
متابعات 38
ألول مرة يتم تقييمها في منطقة الشرق األوسط

رئيس األركان يحضر عرضا لطائرة الهليكوبتر املقاتلة »تايجر«

الدوحة - قرشلا

قام سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات 

ام���س، حيث شهد  القطرية  ال��ج��وي��ة  ال��ق��وات  ال��ى  ب��زي��ارة  المسلحة 
سعادته وقائد القوات الجوية وكبار الضباط العرض الجوي لطائرة 
يوروكبتر  شركة  قبل  من  المصنعة  "تايجر"  المقاتلة  الهليكوبتر 

الطائرة،  ه��ذه  ل��ق��درات  ج��وي  استعراض  وج��رى تنظيم  الفرنسية. 
بالقوات  الهليكوبتر  ط���ائ���رات  ت��ط��وي��ر  لجنة  م��ن  دع���وة  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
الجوية االميرية القطرية. وتعتبر هذه الطائرة من احدث طائرات 

الهليكوبتر المقاتلة في العالم، وألول مرة يتم تقييمها في منطقة 
الشرق االوسط، ويشمل التقييم الطيران النهاري والليلي والرماية 

بالذخيرة الحية.

عادل المالح

األستاذ  خليفة  بتول  الدكتورة  شاركت 
ال��م��س��اع��د ب��ق��س��م ال��ع��ل��وم ال��ن��ف��س��ي��ة بكلية 
ف�����ي حضور  ق���ط���ر  ج���ام���ع���ة  ال���ت���رب���ي���ة — 
العربي  األمريكي  بالحوار  الخاص  المنتدى 
ل��خ��دم��ة ذوي اإلع���اق���ات ف���ي م��ج��ال العمل 
في الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الماضي 
وذلك بدعوة من جامعة كينسو ستات — 
كلية ولستار للصحة والخدمات اإلنسانية، 
بوالية  االجتماعي  للتغيير  العالمي  المركز 
الدكتورة خليفة  وأش��ارت  اطلنطا جورجيا. 
ف���ي ت��ص��ري��ح ل��ل��ش��رق ال����ى ان ال���ه���دف من 
الخصائص  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ال��م��ن��ت��دى  ه����ذا 
التي  والتحديات  وااله��ت��م��ام��ات  المشتركة 
العمل  م��ج��ال  ف���ي  اإلع���اق���ات  ت���واج���ه ذوي 
في ال��دول العربية وف��ي ال��والي��ات المتحدة 
إيجاد  إلى  المنتدى  كما هدف  األمريكية، 
بين  التعاونية  البيئة  ف��ي  مشتركة  صيغة 
ال��م��ش��ارك��ي��ن ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ووضع 
ال��ت��ي تتناسب  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات وال��خ��ط��ط 
إليها،  التي تنتمي  المجتمعات  وخصائص 
كما يسعى الملتقى إلى إيجاد نموذج دولي 
يطمح إلى تمكين ذوي اإلعاقات في مجال 
ال��م��ن��ت��دى ش���ارك فيه  ان  عملهم، وأك����دت 
خ��ب��راء دول��ي��ون ف��ي م��ج��ال اإلع��اق��ة وأعضاء 
معاقون  وأشخاص  األكاديمي  السلك  في 
للمعاقين،  الدولية  السياسات  في  وخ��ب��راء 
منظمات  من  ممثلين  عشرة  إل��ى  باإلضافة 
المتحدة  ب����ال����والي����ات  ال���م���دن���ي  ال��م��ج��ت��م��ع 
األمريكية وممثلين من 15 دولة عربية هي 
تونس، مصر، الجمهورية الليبية، المغرب، 
البحرين، سلطنة  العربية، مملكة  اإلم��ارات 
األردنية،  المملكة  ال��ج��زائ��ر،  ق��ط��ر،  ع��م��ان، 

