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نـــظـــمـــت جـــامـــعـــة جــــورجــــتــــاون فــــي قــطــر 
حــفــلــهــا االجـــتـــمـــاعـــي الـــســـنـــوي الــرســمــي 
بحضور واسع من املجتمع الدبلوماسي 

في قطر.
ويــجــســد الــحــدث حـــرص والـــتـــزام جامعة 
جـــورجـــتـــاون املــســتــمــر عــلــى مـــد جــســور 

الـــتـــواصـــل بـــني طــــالب الــــشــــؤون الــدولــيــة 
والقادة العاملني في هذا املجال.

وفـــــي كــلــمــتــه الــتــرحــيــبــيــة أمــــــام ضــيــوف 
الحفل الذين كان من بينهم ممثلون عن 
21 سفارة مختلفة، قال الدكتور بريندان 
هــــيــــل، عـــمـــيـــد شـــــــؤون الـــطـــلـــبـــة بــجــامــعــة 
جورجتاون في قطر: «من دواعي سرورنا 
أن نــكــمــل تــقــلــيــدًا عــريــقــًا بـــدأتـــه الــجــامــعــة 

األم فــي واشنطن قبل أكثر مــن 85 عامًا، 
ونرى بأن هذا الحدث يمثل فرصة قيمة 
لتعريف أعــضــاء املجتمع الدبلوماسي 
بطالبنا الحاليني والذين يطمح العديد 
مــنــهــم لـــدخـــول الــســلــك الــدبــلــومــاســي في 

املستقبل».
ويـــــتـــــم تـــنـــظـــيـــم هــــــــذا الــــــحــــــدث مــــــن قــبــل 
«مــكــتــب شـــــؤون الــــطــــالب»، حــيــث يلعب 

الـــطـــالب دورًا قــيــاديــًا فـــي كـــل مـــن عملية 
التنظيم والــخــدمــات اللوجستية، فضًال 
عـــن قــيــامــهــم بـــواجـــب الــضــيــافــة لــلــوفــود 

الدبلوماسية رفيعة املستوى.
مــن جــانــبــه، قــال الــدكــتــور دانــيــال ستول، 
الــعــمــيــد املــســاعــد لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة: 
«يـــمـــثـــل الــــحــــدث بــالــنــســبــة لـــلـــعـــديـــد مــن 
الطالب في الغالب الفرصة األولــى للقاء 

أحــــد أعـــضـــاء املــجــتــمــع الــدبــلــومــاســي أو 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة لــدول 
الــعــالــم، ومــمــا ال شــك فــيــه أن هـــذا الحفل 
يترك في نفوس طالبنا انطباعًا إيجابيًا 
ال يـــمـــحـــى مـــــن ذاكـــــرتـــــهـــــم، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الــعــديــد منهم يتطلع لاللتحاق بالسلك 

الدبلوماسي في بلدانهم ذات يوم».
شـــــــــــارك بــــالــــحــــفــــل دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون مـــن 

أفـــغـــانـــســـتـــان، األرجـــنـــتـــني، بــنــجــالديــش، 
كــوســتــاريــكــا، الــيــونــان، مــقــدونــيــا، الهند، 
إيــران، اليابان، كوريا، الكويت،  إيطاليا، 
بــولــنــدا، رومــانــيــا، روســـيـــا، ســوازيــالنــد، 
ســــويــــســــرا، تـــــونـــــس، املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة، 
الــــواليــــات املــتــحــدة األمـــيـــركـــيـــة، والــبــعــثــة 
الدبلوماسية لجمهورية شمال قبرص 

التركية.

من الحفل »

«الدراسات املرورية» يطلق حملة توعوية بسالمة املشاة
الدوحة - � »

أعــــلــــن مــــركــــز جـــامـــعـــة قـــطـــر لـــــدراســـــات 
الـــــســـــالمـــــة املـــــــروريـــــــة إطـــــــــالق الـــحـــمـــلـــة 
الـــتـــوعـــويـــة املــخــتــصــة بـــســـالمـــة املـــشـــاة 
فــي الــطــرق, بالتزامن مــع أســبــوع األمــم 
الــثــانــي للسالمة على  الــعــاملــي  املــتــحــدة 
الـــطـــرق املـــقـــرر خــــالل الـــفـــتـــرة مـــن 12-6 

