
           هــنــاك مــن يــبــالــغ فــي الــفــرح ويــظــن أنــه 
سوف يستمر. كما أَن آخرين يبالغون 
في الحزن باسترجاع الذكريات األليمة 
ــًا معهم،  ويــحــســونــه بــأنــه ســيــظــل دومــ
فطبيعة الحياة عثرات، قد يصاب فيها 
االنــســان بـــاآلالم واملــصــائــب يــومــًا بعد 
أن بعد الضيق  أنــهــم ينسون  اال  يـــوم، 
فرجا، فقد نفقد أشياًء جميلة ونقول 

ُتنِسينا مــا ال  أجــمــل  ال تتعوض وقــد نتفاجأ بأشياء 
ُيعوض، وقْد ال تكوُن جميع أيامنا جيدًة وجميلة، ولكن 

هناك دومًا شيئا جميال في ُكل يْوم نعيُشه.
أحــــزان وتــنــقــلــب علينا  قــد تتخللها  الــســعــادة  أَن  كــمــا 
الــى أشياء لم نتوقعها فنتضايق  تــارًة أخــرى  املــوازيــن 
ــوم عــلــيــنــا،  ــ ــوم لــنــا ويـ مــنــهــا، هـــكـــذا هـــى ســنــة الــحــيــاة يــ
أفعالهم، فمنهم من  الناس وردود  انطباعات  وتختلف 
يقنط، ومنهم من يصبر على محنته ويتخذ من كبوته 
الــهــدف، والــصــالــحــون يتقبلون لحظات  دافــعــًا لتحقيق 
ُرِقيًا وُســُمــًوا وروحانية، فاألمل يحمل في طياته  األلــم 
كل جميل ويجعلنا نتخطى لحظات الحزن عندما نعلم 
أن هذا الوقت املؤلم سوف يمضي، فاألمور ال تبقى كما 
املوت  لدينا بسبب  هى خصوصًا عندما نفقد عزيزًا 

أو الفراق.
ولنتذكر أصحاب رسول الله واألوائــل من السلف حني 
يصبرون عندما تشتد بهم املصائب ويبتسمون وقت 
الله لقضاء حاجاتهم، فترتسم  الــى  الضيق ويلجأون 
البسمة على شفاههم وتعلو على وجوههم عالمات 
الشكر والحمد، وكيف ال يصبر املؤمن بالله في لحظات 
الــبــالء وعــنــده ســاعــات الــســجــود ودقــائــق االســتــغــفــار؟ 
ابتسامة تفاؤل ورضــا على محياك، ليس  وألن ترسم 
بالضرورة أنك خاٍل من الهموم واألوجاع، ولكنها تعنى 

أنك قادر على الصمود أمامها.
فــعــنــدمــا يــكــون هــنــاك أمــــل، حــتــى الــفــرحــة الــتــى تنتهى 
أفـــراح أخـــرى، ولــن يكون هناك  بسرعة ســوف تعقبها 
مـــكـــان لــالحــبــاط ملـــجـــرد أَن الــفــرحــة لـــم تــكــتــمــل، وذلـــك 
بالتفاؤل واألمل واليقني، وتمضى األحزان كما تمضى 
األفراح وهذه سنة الحياة فرٌح وحزٌن، وكثيرون يظنون 
الحياة، وهنا  الناس على قيد  تــدوم ما دام  السعادة  أن 
تحضرنى عبارة (يا فرحة ما َتَمت!)، للذين لم ينتبهوا 
أن الــفــرحــة أيــضــًا لــهــا نــهــايــة خــاصــة عــنــد املــبــالــغــة في 
الــســعــادة، واألزمـــات  االستمتاع بها تحت وطـــأة نــشــوة 
عمرها قريب وسوف تنجلي، فاذا انجلت ذهبت أيامها 

ولم تعد، فكيف ننكسر عند املصائب؟
وتحضرنى قصة، حني مَر النبى صلى الله عليه وسلم 
َلَها:  َفــَقــاَل  ابنًا لها بجوار قبره،  على امــرأة وهــى تبكى 
َه َواْصــِبــِري)، فقالت له: اليك عني، انك لم ُتَصب  ــِق اللَّ (اتَّ
وَلى). ْدَمِة اْألُ ْبُر ِعْنَد الصَّ ما الصَّ بمصيبتي، قال لها: (انَّ

