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تشجيعا من مجمع الفرقان الصيفي

140 طالبا ومشرفا يغادرون اليوم ألداء مناسك العمرة

جانب من المشاركين في الفرقان الصيفي

فهد الفهيد

الدوحة – �

والمشرفين  لــمــتــمــيــزيــن  ا الــطــلــبــة  مــن  األول  لــفــوج  ا يــنــطــلــق 
األراضي  إلــى  المتنوعة  بمراكزه  الصيفي  الفرقان  مجمع  في 
إيمانية  رحــلــة  فــي  لــعــمــرة  ا لــتــأديــة  لــمــكــرمــة  ا بــمــكــة  لــمــقــدســة  ا

والتعاون. واإلخاء  الحب  يملؤها  مباركة  طيبة 
طالبًا   140 الرحلة  هذه  في  والمشرفين  الطلبة  عدد  ويبلغ 
وتــثــقــيــفــي تربوي  إيــمــانــي  بــرنــامــج  إعـــداد  تــم  وقـــد  ومــشــرفــًا، 
والعلماء  لــمــشــايــخ  ا لـــزيـــارة  آخـــر  بــرنــامــج  جــانــب  لـــى  إ وتـــوعـــوي 
المسابقات  مــن  العديد  يشتمل  ترفيهي  وبرنامج  بالمملكة 

الــشــبــاب فــي جو  لــلــتــرويــح عــن  لــتــرفــيــهــيــة والــســمــر  لــثــقــافــيــة وا ا
واإليمان. بالطاعة  ملتحف 

الشيخ  مــركــز  مــديــر  لــفــهــيــد  ا مــحــمــد  بـــن  فــهــد  الــســيــد  وقـــال 
لــثــانــي عشر  ا الــصــيــفــي  لـــفـــرقـــان  ا مــجــمــع  مـــديـــر  ــثــقــافــي  ل ا عــيــد 
أنشطتها  فـــي  ــمــتــمــيــزيــن  ل ا تــكــريــم  لــــى  إ يـــهـــدف  لــمــجــمــع  ا إن 
الحب  روح  وغــــرس  لـــتـــقـــوى  وا بـــاإليـــمـــان  وشــحــنــهــم  وبــرامــجــهــا 
المكرمة  مــكــة  لـــى  إ لــمــبــاركــة  ا لــرحــلــة  ا هـــذه  خـــالل  مــن  واإلخـــاء 
عــلــي جهودهم  لــلــطــالب  تــقــديــرا  تــعــتــبــر  لــتــي  وا لــعــمــرة،  ا ألداء 
الكريمة  لــمــعــامــلــة  وا لــفــاضــلــة  ا بـــاألخـــالق  وتــحــلــيــهــم  لــمــبــذولــة  ا
أسرهم،  ورواد  مــعــلــمــيــهــم  مـــع  لـــقـــويـــم  ا لـــســـلـــوك  وا نـــهـــم  إلخـــوا
وألنهم  اإلدارة،  لـــتـــعـــلـــيـــمـــات  لـــتـــنـــفـــيـــذ  وا االســـتـــمـــاع  وحـــســـن 
التحصيل  فــي  ونــشــاط  وعــزيــمــة  بــهــمــة  يــمــضــوا  أن  اســتــطــاعــوا 
والبرامج  األنشطة  في  والمتميزة  الفاعلة  والمشاركة  العلمي 
والمتابعة  صــلــواتــهــم  عــلــى  لــمــحــافــظــة  وا لــمــخــتــلــفــة،  ا لـــدورات  وا

اليومية. وأنشطتهم  الدراسية  لمقرراتهم  المستمرة 
التعاون  أواصر  المجمع يسعى لتحقيق  إلى أن  الفهيد  وأشار 
والصحبة  األلفة  من  روح  وخلق  منتسبيه  جميع  بين  واإلخــاء 
لـــزيـــارات بين  ا لــمــركــز وذلـــك مــن خـــالل  ا أفـــراد  بــيــن  الــصــالــحــة 
المعرفة  وسائل  فتتنوع  والخبرات  المعلومات  وتبادل  األسر 
فترة  انــقــضــاء  بعد  للحياة  الــالزمــة  لــخــبــرة  ا ويكتسبون  لديهم 
لــمــشــوار فــي مــركــز عيد  ا لــيــكــمــلــوا مــعــنــا  لــفــرقــان،  ا الــصــيــف فــي 
واألنشطة  لــبــرامــج  ا مــن  لــعــديــد  ا لــهــم  يــقــدم  لـــذي  وا لــثــقــافــي  ا

