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 ضمن اتفاقية بني مجموعة املانع و«صناعات الغانم» في الكويت

افتتاح أول مطاعم «وينديز» في قطر 1 يونيو 

ــعــت مــجــمــوعــة شــركــات مــحــمــد حــمــد املــانــع، 
ّ
وق

 
ً
وشـــركـــة صــنــاعــات الــغــانــم الــكــويــتــيــة، اتــفــاقــيــة
تــحــصــل بــمــوجــبــهــا األولــــى عــلــى امــتــيــاز فرعي 
لفروع مطاعم وينديز في قطر. وتعد الشركتان 
من أكبر مجموعات األعمال الخاصة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
بموجب هذه االتفاقية، حصلت مجموعة شركات 
محمد حــمــد املــانــع، عــلــى حــق افــتــتــاح وتشغيل 
فروع مطاعم «وينديز» األميركية في قطر، حيث 
ستفتتح أول مطعم لها في الدوحة يوم الجمعة 
املوافق 1 يونيو في محطة األندلس في الدائري 
الثالث. وقد حصل املوظفون في «وينديز» قطر 
على تدريب مكثف الكتساب املهارات والخبرات 
الـــالزمـــة لــلــعــمــل فـــي ســلــســلــة املــطــاعــم الــشــهــيــرة، 
ولــتــوفــيــر أفــضــل تــجــربــة فــي مطعمنا مــن خــالل 

خدمة العمالء املميزة لدى وينديز.
وقال السيد عبدالرحمن املانع مدير 

األعــمــال ملجموعة شركات محمد حمد  تطوير 
املـــانـــع مــعــّلــقــًا عــلــى تــوقــيــع االتــفــاقــيــة: «يــســرنــا 
توقيع هذه االتفاقية مع سلسلة مطاعم وينديز 
الــرائــدة في  الــشــركــات  الــتــي تعتبر مــن  العاملية 
الوجبات السريعة في العالم التي تقدم أفضل 
أنـــــواع الـــجـــودة والـــخـــدمـــة. ومــــن جــهــتــنــا نــؤكــد 
املنتجات  أفضل  بتقديم  الكامل  التزامنا  على 
والخدمات لعمالئنا، حيث ستضيف االتفاقية 

قيمة كبيرة لسوق املطاعم في قطر».
من جهته صــّرح السيد عدنان زهــرة املدير العام 
«وينديز» قطر: «هذه االتفاقية هي املحطة األولى 
لـــنـــا فــــي خـــطـــة مــتــكــامــلــة، حـــيـــث ســـنـــبـــدأ بــخــدمــة 
العمالء من خالل أولى فروعنا، وسنعمل بعدها 
على افتتاح فــروع أخــرى في العديد من املناطق 

في قطر».
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«الصحة» تشدد الرقابة على ورق العنب

طلق وحدة أبحاث «علوم الرياضة»
ُ
جامعة قطر ت

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة الـــعـــامـــة أن نــتــائــج تــحــلــيــل املــخــتــبــر املــرجــعــي 
لنتائج  مطابقة  جـــاءت  الــعــنــب  ورق  منتجات  مــن  لعينات  الــخــارجــي 
تحليل مختبرات األغذية املركزية التابع للوزارة، حيث أكدت النتائج 
أن عــيــنــات مــن مــنــتــجــات (12) عــالمــة تــجــاريــة مــخــتــلــفــة، غــيــر مطابقة 

للمواصفات القياسية. 
وفي ضوء النتائج، أصــدرت وزارة الصحة العامة توجيهات بتشديد 
الــــوزارة بــأخــذ عينات  الــرقــابــة على ورق العنب املــســتــورد، كما قــامــت 
موسعة من املنتجات التي تم سحبها سابقًا من األســواق، حيث تبني 
البعض  ومخالفة  القياسية،  للمواصفات  األصــنــاف  مــن  عــدد  مطابقة 
أعلى من تلك املسموحة في  املبيدات بحدود  اآلخــر الرتــفــاع متبقيات 

املواصفات القياسية. 
املعروضة في  العنب  أن منتجات ورق  العامة  الصحة  وتوضح وزارة 
الــوزارة  وتؤكد  القياسية،  للمواصفات  مطابقة  حاليًا  املحلي  السوق 
أنها ستتخذ -بالتعاون مع الجهات املختصة- كل اإلجراءات الستمرار 
ضمان سالمة ورق العنب، وغيرها من األغذية، قبل السماح بتداولها 

في األسواق. 
يشار إلى أن سبب ارتفاع نسب متبقيات املبيدات في ورق العنب وغيره 
من الخضار والفواكه يعود ملمارسات زراعية خاطئة في التعامل مع 

املبيدات.

احتفل برنامج علوم الرياضة بجامعة قطر بمرور 
8 سنوات على تأسيسه، هذا البرنامج الذي أنشئ 
لتطوير العلوم الرياضية في دولة قطر كجزء من 
في  والــدولــيــة  الوطنية  قطر  واستراتيجية  اإلرث 
للتنمية   2030 قطر  رؤيــة  مع  وتماشيًا  الرياضة، 
لتلبية  والـــبـــشـــريـــة،  االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
االحتياجات الوظيفية للقطاع الرياضي املتنامي 
في البالد. وقال د. محفوظ عمارة، مدير برنامج 
علوم الرياضة: «إنَّ برنامج علوم الرياضة أطلق 
هذا العام وحدة أبحاثه التي حددت ثالثة مجاالت 

بحثية استراتيجية لقطر واملنطقة العربية، وهي: 
الــريــاضــة والــثــقــافــة واملــجــتــمــع، األداء الــريــاضــي، 
الـــريـــاضـــة والــصــحــة والـــرفـــاهـــيـــة، وذلـــــك مـــن أجــل 
تطوير املزيد من املخرجات البحثية ذات الجودة 

العلمية وتطبيقاتها على املستوى املحلي».
كــمــا ثــّمــن الـــدكـــتـــور مــحــفــوظ عـــمـــارة الـــــدور الـــذي 
كلية  «نشكر  قائًال:  والعلوم  اآلداب  كلية  به  تقوم 
اآلداب والعلوم، وجامعة قطر، فضًال عن شركائنا 
لدعمهم للقسم». وقّدم طلبة البرنامج، 46 ملصقًا 
بــحــثــيــًا لـــهـــذا الـــعـــام تــحــت إشـــــراف أعـــضـــاء هيئة 
التدريس، وتضمنت األبحاث موضوعات تتراوح 
بــــني الـــعـــلـــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 

املتعلقة بالرياضة؛ ملعظم التخصصات.
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