ــره، وفــي روايــة  ويحكى أن أحــد مــلــوك الهند ســأل وزيــ
اذا  لــه جملة  أخـــرى ســأل حكيمًا أن ينقش على خــاتــم 
قــرأهــا وهــو حــزيــن فـــرح، واذا قــرأهــا وهــو سعيد حزن 
الوزير على  حتى ال يبالغ في فرحه وسعادته، فنقش 

خاتم امللك: (هذا الوقت سوف يمضي).
وســـواء أن كانت هــى فكرة وزيــر أم هــى حكمة حكيم، 
اليه  الحقيقة هى واقــع نعيشه اآلن ولكن ال ينتبه  ففي 
الــكــثــيــرون مــن الــنــاس، وهـــى جملة تصلح فــي مــواقــف 
كــثــيــرة، فــأوقــات اآلالم مــا تلبث أن تــمــضــي، وســاعــات 
املحن عن قريب تنقضي، والعسر ما يلبث أن يصير 

يسًرا، والحزن سوف يصبح سعادة بمشيئة الله.
تـتـعـلـق به كثيرًا وال تتأمل  فــال  أردَت شيئا،  اذا  أخيرًا 
كثيرًا بالحصول عليه ربما ال ينكتب لك فتتألم، وليس 
كل من يبتسم هو بخير، فبعض االبتسامات اختصاٌر 

للكثيِر من الوجع. 
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علوم الحياة بمشاركة
 19 طالبًا من جامعة قطر 

¶   العميد محمد عبدالله املالكي ¶  د. خليفة بن ناصر آل خليفة 

¶  د. مصطفوي تكرم أحد املشاركني 

¶  عبد الله السليطي أثناء تتويجه باملركز الثالث على آسيا 

¶   املشاركون في لقطة جماعية 

¶  جانب من امللتقى 

خالل ملتقى البحوث متعدد التخصصات في جامعة قطر.. د. خليفة:

مجلس جمعية كليات العلوم في ضيافة جامعة قطر.. د. مصطفوي:

 إنشاء قاعدة لتبادل البحوث واملعرفة في مجال السالمة املرورية 

تقريب املسافات بني التخصصات العلمية واألدبية

• الدوحة - الشرق
 

نـــّظـــم مـــركـــز قـــطـــر لــلــســالمــة املـــــروريـــــة بــجــامــعــة 
قــطــر مــلــتــقــى بــحــوث الــســالمــة املــــروريــــة مــتــعــدد 
بـــالـــتـــعـــاون مــع  قـــطـــر  فــــي  الـــتـــخـــصـــصـــات األول 
ــة، ويــهــدف  ــ ــــروريـ الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــســالمــة املـ
الــى توحيد الجهود البحثية وتنسيق  امللتقى 
بــرامــج الــبــحــوث واملـــبـــادرات فــي مــجــال السالمة 
املرورية وإتاحة الفرصة للجهات املعنية لتقديم 
تصوراتهم ومقترحاتهم البحثية لتقديم أبحاث 
مــشــتــركــة مــتــكــامــلــة تــنــاقــش مـــوضـــوع الــســالمــة 
املـــروريـــة مــن جميع الــجــوانــب بــدولــة قــطــر. وقــد 
شـــارك بامللتقى كــل مــن العميد محمد عبدالله 
ــر الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســالمــة  ــــني ســ ــكـــي امـ ــالـ املـ
املــروريــة، والــدكــتــور خليفة بــن ناصر آل خليفة 
مــديــر مــركــز قــطــر لـــدراســـات الــســالمــة املـــروريـــة، 
ابــراهــيــم سعد السليطي مــديــر مكتب  والعميد 
التحليل االحــصــائــي بـــوزارة الــداخــلــيــة، والــرائــد 
مــحــمــد ربــيــعــة الـــكـــواري مــديــر مــركــز الـــدراســـات 
الــداخــلــيــة،  االســتــراتــيــجــيــة واالمــنــيــة فـــي وزارة 
والدكتور رافايل كونجنزي استشاري برنامج 
ــوادث فــــي مــســتــشــفــى حــمــد،  ــ ــحــ ــ ــة مــــن الــ ــايــ ــوقــ الــ
الـــيـــزيـــدي مـــديـــر ادارة اعــــادة  والـــدكـــتـــورة وفـــــاء 
التأهيل في مستشفى الرميلة، والدكتورة ثائرة 
مسلط مشرف الصحة العقلية واالصــابــات في 
ــلـــى لــلــصــحــة، والـــدكـــتـــورة ابــتــســام  املــجــلــس األعـ
ناجي خبير تربوي في اللجنة الوطنية للسالمة 