مايو 2013.
وقـــــال املـــركـــز فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي: «يــتــم 
إطـــالق عـــدد مــن الــفــعــالــيــات واملــســابــقــات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف طـــلـــبـــة جــــامــــعــــة قــطــر 
ومـــــــــدارس الــــــدولــــــة، تـــجـــاوبـــا مــــع األمــــم 
املـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــقـــوم بــمــطــالــبــة جــمــيــع 
الــــدول األعـــضـــاء بــإقــامــة أنــشــطــة خاصة 
بالسالمة املــروريــة كــل عـــام، وقــد تحدد 
املـــــوضـــــوع الــــعــــام لـــهـــذه الـــســـنـــة لــيــكــون 
«سالمة املشاة» وهو عنوان حملة مركز 
جامعة قطر لدراسات السالمة املرورية».

تــأتــي الــفــعــالــيــة بــرعــايــة شــركــة ميرسك 
قطر للبترول وبشراكة استراتيجية مع 
املــرور في وزارة الداخلية  كل من إدارة 
وقــــســــم الــــــحــــــوادث فــــي مـــؤســـســـة حــمــد 

الطبية.
وتـــــشـــــتـــــمـــــل الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة عـــــلـــــى بـــعـــض 
املـــحـــاضـــرات الـــتـــي ســيــلــقــيــهــا عــــدد من 
أساتذة جامعه قطر وبعض املشاركني 
املــــــــــــرور ومـــــؤســـــســـــة حــمــد  مــــــن إدارة 
إلــى بعض الفقرات  الطبية, بــاإلضــافــة 

الترويحية كاملسابقات وغيرها.
ويــــخــــصــــص يــــــــوم األربــــــــعــــــــاء 8 مـــايـــو 
للطالبات, حيث تجرى الفعاليات في 
مبنى كلية الهندسة بنات من الساعة 
فــيــمــا ســيــكــون يــوم  9:00-12:00 ظــهــرا, 
لـــلـــطـــالب,  9 مـــــايـــــو 2013 مـــخـــصـــصـــا 
وسيكون اللقاء في قاعة ابن خلدون من 

الساعة 9:00-12:00 ظهرًا.
ويتركز الهدف الرئيسي للفعالية على 

لــفــت االنــتــبــاه إلـــى الــحــاجــة املــلــحــة إلــى 
توفير حماية أفــضــل للمشاة، واتــخــاذ 
التدابير الالزمة للقيام بذلك, واملبادرة 
لتحقيق مساهمة كبيرة وطويلة األمد 
نحو توفير األمــان لجميع املشاة على 

الطرق.
ولتحقيق الغاية القصوى من مشاركة 
الــــطــــالب والـــطـــالـــبـــات فــــي هـــــذا الـــحـــدث 
الـــعـــاملـــي قــــرر املـــركـــز إطـــــالق مــســابــقــات 
لطلبة جامعة قطر واملـــدارس الثانوية 
واإلعـــداديـــة واالبــتــدائــيــة, بحيث تكون 
مـــســـابـــقـــة طـــلـــبـــة جـــامـــعـــة قـــطـــر ألفــضــل 
مــســابــقــة صــــورة عـــن املـــشـــاة, وتـــقـــرر أن 
تكون املسابقة على البرنامج التفاعلي 
انستجرام، كما ستكون مسابقة طلبة 
الثانوية واإلعدادية عن أفضل مقال عن 
سالمة املشاة على الطرق، فيما ستكون 
مــســابــقــة املــرحــلــة االبــتــدائــيــة املــشــاركــة 

بعمل ملصق عن سالمة املشاة.

مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال الــــدكــــتــــور خـــلـــيـــفـــة آل 
خــلــيــفــة مـــديـــر املــــركــــز: «أتــــقــــدم بــالــشــكــر 
الــجــزيــل لشركة ميرسك على رعايتهم 
الكريمة لهذه الحملة ولجميع الشركاء 
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــني, لــــتــــواصــــلــــهــــم مـــع 
الجامعة, وحرصهم على دعــم الحملة، 
وأدعــــــــــو جـــمـــيـــع الـــطـــلـــبـــة والــــطــــالــــبــــات 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي مــــســــابــــقــــات الـــحـــمـــلـــة 
وفعاليات الجامعة والفعاليات األخرى 

