والـــعـــلـــوم الــنــفــســيــة بــقــســم كــلــيــة الــتــربــيــة، 
إلـــى جــانــب عـــدٍد مــن الــخــبــراء مــن أسبيتار؛ 
مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، 
وأكــــاديــــمــــيــــة أســـــبـــــايـــــر، وأكــــاديــــمــــيــــة قــطــر 
األوملـــبـــيـــة، كــمــا شـــــارك فــيــهــا الــبــروفــيــســور 
هـــوبـــيـــر ريـــــبـــــول، عــــالــــم الـــنـــفـــس الـــريـــاضـــي 
الــشــهــيــر عــاملــيــًا، وشــــارك فــي جــلــســات دارت 

املعوق  الصمود واألداء  «القدرة على  حــول: 
والـــريـــاضـــة» و»األســـالـــيـــب املـــعـــدلـــة لــلــوعــي 

واألداء الرياضي».
وفي تصريح له قال الدكتور محفوظ عمارة، 
مــديــر بــرنــامــج عــلــوم الـــريـــاضـــة: إن الــنــدوة 
تــعــّد جـــزءًا مــن بــرنــامــج طــمــوح تدعمه كلية 
املتعددة  البحوث  لتعزيز  والــعــلــوم؛  اآلداب 
التخصصات داخل جامعة قطر، والتواصل 
وصناع  الرئيسيني  املصلحة  أصــحــاب  مــع 
وضمن  القطاعات.  مختلف  فــي  السياسات 
هـــــذا املـــنـــظـــور، تـــهـــدف الــــنــــدوة إلـــــى تــعــزيــز 
الــحــوار وتــبــادل الــخــبــرات بــني األكــاديــمــيــني 
عن  واملدربني، فضًال  واملعلمني  واملمارسني 
وضــــع مــجــمــوعــة مـــن الــتــوصــيــات املــتــعــلــقــة 
القضايا  بعض  تــتــنــاول  الــتــي  بالسياسات 
في  بما  التميز،  بمسألة  املتعلقة  الرئيسية 

ذلك في مجال الرياضة. 

وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور ولــــيــــد بـــريـــكـــي، أســـتـــاذ 
عــلــم الــنــفــس الـــريـــاضـــي فـــي بـــرنـــامـــج عــلــوم 
الـــريـــاضـــة، ومــنــســق الـــنـــدوة، أنـــه بــاإلضــافــة 
الكبرى،  الرياضية  األحـــداث  استضافة  إلــى 
تــســعــى قـــطـــر جــــاهــــدة لـــجـــذب الـــخـــبـــراء فــي 
مجال الرياضة، على سبيل املثال: املدربني، 
البدنية،  اللياقة  ومــدربــي  التغذية،  وخــبــراء 
وعلماء النفس الرياضي، وأطباء الرياضة، 
وعـــلـــمـــاء الــــريــــاضــــة، وذلــــــك لــخــلــق وتــعــزيــز 
الــتــنــمــيــة الــنــفــســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــقــديــم 

أفضل الظروف للتميز الرياضي. 
الـــنـــدوة تناولت  الــبــريــكــي: إنَّ  قـــال الــدكــتــور 
التي تسمح لكسب  املوضوعات  العديد من 
فهم أفضل للعمليات واآلليات املسؤولة عن 
املشاركة الرياضية، ودافع اإلنجاز والتركيز 
وما من شأنه أن يوفر استراتيجيات التعامل 

مع الضغوط والتغلب على العقبات. 