• الدوحة - الشرق

عقدت كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر 
االجتماع السنوي الحادي عشر لجمعية 
كــلــيــات الــعــلــوم أعــضــاء اتــحــاد الــجــامــعــات 
الـــعـــربـــيـــة وعـــقـــد عـــلـــى هـــامـــش االجـــتـــمـــاع 

أوملبياد علوم الحياة.
حـــضـــر االجـــتـــمـــاع عــــمــــداء كـــلـــيـــات الــعــلــوم 
الــجــامــعــات العربية منهم عميد كلية  فــي 
العلوم مــن جامعات البحرين، والكويت، 
والسلطان قــابــوس، وعـــدد مــن الجامعات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، واألردنــــــــــيــــــــــة، واملـــــصـــــريـــــة، 
والــســودانــيــة، واللبنانية، والــعــراقــيــة. كان 
على رأس الحضور د. هاشم أحمد السيد 
عميد كلية العلوم بجامعة البحرين وأمني 
عام الجمعية، أ. د. مصطفى البشير، األمني 
العام املساعد باتحاد الجامعات العربية، 
أ.د عـــبـــد الــــســــالم غـــيـــث، مــســتــشــار ضــبــط 
الــــجــــودة واالعـــتـــمـــاد بـــاتـــحـــاد الــجــامــعــات 
أ. د. شيخة  بــالــحــضــور  الـــعـــربـــيـــة. رحــــب 
املسند، رئيس الجامعة، ود. مازن حسنة، 
نائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية، 
إيــمــان مــصــطــفــوي عميد كلية اآلداب  ود. 
والعلوم، ود. أحمد أحمدنا العميد املساعد 
لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا 
بالكلية. وبعد حفل االفتتاح قــام العمداء 
بجولة لبعض املختبرات البحثية بكلية 
اآلداب والعلوم التي القت استحسانهم من 

حيث التجهيزات املختبرية.
فـــي كــلــمــتــهــا الــتــرحــيــبــيــة بـــهـــذه املــنــاســبــة، 
قالت د. إيمان مصطفوي: « انه ال شك أننا 
 من التحدياِت فيما يتعلق 

ً
نواجه مجموعة

بــعــمــلــيــِة تــحــديــث َجـــاِمـــَعـــاِتـــنـــا ومــعــاهــِدنــا 
العلمية واالرتقاِء بمستوى جودِة التعليم 
ُنـــْدِرَك  فيها وتــطــويــره املستمر، وبــقــدر مــا 

ICF العاملي، ونتطلع إلى أن تكون هناك قاعدة 
بيانات شاملة بني جميع الجهات، تحت مظلة 
ــفــــات مــن  ــة املـــــروريـــــة. تـــضـــم كــــل املــــواصــ الـــســـالمـ
الــــحــــادث إلــــى املـــصـــاب إلــــى أســــرتــــه، والـــنـــواحـــي 

الطبية، النفسية واالجتماعية وغيرها».
واضافت الدكتورة ثائرة مسلط ان هذا امللتقى 
يمثل حلقة متقدمة في مجال الشراكة لتطوير 
وتـــعـــزيـــز الـــســـالمـــة املــــروريــــة فـــي قــطــر اعـــتـــمـــاًدا 
على البحث العلمي واألدلــة العلمية بما يخدم 
املجتمع ودولة قطر. لذا فإن إدارة الصحة العامة 
فــي املجلس األعــلــى للصحة وضــمــن واجباتها 
ــم إقــــــــــراره فــي  ــ ــا تـ ــ ــوم بــتــنــفــيــذ مـ ــقــ ــة تــ ــيــ ــاســ األســ
االستراتيجية الوطنية للصحة واالستراتيجية 
الوطنية للسالمة املرورية. وفي ذلك نعمل على 
التعاون مع الشركاء في اإلدارة العامة للمرور، 
ومركز قطر لدراسات السالمة املرورية، واللجنة 
املــروريــة، وتفعيل أدوار كافة  الوطنية للسالمة 
الشركاء إضافة إلى الجانب الطبي كذلك. يبقى 
هدفنا العمل بروح الفريق الواحد إلنجاز خطة 
العمل البحثية والوقائية والعالجية في مجال 

