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تشمل دعم مشروعي "الحياة هندسة" والقبة الرقمية ومشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة

 اتفاقية تعاون بني جامعة قطر ودولفني للطاقة املحدودة 

 جامعة قطر تحتفل بأسبوع األمم املتحدة 
للسالمة املرورية 
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وقـــعـــت جـــامـــعـــة قـــطـــر اتــفــاقــيــة 
ــيـــة الـــهـــنـــدســـة  ــلـ شـــــراكـــــة بـــــني كـ
بــجــامــعــة قــطــر وشــركــة دولــفــني 
ــاقــــة املــــــــحــــــــدودة لــــرعــــايــــة  ــطــ ــلــ لــ
فــــــعــــــالــــــيــــــات الـــــكـــــلـــــيـــــة لــــلــــعــــام 
األكـــــــاديـــــــمـــــــي 2014 /2015 
وتشمل هذه االتفاقية عددا من 
فــعــالــيــات الــكــلــيــة املـــدرجـــة على 
اإلعالن  تّم  الحالي.  العام  خطة 
عــــن االتـــفـــاقـــيـــة خــــــالل مـــؤتـــمـــٍر 
صــحــفــي بــمــشــاركــة مـــن رئــيــس 
األســتــاذة  ســعــادة  قطر  جامعة 
ــه  ــلـ ــدالـ ــبـ الــــــدكــــــتــــــورة شـــيـــخـــة عـ
املـــســـنـــد، والـــســـيـــد عـــــادل أحــمــد 
لشركة  العام  املدير  البوعينني 
دولـــفـــني لــلــطــاقــة املـــحـــدودة في 
مازن  الدكتور  وبحضور  قطر، 
الجامعة  رئــيــس  نــائــب  حــســنــة 
والدكتور  األكاديمية  للشؤون 
راشـــــــد الــــعــــمــــاري عـــمـــيـــد كــلــيــة 
عبداملجيد  والدكتور  الهندسة 

الهندسة  كــلــيــة  عــمــيــد  حــمــودة 
املــــســــاعــــد لـــــلـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، والـــدكـــتـــور 
ــلـــي عـــمـــيـــد كــلــيــة  عـــــــــادل قـــســـطـ
الـــهـــنـــدســـة املـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون 
األكــاديــمــيــة والـــدكـــتـــور ســعــود 
عبدالغني عميد كلية الهندسة 
املــســاعــد لــلــتــطــويــر والــعــالقــات 
ــــدد مـــن أعــضــاء  الــصــنــاعــيــة وعـ
جامعة  في  التدريس  هيئة  من 
قــطــر ومـــوّظـــفـــيـــهـــا، وبــحــضــور 

وفــد مــن شركة دولــفــني للطاقة 
ــــن الـــــســـــادة مــحــمــد  ــــم كـــــال مـ ضـ
ــيــــطــــي، نـــائـــب  ــلــ عــــبــــدالــــلــــه الــــســ
املــــديــــر الـــــعـــــام؛ وعــــجــــالن عــيــد 
العالقات  إدارة  مــديــر  الــعــنــزي، 
الــعــامــة والــحــكــومــيــة؛ وجــاســم 
الـــجـــســـمـــي، نـــائـــب رئـــيـــس أول 
ــلــــخــــدمــــات الـــفـــنـــيـــة — قـــطـــر؛  لــ
وفــــراس الــزعــبــي، مــديــر اإلدارة 
املـــالـــيـــة؛ وعــبــدالــلــه الــســلــيــطــي، 
وعــبــدالــلــه  اإلدارة؛  دعــــم  مـــديـــر 

الخاطر، مدير أول للمشتريات 
والعقود — قطر. وفي تعليقها 
عــــلــــى هــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة، قـــالـــت 
األســــــتــــــاذة الــــدكــــتــــورة شــيــخــة 
جامعة  رئيس  املسند  عبدالله 
قطر «مــن شــأن تأطير الشراكة 
بـــــــني جـــــامـــــعـــــة قـــــطـــــر وشـــــركـــــة 
دولـــــفـــــني لـــلـــطـــاقـــة املــــــحــــــدودة، 
أن يــــزيــــد مـــــن آفــــــــاق الـــتـــعـــاون 
والـــــــتـــــــواصـــــــل بـــــــني الــــجــــامــــعــــة 
والــــــشــــــركــــــة، ويــــعــــمــــق أواصـــــــر 
ــتــــني،  ــة بــــــني املــــؤســــســ ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الــ
والــــذي يــعــد مــثــاال مــمــيــزا على 
األكاديمي  القطاع  بني  العالقة 
والــقــطــاع  قــطــر  بجامعة  ممثال 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي مــــمــــثــــال بـــشـــركـــة 
دولفني للطاقة املحدودة.» وفي 
عادل  السيد  قال  املناسبة  هذه 
أحـــمـــد الــبــوعــيــنــني، مـــديـــر عــام 
شركة دولفني للطاقة املحدودة 
في قطر: «يسرنا أن نوسع آفاق 
تــعــاونــنــا مـــع كــلــيــة الــهــنــدســة، 
ــلــــع إلــــــــى اإلســـــــهـــــــام فــي  ــتــــطــ ونــ
املقررة  والنشاطات  الفعاليات 
فـــي مـــا تــبــقــى مـــن هــــذه الــســنــة 