التي يقيمها الشركاء».
وأضاف: «تعتبر حملة التوعية بسالمة 
املــــشــــاة أحـــــد املــــواضــــيــــع الـــتـــي نـــحـــاول 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا فـــي مــبــادراتــنــا 
وفــعــالــيــاتــنــا فـــي مــركــز قــطــر لـــدراســـات 
املــروريــة، ألن املشاة يعتبرون  السالمة 
ا ال يــتــجــزأ مـــن الــعــمــلــيــة املـــروريـــة  جــــزء
ككل، وحرصهم على االلتزام بالقواعد 
املــــروريــــة الــســلــيــمــة, وحـــــرص اآلخـــريـــن 
عـــلـــى ســـالمـــتـــهـــم يــجــنــبــنــهــم الـــتـــعـــرض 

للمخاطر والحوادث املتعددة، علمًا بأن 
مــركــز قطر لــدراســات الــســالمــة املــروريــة 
بجامعة قطر يقدم اآلن أنشطة بحثية 
مــخــتــلــفــة لــتــعــزيــز الـــســـالمـــة املــــروريــــة, 
ومــن ضمنها بعض البحوث الخاصة 
بــــســــالمــــة املـــــشـــــاة عــــلــــى طـــــــرق الـــــدولـــــة 

املختلفة».
يــذكــر أن مــركــز قطر لــدراســات السالمة 
املــروريــة فــي جامعة قطر أعــلــن مؤخرا 
عن تنظيم مسابقة فيديو لزيادة الوعي 
بالسالمة املرورية بني الشباب في دولة 
قطر، وتستهدف املسابقة فئة الشباب 
فــــي قـــطـــر لــحــثــهــم عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــي 
التوعية بالسالمة املرورية وأهميتها، 
وإلبـــقـــاء املــجــتــمــع املــحــلــي عــلــى أهــمــيــة 
املــروريــة وأثــرهــا في املحافظة  التوعية 
بــأن  املــمــتــلــكــات واألرواح، عــلــمــًا  عــلــى 
املــســابــقــة بــرعــايــة شــركــة مــيــرســك قطر 

للبترول.

خبير عاملي في القانون الطبي ينضم 
ملركز السدرة

الدوحة - قنا »

أعـــلـــن مـــركـــز الــــســــدرة لــلــطــب والـــبـــحـــوث عن 
انـــضـــمـــام الـــخـــبـــيـــر الـــقـــانـــونـــي الـــعـــاملـــي فــي 
مـــجـــال الـــبـــحـــوث الــطــبــيــة الـــحـــيـــويـــة الــســيــد 
كلينت هيرمز إلى فريق عمله ليتولى مهام 

املستشار القانوني العام في املركز.
وســــيــــعــــمــــل الــــســــيــــد هــــيــــرمــــز عــــلــــى تــقــيــيــم 
املـــتـــطـــلـــبـــات الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلـــســـدرة وتـــوعـــيـــة 
املوظفني بقضايا هامة تخص التشريعات 
وااللــــــــتــــــــزام بـــــالـــــقـــــوانـــــني، كــــمــــا ســتــتــضــمــن 
مسؤولياته إدارة جملة واسعة من القضايا 
الــتــجــاريــة واملــؤســســيــة بما فــي ذلــك العقود 

ذات القيمة العالية واتفاقيات االنتساب.
الــســيــد كلينت  انــضــمــام  وفـــي تعليقه عــلــى 
هـــيـــرمـــز إلـــــى مـــركـــز الــــســــدرة قـــــال الـــدكـــتـــور 
ولـــيـــام أف أويــــن املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز: 
إن «انــــضــــمــــام هـــيـــرمـــز إلـــــى مـــركـــز الـــســـدرة 
للطب والبحوث يعتبر إضافة قيمة، حيث 
ســيــتــولــى تــقــديــم االســــتــــشــــارات الــقــانــونــيــة 
واملؤسسية االستراتيجية رفيعة املستوى 
ملــجــلــس األمــــنــــاء فــــي الـــقـــضـــايـــا الــقــانــونــيــة 
واإلدارة وااللتزام بالقانون، مستندًا في ذلك 
الــواســعــة فــي العديد  القانونية  إلــى خبرته 
من املستشفيات الكبرى واملراكز األكاديمية 