العام.  مدار  علي 
المدني  لــمــجــتــمــع  ا لــهــيــئــات  لــتــقــديــر  وا الــشــكــر  لــفــهــيــد  ا وقــدم 
مـــن جــهــة علي  لــمــخــتــلــفــة  ا ـــــوزارات  ل وا ــمــؤســســات  ل وا مـــن جــهــة 
المثمرة  العالقة  وتواصل  المستمر  والمعنوي  المادي  الدعم 
إدارة  بالشكر  وخــص  العام  الصالح  لخدمة  ة  البناء والشراكة 
القطرية  والهيئة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة  الدعوة 
الفرقان  ومدارس  "المصرف"  اإلسالمي  لألوقاف ومصرف قطر 

المستقلة. الثانوية  الوكرة  ومدرسة  الخاصة 

تحت رعاية ولي العهد 

قطر تستضيف مؤتمر الخليج الدولي الرابع للطرق نوفمبر املقبل

د.عماد القاضي شعار المؤتمرد.عصام رضوان

الحصر،  ال  الذكر  على سبيل  منهم  الخبراء 
مــن جامعة  ليتل  الــدكــتــور داالس  األســتــاذ 
الدكتور  واألســــتــــاذ  أم،  انــــد  أي  تــكــســاس 
التقنية  أثينا  جامعة  من  لويتسز  أندرياس 
الــدكــتــور هــانــي محمصاني كبير  واألســتــاذ 
خبراء المواصالت وأستاذ الهندسة المدنية 
والبيئة في جامعة نورث ويسترن واألستاذ 
الدكتور طارق سيد أستاذ متميز في جامعة 
كولومبيا البريطانية ورئيس اللجنة العلمية 
القاضي  عماد  الــدكــتــور  واألســتــاذ  للمؤتمر 
رئيس معهد إلينوي للنقل ومساعد رئيس 
عصام  والــدكــتــور  للمؤتمر  العلمية  اللجنة 
رضوان من قسم الهندسة المدنية والبيئية 
الخبراء  من  وغيرهم  فلوريدا،  سط  بجامعة 
والمختصين ذوي الخبرة العالمية المرموقة 

في مجال الطرق.
وكان المؤتمر الثالث الذي عقد بسلطنة 
تناولت  أوراق عمل  عمان تم خالله تقديم 
تجربة دول الخليج العربية وتصميم طبقات 

الرصف وصيانة وإعادة وتأهيل الطرق 
وتـــطـــرق الـــمـــحـــاضـــرون فـــى الــمــؤتــمــر الى 
والمرور ومواد  الطرق  وأمــان  المرور  هندسة 
التكنولوجيا  الـــى  بــاالضــافــة  الــطــرق  انــشــاء 
والجوانب  واالنــشــاء  التصميم  فــى  الحديثة 

البيئية.
وقــــد صـــاحـــب انـــعـــقـــاد الــمــؤتــمــر معرض 
الحكومية  الـــجـــهـــات  بــعــض  فــيــه  شـــاركـــت 
وشركات المقاوالت والمكاتب االستشارية 
الهندسية والشركات المتخصصة فى مجال 

الطرق.
تجدر االشــارة الى ان هذا المؤتمر يعقد 
كل عامين وذلك تنفيذا لتوصيات اصحاب 
التعاون  مجلس  بــدول  النقل  وزراء  المعالي 

لدول الخليج العربية

المتقدمة في أبحاث العمليات وعلم اإلدارة 
واالقتصاد واإلحصاء. 