الكويت، سوريا، لبنان.
أسبوع  لمدة  فعاليات  البرنامج  وتضمن 
ًا م���ن زي������ارات م���راك���ز ال��ت��رب��ي��ة الخاصة  ب����دء
أماكن  ف��ي  للعمل  اإلع���اق���ة  ذوي  وت��أه��ي��ل 
العمل المختلفة كل حسب إعاقته في مركز 
ومقابلة  وجورجيا،  أطلنطا  والي��ة  في  نوبز 
في  والتدريب  التأهيل  في  االختصاصيين 
ه���ذه ال��م��راك��ز م���ن خ���ال ح��ل��ق��ات نقاشية 
استمرت ألكثر من ثاث ساعات، ثم تبعها 
في  لوثر  مارتن  ومركز  كارتر  لمركز  زي��ارة 
السفير  ت��م��ت مقابلة  ك��م��ا  أط��ل��ن��ط��ا.  والي���ة 
مركز  لمدة ساعة في  يونج  أن��درو  األسبق 

كارتر للسام.
ول��ق��د ع���رض أس��ات��ذة ف��ي ج��ام��ع��ة كنسو 
ومراكز التربية الخاصة والتأهيل في كل من 
الواليات المتحدة األمريكية والدول العربية 
تجاربهم في مجال العمل على تأهيل ذوي 
اإلعاقة للعمل في مجاالت العمل المختلفة، 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ع��ق��د ح��ل��ق��ات ع��م��ل حول 
بين  ال��ش��راك��ة  لتفعيل  المشتركة  الخطط 
ال����دول ال��ت��ي ح��ض��رت ال��ل��ق��اء ب��ه��دف تعزيز 
المختلفة،  المجاالت  دور ذوي اإلعاقة في 
تأهيل  في  األكاديمي  العمل  دور  وتعزيز 

المدربين في مجال عمل ذوي اإلعاقة.
ه�����ذا وق�����د س���ل���م ال���دك���ت���ور دان����ي����ال باب 
األرفع  الجامعة  بتول خليفة درع  الدكتورة 
تقديرا منه على جهودها في مجال التربية 
الخاصة والعمل األكاديمي، ثم قامت هي 
بدورها بتسليمه درعا هدية من جامعة قطر 
وبعض األفام التي تعرض لحركة النهضة 

والتعليم بجامعة قطر.
ه����ذا وع���رض���ت ال���دك���ت���ورة ب���ت���ول خليفة 
ب��م��داخ��ل��ة ل��م��دة ع��ش��ري��ن دق��ي��ق��ة ومناقشة 
وتفعيل  قطر  بدولة  الخاصة  التربية  ح��ول 
في  ال���ع���م���ل  خ������ال  م�����ن  ال���م���ع���اق���ي���ن  دور 
المؤسسات المختلفة بالدولة وإسهام دولة 

قطر في هذا المجال.
حيث أكدت ان عملية اإلصاح التعليمي 
العام 1995، حين  منذ  ب��دأت  بدولة قطر 
تسلم "صاحب السمو" أمير الباد المفدى 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضمنت 
التعليمية  اإلص���اح���ات  م��ن  ال��ع��دي��د  إج����راء 
النطاق على مستوى دولة  واسعة  الشاملة 
قطر، وبينت أن سمو األمير قد عهد لصاحبة 
السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند العمل 
وخلق  التعليمية  المستويات  رف��ع  أج��ل  من 
المجتمع  أف��راد  لجميع  تعلم جديدة  ف��رص 
بدولة قطر، وسمو الشيخة موزة بنت ناصر 
العالمية  ال��ش��خ��ص��ي��ات  م��ن  تعتبر  ال��م��س��ن��د 

ال��م��ل��ت��زم��ة ب��ب��ن��اء ن��ظ��ام ت��ع��ل��ي��م��ي راق وذي 
ج���ودة عالية وم��ت��ط��ور وح��دي��ث. وأوضحت 
للحضور والمشاركين في جلستين إحداهما 
في جامعة كنسو واألخرى في كلية التربية 
نائبًا  م��وزة  الشيخة  بالجامعة أن تبوؤ سمو 
وهي  للتعليم"  األع��ل��ى  "ال��م��ج��ل��س  ل��رئ��ي��س 
على  تقوم  التي  الرائدة  التعليمية  السلطة 
دول��ة قطر، كان  التعليم في  إدارة سياسة 
لتحسين  شخصيًا  س��م��وه��ا  متابعة  ب��ه��دف 
المراحل  ف���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  األداء  م��س��ت��وى 
التعليمية المختلفة من رياض األطفال إلى 
المراحل الثانوية العليا في القطاع العام في 
المدارس وهي بذلك تقف جنبًا إلى جنب 