 وقـــع هـــذه االتــفــاقــيــة ســعــادة الــدكــتــور حسن 
الجامعة، وسعادة  الــدرهــم رئيس  بن راشــد 
رئيس مجلس  النعيمي  فالح محمد  السيد 
القطرية  للشركة  املــنــتــدب  والــعــضــو  اإلدارة 

للخدمات البريدية.
وتــضــمــنــت املــــذكــــرة تـــحـــديـــد أطـــــر الـــتـــعـــاون 
التفاهم  تــم  حيث  املؤسستني،  بــني  املشترك 
التعاون في مجال خدمة  الطرفني على  بني 
(دولي بريورتي)، وخدمات  العاجل  الدولي 
البريدية  الــغــرف  وخــدمــات  املتميزة،  البريد 
املــراســالت  إدارة  وأنظمة  السعاة،  وخــدمــات 
والـــغـــرف الــبــريــديــة الــرقــمــيــة، والــتــعــاون في 
املــــجــــاالت األخـــــــرى املــمــكــنــة ذات االهـــتـــمـــام 
املشترك لدى الطرفني. كما حددت االتفاقية 
آلية التنفيذ بني الطرفني لهذه املجاالت من 
خالل تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة وعقد 
املجاالت  في  للتنسيق  تشاورية  اجتماعات 
الــتــي تــدخــل فــي نــطــاق هــذه املــذكــرة، وإعـــداد 

بـــرنـــامـــج تــنــفــيــذي أو أكـــثـــر بـــني الــقــطــاعــات 
اإلدارية املختلفة من الطرفني. 

وفـــي كلمته بــاملــنــاســبــة قـــال الــدكــتــور حسن 
راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر: «يسعدني 
االحتفالية،  هـــذه  فــي  الــيــوم  الــتــواجــد معكم 
لتدشني آفاق جديدة من التعاون املثمر بني 
جــامــعــة قــطــر والــشــركــة الــقــطــريــة لــلــخــدمــات 
الــــبــــريــــديــــة، والـــــتـــــي ســـتـــعـــزز الـــتـــكـــامـــل بــني 
الجانبني. وأضاف رئيس الجامعة أن مذكرة 

الـــتـــفـــاهـــم ســتــشــكــل فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــبــنــاء 
الجانبني،  بني  التواصل  من  جديدة  جسور 
وكــذلــك تــوفــيــر بــاقــة مــن الــخــدمــات املناسبة 

واملعدلة، طبقًا الحتياجات الجامعة. 
وأشار إلى أن عالقة جامعة قطر مع الشركة 
القطرية للخدمات البريدية، عالقة متجددة، 
بدأت وستستمر نحو آفاق أرحــب، وخاصة 
في ظل تطور التقنيات الحديثة التي أصبح 
املقدمة،  الخدمات  توظيفها ضمن  املهم  من 
والـــتـــي مـــن املــمــكــن أن تــســاهــم الــجــامــعــة في 
تــطــوريــهــا ودعــمــهــا، بــاألبــحــاث والـــدراســـات 
السيد  قــال  التقنية. وبـــدوره  واالســتــشــارات 
فالح محمد النعيمي إنه فخور بوجوده في 
جامعة قطر لتوقيع هذه االتفاقية الهامة مع 
كــان أحد  تــخــرج منها، حيث  الــتــي  جامعته 
بجامعة  واالقــتــصــاد  اإلدارة  كلية  خــريــجــي 
قطر، وقال إن هذه االتفاقية ستحسن كثيرًا 
من أداء الخدمات البريدية في جامعة قطر، 
الــتــي عقدت  وهــو مــا تسعى إلــيــه مؤسسته 
اتــفــاقــيــات مــمــاثــلــة مـــع الــعــديــد مـــن الــجــهــات 

الحكومية. 
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 تضمنت التعاون اإلداري والتقني 

 مذكرة تفاهم بني جامعة قطر و«البريد » مذكرة تفاهم بني جامعة قطر و«البريد »

« نورثويسترن» تؤهل اإلعالميني 
الرياضيني عبر برنامج جديد 

ثــالث محاضرات   أعلنت جامعة نورثويسترن في قطر عن تقديم 
تمتد كــل مــحــاضــرة لــيــوم واحـــد، وذلـــك فــي إطـــار بــرنــامــج تنفيذي 