بعالقتنا  ونفتخر  التعليمية. 
املتميزة مع جامعة قطر، ألنها 
أتاحت لنا التفاعل مع الشباب 
املـــــــوهـــــــوبـــــــني مــــــــن مــــهــــنــــدســــي 
املستقبل، واملساعدة في تنمية 
قـــدراتـــهـــم، وبــالــتــالــي اإلســـهـــام 
ــبـــادرات املــهــمــة املصممة  فــي املـ
ــة  ــيـ ــائـ ــمـ لـــتـــلـــبـــيـــة األهـــــــــــداف اإلنـ
على  تعليقه  وفي  قطر».  لدولة 
الدكتور  قــال  االتفاقية،  توقيع 
راشـــــــد الــــعــــمــــاري عـــمـــيـــد كــلــيــة 
هذه  بتوقيع  الهندسة «نفخر 
ــيـــة مــــع شـــركـــة دولـــفـــني  ــاقـ ــفـ االتـ
تعتبر  الــتــي  املـــحـــدودة  للطاقة 
احـــــــد أبـــــــــرز شــــــركــــــات الـــقـــطـــاع 
شراكتنا  تمتد  التي  الصناعي 
معهم ألعوام، وتشمل مبادرات 
ومــشــاريــع عــدة تــثــري التعاون 
بــــــــني املـــــــؤســـــــســـــــتـــــــني.وأضـــــــاف 
هذه  العماري «تعتبر  الدكتور 
لسلسلة  اســتــكــمــاال  االتــفــاقــيــة 
في  بيننا  التعاون  مجاالت  من 
كالفعاليات  متنوعة  مــجــاالت 
املشتركة  واملبادرات  واملشاريع 
وكـــــذلـــــك تـــــدريـــــب الـــطـــلـــبـــة ألن 

أحــــد أهـــــداف جــامــعــة قــطــر هو 
الطلبة في  فــتــح آفـــاق لــتــدريــب 
قطر».  فــي  املــؤســســات  كبريات 
وخـــــتـــــم بــــقــــولــــه «تــــــأتــــــي هــــذه 
االتــفــاقــيــة مــتــمــاشــيــة مــع رؤيــة 
قطر 2030، وتدعم سعي الكلية 
املهندس  لصناعة  وجــهــودهــا 
القطري القادر على دعم نهضة 
وازدهـــــار قــطــر». يــذكــر أن هــذه 
فعاليات  لــدعــم  تــأتــي  الــشــراكــة 
الــكــلــيــة املــتــمــثــلــة فــــي مـــشـــروع 
هندسة 2014 /2015،  الــحــيــاة 
ــبـــــوع الـــهـــنـــدســـي مــــارس  ــ واألسـ
مـــشـــاريـــع  ــة  ــقــ ــابــ ــســ ومــ  ،2015
تــــخــــرج طـــلـــبـــة الـــكـــلـــيـــة يــونــيــو 
2015 والقبة الرقمية، ومسابقة 
ــة  ــبــ ــلــــحــــوســ جــــــامــــــعــــــة قــــــطــــــر لــ
2015/2014، ومــــســــابــــقــــة 
الخشبي 2015/2014،  الجسر 
ومـــســـابـــقـــة غـــــازنـــــا الـــســـادســـة 
للمدارس 2015/2014، وتشمل 
كــذلــك عــضــويــة شــركــة دولــفــني 
فــــــــي املـــــجـــــلـــــس االســــــتــــــشــــــاري 
الــصــنــاعــي ملــركــز أبــحــاث الــغــاز 