السمو  م���ع ص��اح��ب 
أمير الباد المفدى 
ل�����������وض�����������ع خ�����ط�����ط 
الراقية  ال���ت���ع���ل���ي���م 
مجاالت  جميع  ف��ي 
بما  ال�����م�����ج�����ت�����م�����ع، 
التعليم  ذل����ك  ف���ي 
ذوي  ل������أط������ف������ال 
والفئات  اإلع��اق��ات 

الخاصة.
ث���م ع���رض���ت بعد 
ذلك لتاريخ التربية 
ال��خ��اص��ة ف���ي قطر 

الذي بدأ التعليم لأطفال ذوي االحتياجات 
ال��خ��اص��ة ف��ي ال��ع��ام 1974 ب��اف��ت��ت��اح فصل 
واإلعاقة  الصم  لمدرسة  للمنتسبين  واح��د 
الذهنية للذكور وبحلول العام 1980، ارتفع 
ع���دد ف��ئ��ات ال��ت��رب��ي��ة ال��خ��اص��ة ب��ال��دول��ة إلى 
ثاثة فصول دراسية يشرف عليها ثمانية 
افتتح معهد  ال��ع��ام 1981  م��درس��ي��ن، وف��ي 
معهد  اف��ت��ت��اح  تبعها  ث��م  للبنين  )األم�����ل( 
األمل للبنات، توفر هذه المدارس للطاب 
مجموعة من المعارف والخبرات الازمة التي 

تتناسب مع أوضاعهم وفئاتهم.
مركز  ع��ن  المعلومات  بعض  ع��رض��ت  ث��م 
الشفلح لأطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
لتوجيهات  استجابة  تأسيسه  ك��ان  وال��ذي 
سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند. يقدم 
التأهيلية  التربوية  الخدمات  الشفلح  مركز 
الوالدة  س��ن  م��ن  الجنسين  ل��ك��ا  ل��أط��ف��ال 

إلى سن الثامنة عشرة بجميع فئات اإلعاقة 
درجاتها،  بجميع  العقلية  اإلعاقة  وتشمل: 
اإلعاقة الحركية، التوحد، بطء التعلم. اللغة 
أغلبية  ان  كما  التدريس،  لغة  هي  العربية 

األطفال يتكلمون اللغة العربية فقط.
 ولمركز التعلم — مؤسسة قطر والذي 
لتقديم  أنشأته مؤسسة قطر سنة 1996 
تعليمية  وخ��دم��ات  تشخيصية  اس��ت��ش��ارات 
وعاجية للطاب الذين يعانون من صعوبات 
ف��ي ال��ت��ع��ل��م. وت���ح���ّول ال��م��رك��ز س��ن��ة 2002 
ب��دع��م دراس����ة الطاب  إل���ى م��درس��ة تعنى 
م��ن ال��ص��ف األول إل���ى ال��ص��ف ال��ث��ان��ي عشر 
األكاديمية.  دراس��ات��ه��م  ف��ي  لمساعدتهم 
ك�����م�����ا ت�������ش�������ارك في 
فلسفة  ت����ط����ب����ي����ق 
المتمثلة  ال��م��ؤس��س��ة 
ب����ت����ن����م����ي����ة ق�����������درات 
تطبيق  عبر  الشباب 
تعليمية  خ�������ط�������ة 
واالقتصار  ب���دي���ل���ة 
ع���دد قليل من  ع��ل��ى 
الصف  ف���ي  ال���ط���اب 
وتطبيق  ال�������واح�������د 
أف������ض������ل ال�����ط�����رائ�����ق 
للتنمية،  التعليمية 
للطاب  ت������ت������واف������ر 
اإلمكانات الشخصية لكل طالب في مركز 
التعليم، البيئة التعليمية المناسبة والمعززة 
التطور  ع��ل��ى  ت��س��اع��ده��م  ال���ت���ي  ل���ل���دراس���ة 
واجتماعيا  وج��س��دي��ا  وع��اط��ف��ي��ا  أك��ادي��م��ي��ا 
واكتسابهم  ط��اق��ات��ه��م  ك��ام��ل  واس��ت��ث��م��ار 
اإلدراك والمهارات الضرورية لكي يصبحوا 
مركز  خ���ّرج  ال��ع��ال��م.  ف��ي  منتجين  مواطنين 
والتحق   2006 سنة  األول��ى  دفعته  التعلم 
كلية   — ج��ورج��ت��اون  بجامعات  الخريجون 
ال��ش��ؤون ال��دول��ي��ة ف��ي ق��ط��ر، وك��ل��ي��ة شمال 
األكاديمي،  ال��ج��س��ر  وب��رن��ام��ج  األط��ل��ن��ط��ي، 
الخارج.  ف���ي  ال��ع��ال��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  وم���ؤس���س���ات 
عبر  خدماته  توفير  التعلم  مركز  وي��واص��ل 
ت��ط��ب��ي��ق ب����رام����ج ال����دع����م االج���ت���م���اع���ي مثل 
ال��م��ه��ن��ي وال��م��ح��اض��رات ودورات  ال��ت��دري��ب 
التعليم االجتماعي التي تسهم جميعها في 
أحدث  ومعرفة  العام  اإلدراك  مستوى  رف��ع 