السالمة املرورية.
نـــاجـــي ان تعليم  ابــتــســام  الـــدكـــتـــورة  وصـــرحـــت 
ــدارس جـــاء بــنــاء على  ــ الــســالمــة املـــروريـــة فـــي املــ
ــر  ــن مـــعـــالـــي رئـــيـــس الــــــــــوزراء وزيــ تـــوجـــيـــهـــات مــ
الداخلية منذ عــام 2010. لذلك عكفت أمانة سر 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة عــلــى إعـــــداد اإلطـــــار الــتــربــوي 
املــروريــة بالتعاون مع املجلس األعلى  للسالمة 

مــتــداخــُل األبـــعـــاِد قــائــٌم عــلــى الــتــعــاون بني 
ــات  ــدراســ الــتــخــصــصــات املــخــتــلــفــِة عــبــر الــ
البحثية ذاِت الطابع البيني، فعلى سبيل 
املثال ال الحصر ُأْجريت في كليتنا أبحاٌث 
مشتركة بني الفيزياء وعلم املواد والتاريخ 
وعــلــم اآلثـــــار، وقـــد أفــضــت هـــذه املــقــاربــاُت 
 إلى نتائَج مبهرٍة وواعدٍة.

ُ
 البينية

ُ
البحثية

الــدكــتــور هــاشــم السيد  وفـــي كلمته، وجـــه 
شـــكـــره لــجــامــعــة قــطــر عــلــى اســتــضــافــتــهــا 
لفعاليات االجــتــمــاع ممثلة فــي رئيستها 
ســـعـــادة الـــدكـــتـــورة شــيــخــة بــنــت عــبــدالــلــه 
ــــرب د. هـــاشـــم عـــن تــقــديــره  املــســنــد كــمــا أعـ
الــدكــتــورة  لــعــمــيــدة كــلــيــة اآلداب والــعــلــوم 
ايــمــان مصطفوي على جــهــودهــا املبذولة 
لـــتـــنـــظـــيـــم فــــعــــالــــيــــات االجـــــتـــــمـــــاع ورحــــــب 
ــــني فــــــي االجـــــتـــــمـــــاع والـــطـــلـــبـــة  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــاملـ ــ بـ

املشاركني في أوملبياد علوم الحياة.
وقــد بــدأت أعمال االجتماع بعقد املجلس 
الــعــمــومــي لــلــجــمــعــيــة بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــورة 
كــلــيــة اآلداب  إيــــمــــان مـــصـــطـــفـــوي عـــمـــيـــدة 
والعلوم بجامعة قطر حيث تمت مناقشة 
ــة بـــعـــد الــتــصــديــق  ــامـ ــدة مـــوضـــوعـــات هـ ــ عـ
الــذي عقد  على محضر االجتماع العاشر 
ــلـــطـــان قـــابـــوس  ــافـــة جـــامـــعـــة الـــسـ ــيـ فــــي ضـ
املــاضــي كالتقرير األدبـــي للجمعية  الــعــام 
واعتماده، وأعطى الدكتور هاشم السيد، 
ــام لــلــجــمــعــيــة نـــبـــذة تــعــريــفــيــة  ــعــ األمــــــني الــ
ــعــــرض مــــن خــاللــهــا  ــتــ عــــن الــجــمــعــيــة واســ
قائمة االجــتــمــاعــات واألنــشــطــة املصاحبة 
الـــتـــي عــقــدتــهــا الــجــمــعــيــة مــنــذ الــتــأســيــس 
إلــــى االجـــتـــمـــاع الــحــالــي وتـــابـــع تــوصــيــات 
الــعــاشــر للجمعية.  واقــتــراحــات االجــتــمــاع 
كما تم إقرار العضوية لعدد من الجامعات 
مــثــل: كــلــيــة الــعــلــوم بــجــامــعــة الــحــســني بن 
طــالل وكلية العلوم بجامعة آل البيت في 
الــشــارقــة  الــعــلــوم بــجــامــعــة  األردن، وكــلــيــة 
بــدولــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، وكلية 
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة بـــجـــامـــعـــة حـــجـــة فــي 
اليمن، وكلية العلوم، ينبع بجامعة طيبة 