الطبية الرائدة».
الــســدرة تولى السيد  وقبل التحاقه بمركز 
هـــيـــرمـــز مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس األول فــي 
مــســتــشــفــى ســيــنــت جــــود لــبــحــوث األطـــفـــال 
فـــي مــمــفــيــس بـــواليـــة تــيــنــيــســي األمــيــركــيــة، 
حيث قام بتأسيس وتوجيه إدارة الشؤون 
بــالــدوائــر الحكومية  القانونية والــعــالقــات 
فــي املستشفى، وكــذلــك تــولــى قــيــادة أعــمــال 
الــــتــــرخــــيــــص ملــــكــــتــــب الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فــي 
إلـــى إدارة القضايا  املــســتــشــفــى، بــاإلضــافــة 
الــقــانــونــيــة املــعــقــدة والــحــســاســة فــي سينت 

جود.
وقـــبـــل ذلــــك عــمــل الــســيــد هــيــرمــز مــســتــشــارًا 

قــانــونــيــًا فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
آنــد جــراي/  الشركة العاملية املرموقة/روبز 
حــيــث كــــان يـــقـــدم االســـتـــشـــارة والــنــصــيــحــة 
الــقــانــونــيــة ألكـــبـــر املــســتــشــفــيــات والــكــلــيــات 

الطبية واألنظمة الصحية حول العالم.
وقـــــال الــســيــد كــلــيــنــت هـــيـــرمـــز: «إنـــــه لــشــرف 
ا مــــن مـــركـــز الـــســـدرة  عــظــيــم أن أكــــــون جــــــزء
ورســالــتــه املــتــمــثــلــة فـــي تــوفــيــر أفــضــل سبل 
الرعاية الصحية املتطورة للنساء واألطفال 
في قطر واملنطقة، وإنني أتطلع بكل اهتمام 
لـــتـــأديـــة واجـــبـــاتـــي ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــدي في 
تـــأســـيـــس قــــطــــاع قــــانــــونــــي جــــديــــد والـــعـــمـــل 
مــــع أعــــضــــاء الـــفـــريـــق فــــي الــــســــدرة لــلــمــضــي 
باملؤسسة الرائدة قدما وتحقيق هذه الرؤية 

الطموحة».
يشار إلى أن مركز السدرة للطب والبحوث 
قــيــد اإلنــــشــــاء- ســيــكــون مستشفى  -مـــــــازال 
ومـــؤســـســـة بــحــثــيــة وتــعــلــيــمــيــة رائــــــدة على 

مستوى العالم.
ويــهــدف املــركــز إلـــى تــوفــيــر الــرعــايــة الفائقة 
لـــألطـــفـــال والــــنــــســــاء فــــي املـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم 
حـــيـــث ســيــعــمــل بـــالـــنـــظـــم الـــرقـــمـــيـــة مــتــبــنــيــا 
أرقــى وأحــدث تطبيقات نظم املعلومات في 

مجاالت الرعاية السريرية والبحوث.
وسيضم املركز في البداية حوالي 400 سرير 
مع وجود بنية تحتية تسمح بالتوسع إلى 

550 سريرا في مرحلة الحقة.
يجسد مركز السدرة للطب والبحوث رؤية 
صــاحــبــة الــســمــو الشيخة مـــوزا بــنــت ناصر 
املـــركـــز، حــيــث سيقدم  رئــيــس مــجــلــس إدارة 
رعاية املرضى طبقًا ألفضل املعايير الدولية 
وسيساعد أيضًا في بناء املوارد والخبرات 

العلمية لقطر ومواردها.
وســيــتــم تــمــويــل مــركــز الـــســـدرة بــمــنــحــة من 
مــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة 
املجتمع تبلغ 7.9 مليارات دوالر وهي األكبر 
مــن نــوعــهــا فــي الــعــالــم الــتــي تمنح ملؤسسة 

طبية بحثية.

100 كتاب من سفارة اليابان ملكتبة جامعة قطر
الدوحة - � »

نّظمت مكتبة جامعة قطر احتفالية بمشاركة السفارة 
الــيــابــانــيــة فــي قــطــر لــالحــتــفــاء بــتــبــرعــهــا بـــــ100 كتاب 
تــضــاف إلــــى مــحــصــلــة الــكــتــب الــتــي تــقــتــنــيــهــا مكتبة 