ال��ب��ح��وث ال��ج��اري��ة ف��ي م��ج��ال تنمية قدرات 
األطفال وتقنيات تعليمهم وتربيتهم.

للطاب  ال�����ن�����ور  ل���م���ع���ه���د  ع����رض����ت  ك���م���ا 
ال��م��ك��ف��وف��ي��ن ول��ل��م��ع��اق��ي��ن ب���ص���ري���ا، حيث 
في  ب��ص��ري��ا  للمعاقين  ال��ن��ور  معهد  اف��ت��ت��ح 
خدماته  تقديم  على  يعمل  1998م،  ع��ام 
التعليمية التأهيلية لفئة ذوي االحتياجات 
الخاصة بصريا إلعانتها على تخطي إعاقتها 
المنتجة  ال��ف��ئ��ات  م���ن  ل��ت��ك��ون  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا 
اجتماعيًا. يقدم المعهد خدماته لأفراد من 
سن ث��اث سنوات وحتى إح��دى وعشرين 
اإلعاقات  األف��راد متعددي  سنة. يستقبل 
باإلضافة لإلعاقات البصرية التي قد تكون 
اضطرابات  أو  عقلية  أو  أو سمعية  جسمية 
ال��ل��غ��ة وال���ك���ام أو ال��ت��أخ��ر ال��ن��م��ائ��ي. يقدم 
التدخل  برنامج  مثل  ال��ب��رام��ج،  م��ن  العديد 
ال��م��ب��ك��ر، ب��رن��ام��ج ال���روض���ة، ب��رن��ام��ج المرحلة 
اإلعاقات،  م��ت��ع��دد  ب���رن���ام���ج  االب���ت���دائ���ي���ة، 
برنامج  الدمج،  برنامج  األمية،  محو  برنامج 
أما قسم  للمكفوفين.  الحركة والتوجه  فن 
فقد  الرميلة  بمستشفى  األط��ف��ال  تأهيل 
تأسس في العام 1984 في مؤسسة حمد 
الطبية � لتقديم خدمات لأطفال من ذوي 
اإلع���اق���ات، خ��دم��ات ال��ت��دخ��ل ال��م��ب��ك��ر قدر 
اإلمكان لأطفال في مرحلة مبكرة. يهدف 
والتأهيلية  ال��ع��اج��ي��ة  ال��ب��رام��ج  تنفيذ  إل���ى 
والتعليمية في إطار خطة شاملة، والخدمات 
اإلرشادية والتدريبية لأسرة وذلك لتطوير 
التنسيق مع  مهاراتهم لمساعدة أطفالهم، 
الجهات والمؤسسات األخرى في المجتمع. 
يقدم خدمات عاجات النطق الذي تأسس 
ف��ي ال��ع��ام 1992، وق��دم خ��دم��ات تعليمية 
وعاجية لمشكات السلوك خاصة ألطفال 
طفًا   )46( ح���وال���ي  ي��س��ت��ق��ب��ل  ال���ت���وح���د. 