لهذه  «انطالقًا من فهمنا وإدراكنا  وقــال 
األمور ستقوم الجامعة بتنظيم هذا المؤتمر 
الخبراء  مــــن  نــخــبــة  فـــيـــه  الــــــذي ســـيـــشـــارك 
لتبادل  العالم  أنحاء  كافة  من  والمختصين 
وتحليل  تــصــمــيــم  حــــول  واآلراء  الـــخـــبـــرات 
الطرق  أنــظــمــة  وإدارة  وتــنــفــيــذ  وتــخــطــيــط 

والمواصالت». 
المواضيع  من  العديد  المؤتمر  وسيبحث 
منها أنظمة المواصالت الذكية، المواصالت 

للمشكالت التي تعانيها الطرق. 
ويقوم على تنظيم المؤتمر جهات عديدة 
العامة  منها جــامــعــة قــطــر وهــيــئــة األشــغــال 
(أشغال) والهيئة العامة للتخطيط والتطوير 
برنامج  ويتضمن  الداخلية  ووزارة  العمراني 
عمل المؤتمر جلسات فنية وزيارات ميدانية 
وورشـــــــا تــتــمــحــور حـــــول عـــمـــل الـــعـــديـــد من 
القضايا مثل سالمة الطرق وتصميم الطرق 
والمواد  الرصف  وتصميم  وتحليل  السريعة 

المستخدمة في بناء الطرق السريعة. 
 ويـــقـــول الــدكــتــور طــــارق الــســيــد رئيس 

النقل  أنــظــمــة  ــنــمــاذج، تصميم  ال مــتــعــددة 
المرورية،  والمراقبة  التحكم  والــمــواصــالت، 
السالمة المرورية، تصميم األرصفة، تقييم 
وصــيــانــة وإعـــــادة تــأهــيــل شــبــكــات الطرق، 
نمذجة وميكانيكا رصفات الطرق السريعة 
ـــمـــطـــارات، أنــظــمــة الـــصـــرف الــصــحــي في  وال
والـــبـــيـــئـــة، سياسات  ـــمـــواصـــالت  ال الــــطــــرق، 
النقل والمجتمع، استخدام األراضي، أنظمة 
في  واســتــخــدامــاتــهــا  الجغرافية  المعلومات 

شبكات الطرق والمواصالت. 
يـــشـــارك فـــي الــمــؤتــمــر حــشــد كــبــيــر من 

ثمانينيات  منذ  إنه  للمؤتمر  العلمية  اللجنة 
القرن الماضي أدرك العالم أن أنظمة الطرق 
عليه  كــان  عما  كليًا  ستختلف  والمواصالت 
الــحــال فــي الماضي لــذلــك تــم ويــتــم بشكل 
مستمر اتخاذ قرارات مهمة تتناول مشاريع 
ــنــقــل والــــمــــواصــــالت فـــي بــيــئــة غـــايـــة في  ال

التعقيد. 
ويــضــيــف انـــه مـــن أجـــل تــخــطــيــط أفضل 
لمشاريع أنظمة الطرق والمواصالت المعقدة 
الـــنـــمـــاذج واألهـــــــداف أصبحت  والــمــتــعــددة 
هــنــاك حــاجــة مــتــزايــدة لمزيد مــن األساليب 

أيمن صقر 

الى  الفترة من 10  تستضيف قطر خالل 
الدولي  الخليج  مؤتمر  المقبل  نوفمبر   13
ـــرابـــع لــلــطــرق الــــذى تــنــظــمــه جــامــعــة قطر  ال
بالتعاون مع الهيئة العامة لألشغال (أشغال) 
ووزارة  العمراني  للتخطيط  العامة  والهيئة 
الداخلية تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني ولي العهد. 
ويعتبر هذا المؤتمر ملتقى لألكاديميين 
والمختصين في مجال الطرق والنقل لتبادل 
وتخطيط  تــصــمــيــم  حـــول  واآلراء  ــخــبــرات  ال
وإدارة الطرق والمواصالت والمرور ويشارك 
والعالم  أمريكا  من  المختصين  عشرات  فيه 

العربي ودول المنطقة. 
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تواجه 
فيه دول المنطقة تحديات كبيرة في مجال 
المرورية ويأمل  الطرق واالختناقات  سالمة 
الــمــشــاركــون فــي تــبــادل الــخــبــرات واألفكار 
التي من شأنها المساعدة في تطوير وإدارة 

نظم الطرق والمواصالت فيها. 
ومـــع مــا تــشــهــده قــطــر حــالــيــا  مــن نهضة 
اقتصادية وصناعية كبيرة ونمو سريع أدى 
إلى مستويات غير مسبوقة من االزدحامات 
الــمــروريــة فــي أغلب شـــوارع الــدوحــة وهــو ما 
يشغل بال المسؤولين في الدولة ومن هنا 
فإن هذا المؤتمر سيسعى إلى إيجاد حلول 
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