للعام 2015. 
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تزامنًا مع أسبوع األمم املتحدة 
ــة  ــلـــســـالمـ الـــــعـــــاملـــــي الـــــثـــــالـــــث لـ
املـــروريـــة واملــنــعــقــد مــن 4 مايو 
تــحــت  مــــايــــو 2015،  إلـــــــى 10 
األطفال)،  حياة  عنوان (أنقذوا 
ــز قــــطــــر لــــــدراســــــات  ــ ــركـ ــ ــم مـ ــظــ نــ
السالمة املرورية بجامعة قطر 
عـــــدة أنـــشـــطـــة لــنــشــر الــتــوعــيــة 
املــروريــة لــدى األطــفــال وطــالب 
املــــــــــــدارس، حـــيـــث أقــــــــام املـــركـــز 
معبرة  صـــورة  أفــضــل  مسابقة 
لطلبة  املــــروريــــة  الـــســـالمـــة  عـــن 
املـــرحـــلـــة االبـــتـــدائـــيـــة، وأفـــضـــل 
قـــــصـــــة قـــــصـــــيـــــرة عـــــــن أهـــمـــيـــة 
الـــــســـــالمـــــة املـــــــــروريـــــــــة لـــطـــلـــبـــة 
ــة وخــصــص  ــ ــداديـ ــ املـــرحـــلـــة اإلعـ
للفائزين.  قيمة  جــوائــز  املــركــز 
كــمــا نــظــم املــركــز بــالــتــعــاون مع 
بعض  لــلــمــرور  الــعــامــة  االدارة 
االنــشــطــة الــخــاصــة بــالــســالمــة 
الطفولة  مركز  لطالب  املرورية 

املبكرة في جامعة قطر.
كــــــمــــــا يـــــــحـــــــرص مـــــــركـــــــز قـــطـــر 
ــة  لـــــدراســـــات الـــســـالمـــة املــــروريــ
بــجــامــعــة قــطــر عــلــى املــشــاركــة 
ــا فــــي أســـبـــوع  ــوًيـ ــنـ الـــفـــعـــالـــة سـ
ــة  ــلــــســــالمــ األمــــــــــــــم املـــــــتـــــــحـــــــدة لــ
عــــــــام 2013  فــــفــــي  املـــــــــروريـــــــــة، 
والـــــــــــــذي كـــــــــان تـــــحـــــت عـــــنـــــوان 
ســـالمـــة املـــشـــاة عــلــى الــطــريــق، 
ــز عـــــدة مــســابــقــات  ــركــ ــلـــق املــ أطـ
ــة  ــــن ســــالمــ ــ ــال عـ ــ ــقــ ــ ــــل مــ ــأفـــــضـ ــ كـ
الـــطـــرق لــلــمــرحــلــتــني اإلعـــداديـــة 

والـــثـــانـــويـــة، ومــســابــقــة أفــضــل 
ــمـــة لــلــمــرحــلــة االبـــتـــدائـــيـــة.  رسـ
تفاعال  الفعاليات  هــذه  وتلقى 
كــبــيــرا مـــن الـــطـــالب فـــي جميع 

املراحل الدراسية.
تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن مــركــز 
ــة  ــ ــــالمـ ــــسـ قـــــطـــــر لــــــــــدراســــــــــات الـ
املـــروريـــة يــقــوم بــعــدة دراســـات 
متعمقة حول معايير السالمة 
لحافالت املدارس، ففي األعوام 
األخـــــيـــــرة شــــهــــدت دولـــــــة قــطــر 
ــداد الطلبة  نــمــوا هــائــال فــي أعــ
مــــصــــاحــــبــــة مــــعــــهــــا ازديــــــــــــــادا 
فــــــي أعـــــــــــداد حـــــــــــوادث الــــطــــرق 
والــــــــدهــــــــس، لـــــهـــــذه األســـــبـــــاب 
وغــيــرهــا تـــم الــعــمــل عــلــى هــذه 
ــيـــم  ــيـ ــقـ الــــــــدراســــــــة لــــقــــيــــاس وتـ
الحافالت  في  السالمة  معايير 
املــدرســيــة فــي دولـــة قــطــر. ومــن 
املتوقع أن تصل نتائج البحث 
إلــى عــدة نــقــاط مهمة كتحليل 

وخارج  داخــل  الطلبة  اصابات 
الـــحـــافـــلـــة املــــدرســــيــــة وقـــيـــاس 
للسلوك  الطلبة  ووعــي  معرفة 
املناسب واآلمــن داخــل وخــارج 
الـــحـــافـــالت وتــقــديــم تــوصــيــات 

لتطوير نظام النقل املدرسي. 