يوميًا.
ثم عرضت لمجاالت العمل وذوي اإلعاقة 

في قطر:
التوظيف  إمكانات  ترصد  دراس��ة  هناك 
في بعض المؤسسات والشركات والبنوك 
بدولة قطر وقد بلغ عدد هذه المؤسسات 
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت اس��ت��ع��داده��ا ل��ت��وظ��ي��ف مئات 
ب���دول���ة قطر  ال��خ��اص��ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
المساندة في  ولكنها تطلب  25 مؤسسة 
كيفية تدريبهم وتأهيلهم للتعامل معهم 
في بيئية العمل، ومن مراجعة لإلحصاءات 
الخاصة بدولة قطر، حيث تشير إلى أن عدد 
العاملين بدولة قطر من ذوي االحتياجات 
الخاصة بلغ عددهم 368 وتتوقع أن يزيد 
ال��ع��دد إل��ى أكثر م��ن ذل��ك، وك��ذل��ك تشير 
النور  بمعهد  المجتمع  خ��دم��ة  إحصائيات 
الى أنه تم فعليًا توظيف )21( شخصا من 
اإلعاقة  أص��ح��اب  بمن فيهم  اإلع��اق��ة  ذوي 
ومؤسسات  ق��ط��اع��ات  بمختلف  ال��ب��ص��ري��ة، 
الدولة الحكومية منها والخاصة، في حين 
ع��ل��ى قائمة  آخ����رون  ي����زال ه��ن��اك )14(  م��ا 
ي���ت���م ت��وظ��ي��ف��ه��م في  االن���ت���ظ���ار ع���ل���ى أن 
الدراسي  العام  أن  بينت  كما  المستقبل، 
2009-2008 شهد تجاوب عدد كبير من 
ذوي  توظيف  في  والشركات  المؤسسات 
لهذه  المتاحة  اإلمكانيات  حسب  اإلع��اق��ة 
توظيف  التعيينات  شملت  ح��ي��ث  ال��ف��ئ��ة، 
أربعة أشخاص من ذوي اإلعاقة في وزارة 
األوقاف  وزارة  ف��ي  واح���د  وش��خ��ص  البيئة 
وال��ش��ؤون اإلس��ام��ي��ة، أم��ا ال��ق��ط��اع الخاص 
ف��ش��ه��د ت��وظ��ي��ف م��ع��اق واح����د ف���ي شركة 
"مواصات" كروة، بينما توظف )5( آخرون 
في شركة "ذا ون" وواحد في فندق فريج 
إلى أنه قد تم تدريب ذوي  شرق، مشيرًا 
اإلعاقة البصرية وتأهليهم جيدا لانخراط 
إخضاعهم  خ��ال  م��ن  وذل��ك  العمل  بسوق 
ل���ف���ت���رة ت�����دري�����ب م���ك���ث���ف داخ�������ل وخ������ارج 
المعهد، وأن هناك العديد من المؤسسات 
والوزارات التي أبدت استعدادها لتوظيف 
المكفوفين وساهمت مع المعهد في نشر 
بشكل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  ثقافة 
عام، كما تبين سجات المعهد أنه يعمل 
على  المجتمع  ف��ي  المكفوفين  دم��ج  على 
ومشاركة  وال��ع��م��ل��ي  ال��ع��ل��م��ي  ال��ص��ع��ي��دي��ن 
أق��ران��ه��م ف��ي ال��ح��ق��وق وال��واج��ب��ات وف��ق ما 
ت��س��م��ح ب���ه ق���درات���ه���م، وه���ي ث��م��رة لكافة 
بتسخير  ال���دول���ة  ف���ي  ال��م��ب��ذول��ة  ال���ج���ه���ود 
المعاقين  ل��ت��وظ��ي��ف  ال���ازم���ة  اإلم��ك��ان��ي��ات 

بصريًا في مختلف مؤسسات الدولة.

الدوحة - قرشلا

)بصحبة  برنامج  فعاليات  ال��ي��وم  تنطلق   
ض��ي��وف ال��رح��م��ن ال���س���ادس( ال����ذي تنظمه 
والعمرة  للحج  ال��ق��دس  حملة  عليه  وت��ش��رف 
الديني  الدعوة واإلرش��اد  إدارة  بالتعاون مع 
ب���وزارة األوق���اف وال��ش��ؤون اإلسامية وذلك 
إلرش�����اد ح��ج��اج ب��ي��ت ال��ل��ه ال���ح���رام ويستمر 
ال��ب��رن��ام��ج خمسة أي���ام ي��ح��اض��ر ف��ي��ه ث��ل��ة من 
مجموعة  إلل��ق��اء  الفضاء  وال��دع��اة  المشايخ 
من المحاضرات المتنوعة تتحدث عن الحج 
وروحانياته ومناسكه وآدابه التي يجب على 
الحاج أن يتعلمها لكي يعيش هذه المناسك 