جديد يركز على اإلعالم والتسويق والقانون في مجال الرياضة.
ويــســاعــد الــبــرنــامــج الــجــديــد املــهــنــيــني الــذيــن يــســعــون إلـــى تغيير 
حياتهم املهنية والدخول إلى مجال الرياضة، كما يساعد العاملني 
في مجال الرياضة على صقل مهاراتهم، واالرتقاء بأدائهم املهني.  
في  نورثويسترن  لجامعة  الجديد  املقر  فــي  املــحــاضــرات  وستقام 
 10 يــوم  األولـــى  املحاضرة  التعليمية. وستنطلق  املدينة  فــي  قطر 
والتغيرات  والــجــديــد  القديم  «اإلعـــالم  عــنــوان:  تحت  املقبل  فبراير 
في عالم الرياضة»، فيما تنطلق املحاضرة الثانية يوم 17 فبراير 
التي  القواعد  الرياضية..  والحوكمة  «القانون  املقبل تحت عنوان: 
تنظم عــمــل الــجــهــات الــريــاضــيــة»، أمـــا املــحــاضــرة الــثــالــثــة فتنطلق 
يوم 24 فبراير املقبل تحت عنوان: «استخدام التسويق الرياضي 

للتأثير على نمو األعمال والرياضة». 
وقـــــال إيـــفـــريـــت ديـــنـــيـــس، عــمــيــد جــامــعــة نـــورثـــويـــســـتـــرن فـــي قطر 
على  قطر  في  نورثويسترن  «وّسعت جامعة  التنفيذي:  ورئيسها 
مدى السنوات العديدة املاضية برامجها لتشمل املزيد من البرامج 
بالغًا.  اهتمامًا  التي وجــدت  اإلعـــالم؛  بالرياضة ووســائــل  املتعلقة 
وبفضل النمو املستمر الذي تشهده قطر في قطاع الرياضة، وما 
أعـــداد الصحفيني لتغطية األحـــداث  سيتطلبه ذلــك مــن زيـــادة فــي 
الرياضية الدولية، فإننا نعتزم مواصلة تقديم البرامج التي تلبي 

االحتياجات املترتبة على هذا النمو».
وســتــتــنــاول املــحــاضــرة األولــــى -الــتــي يقدمها الــبــروفــيــســور كريغ 
المـــاي، الخبير فــي اإلعـــالم الــريــاضــي- مــوضــوع اإلعـــالم الرياضي 
وآفاقه الحالية واملستقبلية، مع التركيز بشكل خاص على مشهد 

اإلعالم الرياضي في قطر والشرق األوسط. 
وستسلط املحاضرة الضوء على االبتكارات في الواقع االفتراضي 
املـــعـــزز، واملــحــتــوى الــريــاضــي املــتــمــيــز، والـــريـــاضـــات اإللــكــتــرونــيــة، 
واملنابر اإلعالمية التي أنشأها رياضيون، باإلضافة إلى الرياضات 

التخيلية، والبيانات الكبيرة.
البروفيسور مارك كونارد من جامعة  الثانية  املحاضرة  وسيقدم 
فوردهام، ومؤلف كتاب باسم عالم الرياضة. وستتناول املحاضرة 
-بــاملــنــاقــشــة واملـــقـــارنـــة والــتــحــلــيــل- مــجــمــوعــة مـــن أبـــــرز املــفــاهــيــم 
وقت  وحتى  الدولية.  الرياضات  منظومة  تضبط  التي  القانونية 
قريب، كان يتم ضبط أداء هذه املنظومة داخليًا بشكل كبير، مع أقل 

حد ممكن من التدخل الحكومي.  
أما املحاضرة األخيرة فسيقدمها البروفيسور كاندي لي من جامعة 
والــفــرص  للتحديات  عــامــة  رؤيـــة  نــورثــويــســتــرن، وسيقدم خاللها 
املــتــاحــة فـــي مــجــال الــتــســويــق الـــريـــاضـــي؛ بـــدايـــة مـــن إدارة أزمـــات 
التواصل اإلعالمي املتعلقة بسلوك الالعبني وحتى استراتيجيات 
الفرق التي تعاني من األداء الضعيف خالل املوسم الكروي لتسعير 

تذاكر مبارياتها. 
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 خالل ندوة «العالقة بني علم النفس وذروة األداء» 

.. و تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بني األكاديميني بالجامعة 


