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محليات

الـــدوحـــة - [: شــــارك كــبــار الــقــضــاة 
ـــة واألقـــــــالم  ـــجـــاري ـــت ورؤســـــــــاء الـــمـــحـــاكـــم ال
بـــاالجـــتـــمـــاع االفـــتـــتـــاحـــي لــلــمــنــتــدى الـــدولـــي 
وتناول  لندن.  في  التجارية  للمحاكم  الدائم 
ــــذي ضـــم أكــثــر مـــن ٢٥ دولـــة  االجـــتـــمـــاع، ال
بين  التعاون  منها:  عــدة  مواضيع  مشاركة، 
إنفاذ  مسائل  فــي  القضائية  المحاكم  جميع 
األحكام، إدارة القضايا والتكنولوجيا، وأفضل 
الممارسات، والعالقة بين المحاكم التجارية 
ــتــحــكــيــم والــــوســــاطــــة. تـــــرأس االجــتــمــاع  وال
رئيس  المستديرة  الطاولة  شكل  اتخذ  الــذي 
الــلــورد  وويــلــز  إنــجــلــتــرا  فــي  العليا  المحكمة 
العليا  المحكمة  رئــيــس  خــاطــب  ثــم  تــومــاس. 
المشاركين  كاتورييب،  م.  بارت  أوغندا،  في 

ـــفـــرص أمـــام  ــتــحــديــات وال حــــول مـــوضـــوع ال
ــتــجــاريــة فـــي الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة.  الــمــحــاكــم ال
ــــوم أمـــــس، نــاقــش  وفــــي وقــــت الحــــق مـــن ي
سونداريش  هــون.  سنغافورة،  قضاة  رئيس 
أبرز  حيث  القضايا،  إدارة  موضوع  مينون، 
المعتمدة  االبــتــكــارات  مختلف  المساهمون 
في محاكمهم للتعامل مع تزايد عدد القضايا 
بـــاألدوار  واعــتــرافــاً  بالتكنولوجيا.  والنهوض 
مساعدة  في  التجارية  المحاكم  تؤديها  التي 
االجتماع  اختُتم  والوساطة،  التحكيم  ودعــم 
بمناقشة ترأسها هون جيمس ألسوب، رئيس 
قضاة المحكمة االتحادية في أستراليا، تلتها 
مالحظات من السيدة جانيس بيريرا، رئيسة 

المحكمة العليا لشرق الكاريبي.

اإلمــــام  بــجــامــع  انــطــلــقــت  قنا:    - الـــدوحـــة 
بنت  مــوزة  ومركز  عبدالوهاب،  بن  محمد 
مسابقة  منافسات  والــدعــوة  للقرآن  محمد 
للقرآن  ثــانــي  بــن  محمد  بــن  جــاســم  الــشــيــخ 
الــكــريــم (فــــرع الـــبـــراعـــم) لــلــعــام ١٤٣٨هـــــــ - 
من الذكور  ٢٠١٧م  بمشاركة ٢٠٨٤ متسابقاً 
المقبل.  الــخــمــيــس  حــتــى  وتــســتــمــّر  واإلنـــــاث، 
ويتنافس في فرع البراعم بالمسابقة الذكور 
واإلناث من المواطنين والمقيمين في حفظ 
جـــزء واحــــد مــن األجـــــزاء الــخــمــســة األخــيــرة 
 ٣٠ إشــراف  تحت  وذلــك  الكريم  القرآن  من 
والــمــتــســابــقــات.  الــمــتــســابــقــيــن  لتقييم  لــجــنــة 
وأوضــــح الــســيــد ســلــطــان الــبــدر عــضــو اللجنة 
محمد  بن  جاسم  الشيخ  لمسابقة  المنظمة 
المسابقة  هــذه  أن  الكريم،  للقرآن  ثاني  بن 
جاسم،  الشيخ  مسابقة  فروع  ضمن  السنوية 
رمـــضـــان،  مـــن  األول  األســــبــــوع  فـــي  وتـُـــقــــام 
واإلنــاث  الــذكــور  مــن  البراعم  فيها  ويــشــارك 
فما دون بالنسبة  في الفئة العمرية ١٢ عاماً 
للمقيمين. دون  فما  أعــوام  و٨  للقطريين، 