¶   خالل االحتفالية  

¶ المشاركون في لقطة جماعية   ¶   خالل توقيع االتفاقية   

املهندي  عيسى  الــســيــد  ــوار  حـ  انــصــب 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة مع 
ــيـــاحـــي  ــــز اإلعــــــــــالم الـــسـ ــركـ ــ ــيـــــس مـ ــ رئـ
اإلمــــــــاراتــــــــي حــــســــني املــــنــــاعــــي خــــالل 
في  السفر  ســوق  ملتقى  فــي  لقائهما 
دبــــي األســـبـــوع املـــاضـــي حــــول مجمل 
النشطة  قطر  دعم  على  تحفز  قضايا 
املستقبلية  والــخــطــط  املتنامية  املــركــز 

ملا يمكن ان تقدمه قطر للمركز من تسهيالت، خاصة 
بعد اعالن فوز الهيئة العامة للسياحة القطرية بجائزة 
لــعــام 2015،  عربية»  حكومية  سياحية  هيئة  «أفــضــل 
والــتــي تــعــد إحـــدى جــوائــز أوســـكـــار الــســيــاحــة العربية 
والتي  السياحي،  لــإلعــالم  العربي  املــركــز  يقّدمها  التي 
السياحة  أوسكار  بجوائز  فائزًا  أسماء 20  فيها  أعلن 
ــائـــزة أفـــضـــل هــيــئــة ســيــاحــيــة  الــعــربــيــة 2015. مــنــح جـ
حكومية عربية للهيئة العامة للسياحة القطرية لم يأت 
لتتصدر  عزمها  شــدت  قطر  فــي  فالسياحة  فـــراغ،  مــن 
الثقافي  الــزخــم  مستلهمة  ــقــادم  ال نهجها  االيــجــابــيــات 
والفني والتراثي الذي اضطلعت به الدولة وصار عنوانا 
ــائـــزة املـــركـــز بــالــطــبــع هـــي حــافــز عملي  ــهــا، وجـ ــارزا ل ــ بـ
بجدارة  فاستحقته  للهيئة،  املستقبلي  الطموح  يحقق 
بــنــاء عــلــى معطيات مهمة وفـــق دراســــات وإحــصــاءات 
رسمية أشــارت إلى أن معدل التدفق السياحي العربي 
لدولة قطر بلغ نسبة 27 باملائة، وهو أعلى معدل ضمن 
مستوى الدول العربية. نحن اآلن على مشارف مرحلة 
في  بــارز  دور  القطرية  السياحة  لهيئة  سيكون  جديدة 
قادم االيام، وسيحظى املركز العربي لإلعالم السياحي 
بدعم سخي للدور الذي يضطلع به، النه يسير في خط 
واملــجــال  الــقــطــريــة،  السياحة  هيئة  أهـــداف  مــع  مشترك 
متاح اآلن لالستفادة من امكاناته االعالمية التي تقوم 
قافلة  وتشكيل  الــعــرب  االعــالمــيــني  صفوة  حشد  على 

تقوم على عرض القدرات املتوافرة لهذا املركز.
عدد  يد  على  تأسس  السياحي  لالعالم  العربي  املركز 
من اإلعالميني العرب عام 2007 في القاهرة ويضم في 
املتخصصني  الــعــرب  االعــالمــيــني  مــن  العديد  عضويته 
في االقتصاد والسياحة من جميع الدول العربية، ومنذ 
تاريخه اخذ يطور أدواتــه حتى اصبح رقما في اجندة 
الــســيــاحــة الــعــربــيــة مــن خـــالل اهــدافــه الــتــي تــرتــكــز على 
تشجيع السياحة العربية البينية واكتشاف أهم املعالم 
الدعاية  بــاب  مــن  فليس  الــعــربــي.  الــعــالــم  فــي  السياحية 
للمركز ان نعدد قدراته، فهذا املركز الذي يسعى لوضع 
بصماته في مسار السياحة في قطر لديه آلية متطورة 
في اختيار برامجه وجوائزه، ويقع اختياره على املدن 
الفائزة وفق تقارير إحصائية موثوقة، وترجيح اصوات 
اإلعالميني والصحفيني العرب املتخصصني في الشأن 
السياحي، واملركز لديه أكثر من 13 جمعية ومؤسسة 
ــاإلعـــالم الــســيــاحــي بــكــل أقــســامــه  ــزا مــخــتــصــا بـ ــركـ ومـ
وفــنــونــه فـــي 13 دولــــة عــربــيــة، ويــعــلــن ســنــويــا جــوائــز 
متخصصة في اإلعالم السياحي وجوائز للشخصيات 

السياحية وجوائز للمنشآت والهيئات السياحية.
ــقـــادمـــة تــحــتــاج الــــى تـــرويـــج اعـــالمـــي مقنن  املـــرحـــلـــة الـ
ومحترف إلبراز الدور الذي تقوم به هيئة السياحة في 

إطار رؤية قطر 2030م وسالمتكم 
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السياحة القطرية بني الواقع والطموح �
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