بالسعودية.
وقـــــد تــضــمــنــت الـــجـــلـــســـة الـــخـــتـــامـــيـــة عـــدة 
ــتــــرحــــات أهـــمـــهـــا تــفــعــيــل  ــقــ ــيــــات ومــ تــــوصــ
ــتـــعـــاون بـــني الــــــدول الــعــربــيــة فـــي مــجــال  الـ
الــبــحــوث الــبــيــنــيــة، وضــــــرورة وجــــود دور 
ــكــــون بــمــثــابــة  ــال لــلــجــمــعــيــة بـــحـــيـــث تــ ــعــ فــ
بــيــت خــبــرة واســتــشــارة لتقديم خدماتها 
ــى تــكــويــن هيئة  لــلــمــجــتــمــع، بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــقــــدم خــدمــاتــهــا  اســـتـــشـــاريـــة لــلــجــمــعــيــة تــ
ــلـــشـــركـــات لــلــمــســاهــمــة فــــي زيــــــــادة دخـــل  لـ
الــجــمــعــيــة، واالهـــتـــمـــام بــخــريــجــي كــلــيــات 
العلوم، وتوفير التدريب امليداني للطلبة 
الـــذي يساعد على  لتكون بمثابة الجسر 
انخراطهم في سوق العمل، وتكريم أفضل 

بحث من مقدم من كليات العلوم. 

بــوزارة الداخلية، والدكتور عبدالقادر  املــروريــة 
لطرش خبير املكتب الفني في وزارة التخطيط 
ــتـــور فـــــوزي رجــب  ــدكـ الــتــنــمــوي واالحــــصــــاء، والـ
ــائـــي الـــبـــحـــث الــعــلــمــي بــاملــجــلــس األعـــلـــى  أخـــصـ
للتعليم وعضو لجنة السالمة املرورية في مكتب 
معايير املناهج. وقد قّدمت الجهات املشاركة في 
القائمة لديهم  امللتقى ملحة عــامــة عــن األبــحــاث 
واقـــتـــراحـــاتـــهـــم لـــلـــمـــشـــاريـــع املــســتــقــبــلــيــة. وفـــي 
املــجــال للحاضرين ملناقشة  ُفــتــح  خــتــام امللتقى 

التصورات واألفكار البحثية املطروحة.
وفي كلمته أعرب الدكتور خليفة آل خليفة مدير 
املــروريــة بجامعة  لــدراســات السالمة  مركز قطر 
قطر عن اهمية عقد هــذا امللتقى وانــشــاء قاعدة 
لــتــبــادل الــبــحــوث واملــعــرفــة فـــي مــجــال الــســالمــة 

املرورية وتقدم بالشكر للجهات املشاركة.
واثــــنــــى الــعــمــيــد مــحــمــد عـــبـــدالـــلـــه املـــالـــكـــي عــلــى 
املــشــاريــع الــتــي قدمتها الــجــهــات املــشــاركــة وأكــد 
على ضـــرورة عقد هــذا امللتقى سنويًا لتنظيم 
وتــوحــيــد الــجــهــود املــبــذولــة مــن جميع الجهات 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــة واالســ ــ ــروريـ ــ املــهــتــمــة بـــالـــســـالمـــة املـ

الخبرات املتباينة في هذا املجال.
وفي كلمتها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي «أود 
شــكــر جــامــعــة قــطــر الـــتـــي جــمــعــتــنــا لــنــبــحــث عن 
ــة واضــحــة أيـــن نــحــن مــن األبـــحـــاث مــتــعــددة  رؤيــ
املـــروريـــة، فنحن في  الــســالمــة  التخصصات فــي 
الــحــوادث  مستشفى حمد نرصد جميع حــاالت 
مـــن دخــولــهــا إلـــى خــروجــهــا حــســب تــصــنــيــف الـــ 