أن  صحفي  تصريح  فــي  الــبــدر  السيد  وذكـــر 

منافسات البراعم الذكور تقام بجامع اإلمام 
منافسات  تقام  فيما  عبدالوهاب،  بن  محمد 
اإلنــــاث بــمــركــز مــــوزة بــنــت مــحــمــد لــلــقــرآن 
والــدعــوة. وحــول أهمية هــذا «الــفــرع»، أّكــد 
أن فرع البراعم هدفه تشجيع النشء لإلقبال 
وحفظه،  وتـــالوتـــه  تــعــالــى،  اهللا  كــتــاب  عــلــى 
المواهب  اكتشاف  األوقــاف  لــوزارة  يتيح  كما 
لمتابعتهم  الــحــســنــة،  األصـــــــوات  ذوي  مـــن 
اهللا  كــتــاب  حفظ  مواصلة  على  وتشجيعهم 
من خالل المراكز القرآنية التابعة لها. يشار 
إلـــى أن مــســابــقــة الــشــيــخ جــاســم بـــن محمد 
بــن ثــانــي لــلــقــرآن الــكــريــم تــضــم إضــافــة إلــى 
فرع  في  تتمثل  أخرى  فروعاً  البراعم،  فرع 
وقسمي  (للمواطنين)  كامالً  الكريم  القرآن 
وفرع  للمقيمين،  وخواصهم  الحفاظ  عموم 
ـــات» الــمــخــصــص لــلــمــواطــنــيــن فقط  ـــفـــئ «ال
المحدد باألجزاء (٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥) جزءاً 
الــجــدد،  المهتدين  وفـــرع  وتــجــويــداً،  تــرتــيــالً 
وفرع غير الناطقين بالعربية (خارج قطر)، 
الذي  األوائــل»  الدولي «أول  المسابقة  وفرع 

ينظم كل ثالث سنوات.

قطر تشارك بمنتدى المحاكم 
التجارية في لندن

انطالق منافسات فرع البراعم في 
مسابقة الشيخ جاسم  للقرآن الكريم

محكمة قطر الدولية تشارك بمنتدى لندن

خالل حملة تفتيشية

نــّفــذ   :]  - الــــدوحــــة 
قسم الرقابة الصحية ببلدية 
بالتنسيق  والــذخــيــرة  الــخــور 
المستهلك  حماية  إدارة  مــع 
بــــوزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة 
حملة تفتيشّية مشتركة على 
المجمعات التجارّية والسوبر 
ـــــــــك بـــهـــدف  مـــــــاركـــــــت، وذل
ضــبــط األســـــــواق ومــكــافــحــة 
الـــغـــّش الـــتـــجـــاري فـــي الــســلــع 
خالل شهر رمضان الكريم. 
ـــــزت الــحــمــلــة الــمــشــتــركــة  رّك
على  المالحم، وأسفرت عن 
المالحم  مــن  الــعــديــد  ضبط 
أسعار  في  بالغش  تقوم  التي 
الـــلـــحـــوم. كــمــا قــــام األطـــبـــاء 
بعمل  بــالــبــلــديــة  الــبــيــطــريــون 
حـــمـــالت تــفــتــيــشــّيــة مــكــثــفــة 
لفحص اللحوم الموجودة في 
وأماكن  بالمخازن  البرادات 
الــتــصــنــيــع والـــتـــفـــتـــيـــش عــلــى 
من  والتأكد  المالحم  جميع 

ســالمــة وصــالحــيــة ثــالجــات 
سالمة  مــن  والــتــأكــد  الحفظ 
وأدوات  مــــعــــّدات  ونـــظـــافـــة 
باإلضافة  والتقطيع  التجهيز 
إلـــى الــتــفــتــيــش عــلــى محالت 

للتأكد  والدواجن  الطيور  بيع 
مــــن تــطــبــيــق االشــــتــــراطــــات 
الصحّية من خالل مجموعة 
من األطباء البيطريين بشكل 

يومي.  

مالحم تغّش بأسعار اللحوم في الذخيرة

٣٠ ملصقاً بحثياً حول مستقبل الرياضة القطرية
ضمن مشاريع تخّرج طالب علوم الرياضة

ـــــــات كـــــــــــرة الــــــقــــــدم ـــــــاري ـــــــب ــــــــاب قــــــرصــــــنــــــة م ــــــــب بــــــحــــــث أس

مشروع يبحث 
ممارسة 

الرياضة في 
بيئة تقييدية

دراسة التحديات 
التي تواجهها 

قطر بمونديال 
٢٠٢٢

أطلقت   :  ] ـ  الــدوحــة 
تنفيذياً  مجلساً  قطر  متاحف 
للمعّلمين يهدف إلى إشراكهم 
فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط لـــبـــرامـــجـــهـــا 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــــتـــــي تــنــّظــمــهــا 
إطالقها  بعد  وذلــك  للمدارس 
في  المعلمين  مجلس  لمبادرة 
وقالت    .٢٠١٦ خــريــف  خــالل 
إن  أمس  لها  بيان  في  متاحف 
المجلس التنفيذي الجديد الذي 
من  مــخــتــارة  مجموعة  يــضــّم 
ُمعّلمي قطر، يعّد بمثابة هيئة 
خاللها  ســيــتــعــاون  اســتــشــاريــة 
المعلمون مع مسؤولي البرامج 
في  قطر  بمتاحف  التعليمية 
تعليمية  ومــــواد  بــرامــج  وضـــع 
تــرتــبــط بــالــمــنــاهــج الــدراســيــة، 
المصادر  استغالل  مــراعــاة  مع 
الفنية  والمجموعات  التعليمية 
الــمــوجــودة فــي مــتــاحــف قطر 
وستُشّكل  المناهج.  هذه  لدعم 
الــمــقــتــرحــات الــمــقــّدمــة خــالل 
التنفيذي  المجلس  اجتماعات 
لــلــمــعــلــمــيــن خـــريـــطـــة طــريــق 
بها  ســتــســتــعــيــن  إســتــراتــيــجــيــة 
الفّعال  للتواصل  قطر  متاحف 
أول  ُعِقد  وقــد  المعلمين.   مع 
مطافئ  فــي  للمجلس  اجتماع 
معلماً   ٣٧ بــمــشــاركــة  الـــدوحـــة 
يـــشـــكـــلـــون أعـــــضـــــاء الــمــجــلــس 
-٢٠١٧ المقبل  الــدراســي  للعام 
االجــــتــــمــــاع  وســـــعـــــى   .٢٠١٨