جامعة قطر.
حضر الفعالية رئيس جامعة قطر د.شيخة املسند 
لــدى دولــة قطر كينجيرو  الياباني  وســعــادة السفير 
مونجي ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية 
د.مــــــازن حــســنــة ومـــديـــر مــكــتــبــة جــامــعــة قــطــر د.عــمــاد 
بــشــيــر، بــاإلضــافــة إلـــى حــضــور الــعــديــد مـــن موظفي 
الــنــادي الياباني في جامعة  املكتبة والطلبة أعضاء 
قــطــر، بــاإلضــافــة إلـــى طــالــبــتــني مـــن بــرنــامــج الــتــبــادل 
الـــطـــالبـــي، مــيــنــا كــيــتــابــايــاشــي مـــن جــامــعــة واســـيـــدا 
وتـــدرس فــي بــرنــامــج الــشــؤون الــدولــيــة الــتــابــع لكلية 
اآلداب والعلوم، باإلضافة إلى الطالبة مانامي جوتو 
وامللتحقة في برنامج اللغة العربية لغير الناطقني 
بــهــا فــي كلية اآلداب والــعــلــوم. وتــغــطــي مــوضــوعــات 
الــكــتــب الــيــابــانــيــة اُملـــتـــبـــرع بـــهـــا، الـــفـــنـــون الــيــابــانــيــة 
اليابانية واملطبخ  اليابانية والحرف اليدوية  واللغة 
اليابانية  الياباني والحياة  الياباني والفن املعماري 
ودليل مدينة طوكيو. كما تضّمنت املجموعة العديد 

من ُكتب األطفال واملجالت والروايات اليابانية.
وفـــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة، قـــال د.بــشــيــر مــديــر مكتبة 
جـــامـــعـــة قــــطــــر: «أتـــــقـــــدم بـــالـــشـــكـــر الـــجـــزيـــل لــلــســفــارة 
اليابانية في دولــة قطر على مبادرتها للتبرع اليوم 
بمجموعة قيمة من الكتب والتي ُتضاف إلى العديد 
من الكتب التي قدمتها السفارة للجامعة على مدى 
سنوات عديدة، وهو األمر الذي ُيثري مكتبة الجامعة 
ثقافيًا ويشكل دليًال عمليًا على التعاون البناء القائم 

بني الجامعة والسفارة اليابانية في قطر».
وأشار د.بشير في حديثه إلى دور السفارة اليابانية 
الــفــعــال فــي املــشــاركــة فــي الــعــديــد مــن الفعاليات التي 
الــعــاملــي للكتاب وعــرض  الــيــوم  تنظمها املكتبة مثل 
الــفــيــلــم الــيــابــانــي األخـــيـــر بــعــنــوان «بـــنـــات الـــشـــودو» 
والذي ُعرض مؤخرًا في الجامعة بالتعاون مع إدارة 

األنشطة الطالبية في جامعة قطر.
وبــــــدوره قـــال ســـعـــادة الــســفــيــر الــيــابــانــي: «ُيــســعــدنــي 
اليابانية فــي قطر تعاونها مع  الــســفــارة  أن تــواصــل 
مكتبة جامعة قطر من خالل التبرع بالكتب اليابانية 
الــتــعــاون تقليدًا نهتم به؛  للمكتبة، وقــد أصــبــح هــذا 
حيث بــدأ منذ عــام 1989 واستمر على مــدار سنوات 
طـــوال فــي 2004 و2006 و2008 و2011 و2012. وقــد 

تبرعت السفارة حتى اآلن بأكثر من 800 كتاب لصالح 
الركن الياباني في املكتبة، وهو أمر سيساهم بشكل 
كــبــيــر فــي تــعــريــف طــلــبــة الــجــامــعــة بــالــيــابــان ولغتها 
الــعــريــقــة». واســتــطــرد سعادة  وثقافتها وحــضــارتــهــا 
الــســفــيــر الــيــابــانــي الــحــديــث عـــن الــعــالقــات الــيــابــانــيــة 
اليابان وجامعة قطر والتي  القطرية والعالقات بني 
أدت إلى خلق العديد من األنشطة التعاونية كبرنامج 
منح الدراسة للطلبة القطريني في اليابان، باإلضافة 

إلــــى الـــفـــرص الــبــحــثــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي تــوفــرهــا 
مختلف الشركات اليابانية كشركة ماروبيني لطلبة 
جامعة قطر وذلــك على ضــوء توقيع اتفاقيات بهذا 

الشأن.
وأشار في محض حديثه أيضا إلى الزيارة التي قامت 
بــهــا 11 طــالــبــة مــن جــامــعــة قــطــر إلـــى الــيــابــان مــؤخــرًا 
بدعم من شركة قطر للبترول والتنمية املحدودة في 

اليابان.

جانب من االحتفالية »

د. خليفة آل خليفة »