َنــِثــُق في   هــذه التحدياِت بقدر ما 
َ
صعوبة

اْخــتــراِقــَهــا  ُقـــدرة ُنخبتنا األكــاديــمــيــِة على 
عــبــر خـــطـــواِت االتـــفـــاق عــلــى اســتــراتــيــجــيــٍة 
شاملة لضماِن جودِة البرامِج األكاديميِة، 
وتعزيِز الجهوِد لنقِل جامعتنا أكاديميًا 
الــجــامــعــاِت ذاِت الصيت  َملــَصــاف  ومهنيًا 
الــجــودة بــني أعضاء  الــدولــي. ونشر ثقافِة 
ــِة فــي  ــاركــ ــشــ ــم عـــلـــى املــ ــِزهــ ــفــ ــِة وَحــ ــعـ ــامـ الـــجـ
َوُوَرِش العمِل ووضــع الخطِط  املــؤتــمــراِت 
تـــقـــيـــيـــِم األداِء  ــلـــى  لـــــإلشـــــراف عـ الـــدقـــيـــقـــِة 
الــوحــدات األكاديميِة  الــجــودِة في  وضماِن 
ــلـــى اســـتـــقـــطـــاِب  واإلداريــــــــــــــِة، والـــــحـــــرِص عـ
اِت املـــتـــمـــيـــزِة فــــي مـــجـــال الــــجــــودِة  الــــكــــفــــاء

واالعتماِد األكاديمي». 
وأضــافــت د. إيــمــان مــصــطــفــوي: «إنــنــا في 
َسايرة  ِملُ كلية اآلداب والعلوم وسعًيا منا 
الــعــاملــي شرعنا منذ  الــســبــاق العلمي  هــذا 
سنوات في انتهاِج مقارباٍت بحثيٍة بينيٍة 
غــيــِر تــقــلــيــديــة تــتــكــئ عــلــى وعــــٍي بحتمية 
تجسيِر املسافِة املتوهمِة بني التخصصات 
املختلفة في الكلية (التخصصات العلمية 
والــتــخــصــصــات األدبــــيــــة) وذلـــــك انــطــالًقــا 
 فــضــاٌء 

َ
مـــن َوعـــِيـــَنـــا الــــراســــِخ بــــأن املـــعـــرفـــة

للتعليم. وقــد سبق مرحلة اإلعـــداد، البحث عن 
أحــدث الدراسات واألدبيات العاملية واإلقليمية 
املـــــروريـــــة  بــــالــــســــالمــــة  ــلــــة  الــــصــ ــيــــة ذات  ــلــ واملــــحــ
ــداد الــجــانــب الــنــظــري  ــ لــالســتــفــادة مــنــهــا فـــي إعــ
لــهــذا اإلطــــــار. كــمــا تـــم تــوظــيــف الــبــحــث العلمي 
فــي إعـــداد وحـــدة نموذجية حــول ســالمــة املشاة 
األطفال، ليتم تدريسها لألطفال من سن الروضة 
حتى الصف األول االبــتــدائــي. وأكـــدت الدكتورة 
املــروريــة  ابتسام ناجي على أن تعليم السالمة 
للطفل يجب أن يشتمل على التدريب والتوعية 
واملــشــاركــة فــي حــمــالت تثقيفية حـــول السالمة 
ــفـــال.  املـــــروريـــــة حـــســـب املـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة لـــألطـ
وتشجيع الطلبة امللتزمني بأساسيات السالمة 

املرورية في السيارة أو على الطريق.
في نهاية امللتقى اثنى املشاركون على مبادرة 
املــروريــة بجامعة  لــدراســات السالمة  مركز قطر 
قطر على تنظيم هذا امللتقى مما له من اثر على 
تــوحــيــد الــجــهــود املــرتــبــطــة بــالــســالمــة املـــروريـــة 
ــعـــون عـــلـــى بــعــض  ــمـ ــتـ ــفــــق املـــجـ ــر. اتــ ــطــ ــة قــ ــ ــدولـ ــ بـ
التوصيات التي سيتم تقديمها للجنة الوطنية 
للسالمة املـــروريـــة الخـــذ هـــذه الــتــوصــيــات بعني 

االعتبار. 
املــشــاركــون على عقد هــذا امللتقى مرتني  واتــفــق 
لــتــبــادل االفــكــار واالراء بــهــدف التطوير  سنويا 
واملشاركة بدعم جهود اللجنة الوطنية للسالمة 
املــــروريــــة بــتــطــويــر مــنــظــومــة الــســالمــة املـــروريـــة 

بجمعة قطر. 