وهو حاضر القلب.
 وأف����اد ال��س��ي��د ح��م��د ب��ن محمد ب��ن راشد 
ال��ش��ه��وان��ي ال��م��دي��ر ال���ع���ام وص���اح���ب حملة 
القدس للحج والعمرة بأن اختيار هذه الثلة 
ال��م��ب��ارك��ة م��ن ال��دع��اة وال��م��ش��اي��خ ليحاضروا 
بالبرنامج الهدف منه المشاركة في تثقيف 
والفائدة  بالنفع  عليهم  ي��ع��ود  بما  الحجيج 
البداية  المباركة وستكون  الرحلة  في هذه 
بمحاضرة  ال����ث����اث����اء  ال����ي����وم  ال�����ي�����وم   م���س���اء 
مبارك  بن  إبراهيم  الدكتور  الشيخ  للداعية 
10/11/2009م  22/11/1430ه������-  ابوبشيت 
األربعاء  غد  ومساء  التائبين(  )ح��ال  بعنوان 
11/11/2009م المحاضرة الثانية بعنوان )حج 
الدكتور  ال��داع��ي��ة  الشيخ  لفضيلة  ال��ق��ل��وب( 
والمحاضرة  المعروف،  الداعية  غنيم  وجدي 
الثالثة مساء يوم الخميس 24/11/1430ه�، 
خطوة..  )ال���ح���ج  ب��ع��ن��وان  12/11/2009م، 
خ����ط����وة( ل��ف��ض��ي��ل��ة ال���ش���ي���خ أس����ام����ة رض�����وان 
والشؤون  األوق���اف  ب���وزارة  والخطيب  اإلم���ام 
اإلس��ام��ي��ة وال��م��ح��اض��رة ال��راب��ع��ة م��س��اء يوم 
عبدالله  الشيخ  لفضيلة  وستكون  الجمعة 
بصفر ب��ع��ن��وان )ه��ك��ذا اش����واق وح��ن��ي��ن إلى 
البلد األمين( ليختتم البرنامج مساء السبت 
محمود  م��اه��ر  للشيخ  األول���ى  بمحاضرتين، 
ال��س��ي��د واع�����ظ ال��ح��م��ل��ة ه����ذا ال���ع���ام بعنوان 
الثانية  والمحاضرة  الحج(  في  السلف  )ح��ال 

الطبية  اللجنة  رئيس  نعمان  ليث  للدكتور 
بالحملة ليتحدث عن اإلجراءات الصحية التي 

.)h1n1( اتخذتها الحملة لمواجهة مرض
)بصحبة  ب���رن���ام���ج  ان  ال���ش���ه���وان���ي  وق�����ال 
السادس  م���وس���م���ه  ف����ي  ال���رح���م���ن(  ض���ي���وف 
اليوم بجامع األنصار بمنطقة  الذي ينطلق 
الفرع  ال��م��ي��رة  لجمعية  وال��م��ج��اور  ال��م��ن��ص��ورة 
التي  التوعية  ب��رام��ج  ضمن  ي��أت��ي  الرئيسي 
ت���ح���رص ال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ال��ح��م��ل��ة على 
تنظيمها لحجاجها كل عام بمناسبة موسم 
ال��ح��ج وال�����ذي ب���دأ ه���ذا ال���ع���ام م��ب��ك��را وذلك 
ب��ال��ب��دء ف��ي ط��ب��اع��ة م��ط��وي��ة ت��ج��دي��د تشرح 
الحج خطوة بخطوة لكل حجاج الحملة وهي 
احدى المواد الدعوية التي توزع على حجاج 
الحملة هذا العام.  والدعوة مفتوحة لجميع 
لما تتميز  المحاضرات  الحجاج لحضور هذه 
به من تنوع الموضوعات التي سيتم طرحها 
بها  التذكير  إل��ى  وحاجتهم  الجمهور،  على 
الحج  وأن  ب��أه��م��ي��ت��ه��ا ال س��ي��م��ا  وت��ع��ري��ف��ه��م 
عبادة عظيمة تحتاج إلى استعداد يتناسب 

وهذه األهمية والمكانة.