محليات1616
► ◄[[WEDNESDAY ٢٧ MAY ٢٠١٥  No ٩٨٤١ العدد ٩٨٤١األربعاء ٩ شعبان ١٤٣٦ هـ ٢٧ مايو ٢٠١٥م

بمشاركة ٣٠ شركة للنفط والغاز

برعاية كتارا ضمن جهودها لدعم املبدعني 

 مدرسة قطر التقنية تنظم املعرض 
املهني الخامس 

 عبد الله السليطي يحقق املركز 
الثالث في بطولة آسيا للداما 

 • الدوحة - الشرق 

رعــــت املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي كـــتـــارا الــالعــب 
ــارك الــســلــيــطــي الـــــذي فــــاز بــاملــركــز  ــبـ الـــقـــطـــري عــبــدالــلــه مـ
الثالث في بطولة اسيا للداما التي أقيمت في جمهورية 
الدائمة لتعزيز كل  أوزباكستان.، وذلــك ضمن مساعيها 

ما يتعلق بالتراث القطري في مختلف املجاالت.
من جهته قال سعادة الدكتورخالد بن إبراهيم السليطي 
املدير العام للحي الثقافي كتارا عندما تقدم إلينا السيد 
عبد الله مبارك السليطي بطلب رعاية كتارا له في بطولة 
ــًدا في  الــدامــا الــتــي أقــيــمــت فــي أوزبــاكــســتــان لــم نــتــردد أبــ
املوافقة على طلبه، وهــذا من إيماننا في كتارا بأهمية 
دعم املبدعني القطريني في كافة املجاالت والنهوض بهم 
إلى العاملية، مضيًفا لقد أبدى السيد عبد الله استعداًدا 
الله حقق  كبيرا لتمثيل قطر فــي هــذه البطولة وبفضل 
انـــجـــازا جــيــًدا ونــتــمــنــى أن يــحــقــق املــزيــد فــي املــنــاســبــات 
الــقــادمــة. مــن جانبه ثمن العــب الــدامــا الــقــطــري عبد الله 
السليطي الــدعــم والــرعــايــة الــتــي قــامــت بها كــتــارا بقوله 
كتارا بالنسبة لنا صرح ثقافي يقدم مختلف الفعاليات 

طوال العام، وهي منفتحة على ثقافات متنوعة. 

• الدوحة - الشرق 

تحت رعاية قطر للبترول اقامت مدرسة قطر التقنية املعرض 
املهني الخامس بمشاركة واسعة تصل الى (30) شركة للنفط 
والغاز وبعض املؤسسات التعليمية مثل جامعة قطر وادارة 
البعثات في املجلس االعلى للتعليم وكلية شمال االطلنطي 
بــاالضــافــة الـــى الــســفــارة االمــريــكــيــة والــتــي تــمــثــل الــجــامــعــات 
ــتـــي تمثل  ــفـــارة الــبــريــطــانــيــة والـ املــعــتــمــدة فـــي امــريــكــا والـــسـ
الجامعات البريطانية وقد افتتح السيد عبدالعزيز املناعي 
املــــوارد البشرية فــي قطر للبترول وبصحبة االســتــاذ  مــديــر 
عــبــدالــلــه الــتــمــيــمــي مــديــر ادارة الــتــعــلــم والــتــطــويــر فـــي قطر 
للبترول وصاحب الترخيص باالضافة الى بعض مسؤولي 
شركات النفط والغاز في دولة قطر املعرض، وقام ممثل عن 
طلبة املدرسة بتقديم هدية لراعي املعرض السيد عبدالعزيز 
املــنــاعــي والــتــي هــي منتج مــن عــمــل طـــالب املــدرســة وبعدها 
قـــام الــســيــد عــبــدالــعــزيــز املــنــاعــي بــأخــذ جــولــة عــلــى املــعــرض 
والشركات واملؤسسات العارضة واستمع الى ما يقدمونه من 
مميزات لطلبة املدارس الثانوية العامة ومدرسة قطر التقنية 
املــدرســة والخطة الخمسية  خاصة ومــن ضمن استراتيجية 
املــدرســة بالتعليم  هــي العمل على زيـــادة ثقافة ووعــي طلبة 
والــعــمــل التقني واملــهــنــي وكــذلــك ربـــط الطلبة بــســوق العمل 
واطالع الطلبة على مرحلة ما بعد التخرج ومساعدتهم في 
تحقيق تطلعاتهم واحالمهم خدمة لالفراد واملجتمع وكذلك 

تحقيق رؤية قطر 2030  .