الدوحة - قرشلا

ف���وداف���ون ق��ط��ر اتفاقية  اب���رم���ت ش��رك��ة 
 )Apple( ت��ع��اون م��ش��ت��رك م��ع ش��رك��ة أب���ل
 iPhoneو iPhone 3G تنص على إحضار
ال��ق��ادم��ة، وهو  إل��ى قطر ف��ي الشهور   3GS

أس��رع وأق��وى iPhone حتى اآلن. ويذكر 
ه��ي صاحبة  ق��ط��ر ش.م.ق."  ف���وداف���ون  ان 
الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف 
وال��ذي تم  العمومية في دول��ة قطر  النقال 
منحه إليها في التاسع والعشرين من يونيو 

.2008

تحت شعار )غير حياتك( بالتعاون مع فيالجيو وأسباير

"القطريــــة للسكــري" تطلـــق 
برنامــــج " تمشى فــــي املــــول" 

الدوحة- قرشلا

دشنت الجمعية القطرية للسكري برنامج "تمشى في المول" والذي سينطلق غدا األربعاء، 
استعدادا  التثقيفية  وحماتها  الجمعية  برامج  إط��ار  واسباير، ضمن  فياجيو  مع  بالتعاون 

الليوم العالمي للسكري..
وسيفتح مجمع فياجيو ابوابه قبل التسوق عند الساعة 8 صباحا وحتى التاسعة صباحا 

للجمهور الراغب في المشي داخل المول وذلك كل سبت اسبوعيا طوال العام.
وقد أفاد الدكتور عبد الله الحمق -المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري- قائا "ان 
المشي في المول هو احدى الطرق المعروفة والطبيعية للحصول على نشاط بدني يومي 
وله عدة فوائد، حيث يؤمن ويوفر للمشاركين الجو المعتدل داخل المجمع بعيدا عن تقلبات 
الطقس من حر أو برد او مطر، كما أنه يبقيك بعيدا عن ازدحام المرور، فضا عن الجو اآلمن 
وتوافر أماكن االستراحة داخل المجمعات" موضحا أن المشي لمدة نصف ساعة الى ساعة 

يوميا هو المعدل الموصى به لكي يجنبك السمنة واإلصابة بالسكري.
للسكري  القطرية  بالجمعية  البرامج  مديرة   - الجندي  ش��رود  الدكتورة  قالت  من جانبها 
التي قدماها إلنجاح  وللتسهيات  لتعاونهما  إدارت��ي فياجيو واسباير  ان نشكر  "يسعدنا 
هذا البرنامج" واوضحت ان البرنامج سيكون بإشراف الجمعية القطرية للسكري على قيادة 
المشاركين في المشي من نقطة التجمع عند المدخل رقم 3 بجانب قناة الماء، كما ستكون 
هناك اختصاصية تغذية شهريا للرد على جميع االستفسارات عن األكل الصحي واسلوب 
الحياة الصحي، كما ستقوم إدارة فياجيو بتقديم خصومات اضافية على بعض المابس 

الرياضية للمشاركين، إضافة لجوائز اخرى ستعلن للمشاركين الحقا.

انطالق املوسم الثقافي لحملة
 القدس اليوم بجامع األنصار

فودافون تبرم اتفاقية مع ابل 
إلحضار iPhone إلى قطر

الثاثاء 22 ذي القعدة 1430 ه� 10 نوف�مب�ر 2009م -  الع�دد 7817

بحضور ممثلي 15 دولة عربية وخبراء دوليني ومنظمات املجتمع املدني

جامعة قطر تشارك في املنتدى العربي األمريكي لخدمة ذوى اإلعاقات

ويتلقى هدية تذكارية

    الدكتورة بتول خليفة في احدى الحلقات النقاشية 

  جانب من فعاليات المنتدى

ويتفقد عرض الطائرة رئيس األركان لدى وصوله

  الشيخ الداعية وجدي غنيم

     

الدكتورة بتول عرضت جهود 
قطر في التربية الخاصة 
وتفعيل دور املعاقني 
باملؤسسات املختلفة