لــتــيــســيــر آلـــيـــات الــتــواصــل بين 
على  قطر  ومتاحف  الــمــدارس 
ــمــيــن مــن  نـــحـــو يـــمـــكـــن الــمــعــل
الوصول إلى المصادر التعليمية 
قطر  مــتــاحــف  فـــي  المختلفة 
بــســهــولــة ويـُــــســـــر، كـــمـــا بــحــث 
جديدة  وسائل  أيضاً  االجتماع 
الــطــالب  مــن  الــمــزيــد  لتشجيع 
قطر  متاحف  معارض  لزيارة 
ومؤسساتها المختلفة.  وأظهر 
المؤشرات  من  كثيراً  االجتماع 
معظم  أبــدى  حيث  اإليجابية، 
بإيجاد  اهتمامهم  المعلمين 
وسائل تعليمية جديدة ترتبط 
بــمــتــاحــف قــطــر ومــعــارضــهــا، 
وأعـــــــــربـــــــــوا عـــــــن حـــمـــاســـهـــم 

تـــدريـــبـــيـــة  دورات  لـــحـــضـــور 
طالبهم  الصــطــحــاب  تؤهلهم 
فـــي جـــــوالت إرشــــاديــــة داخـــل 
الــمــعــارض.  وقــالــت الــدكــتــورة 
إدارة  مــديــرة  تــركــولــجــا،  يلينا 

التعليم في متاحف قطر: 
«تــــتــــطــــلــــع مــــتــــاحــــف قــطــر 
لــــلــــتــــواصــــل مــــــع الـــمـــعـــلـــمـــيـــن 
بــــغــــرض االســــتــــمــــاع آلرائــــهــــم 
ونـــصـــائـــحـــهـــم وتــعــلــيــقــاتــهــم 
حـــــــول الـــــبـــــرامـــــج الــتــعــلــيــمــيــة 
ـــتـــي نــقــدمــهــا فــــي مــتــاحــفــنــا  ال
ونلتزم  قطر.  فــي  ومعارضنا 
بــتــطــويــر  الــتــعــلــيــم  إدارة  فــــي 
الُمستخدمة  والــمــواد  األدوات 
فـــي األنــشــطــة الــتــي تــقــام على 

هـــامـــش مـــعـــارضـــنـــا الــمــؤقــتــة 
ومــجــمــوعــاتــنــا الـــدائـــمـــة وفــي 
والــزيــارات  الــدراســيــة  الفصول 
الــمــدرســيــة لــلــمــعــارض. ومــن 
ثـــم، يمثل تــواصــلــنــا الــدائــم مع 
الــمــعــلــمــيــن فـــي قــطــر عــنــصــراً 
مهماً للغاية يساعدنا في التأكد 
من استخدامهم لهذه األدوات 
على الوجه الصحيح واالستماع 
إلـــــــى آرائــــــهــــــم حـــــــول الــــدعــــم 
تقديمه  يمكننا  الــذي  اإلضافي 
جلسات  أيــضــاً  وسننّظم  لــهــم. 
تــدريــبــيــة عــلــى هــامــش جميع 
مــعــارضــنــا الـــجـــديـــدة لــتــزويــد 
المعلمين بالمعارف المرتبطة 
بــهــذه الــمــعــارض حــتــى يتسنى 

لــهــم نــقــلــهــا لـــلـــطـــالب».  هـــذا، 
التنفيذي  المجلس  وسينعقد 
ــاً  لــلــمــعــلــمــيــن ٤ مــــــرات ســنــوي
واإلنجليزية  العربية  باللغتين 
ُمعلمي  من  أعضائه  بمشاركة 
والــدولــيــة  المحلية  الـــمـــدارس 
المستقلة. وسيتم دعم المجلس 
من قبل نادي معلمي متاحف 
قطر وعبر العديد من منصات 
التواصل المجتمعي حتى تكون 
وإيجابية  مــثــمــرة  اجــتــمــاعــاتــه 
أن  بالذكر  وجدير  للطرفين. 
للُمعّلمين  التنفيذي  المجلس 
هو أحد ثمار «مجلس متاحف 
أُطــلـِـق  الـــذي  للمعلمين»  قطر 

نهاية العام الماضي.

متاحف تطلق مجلساً تنفيذياً للمعلمين
يشارك في وضع البرامج التعليمية المخصصة للمدارس

جانب من المجلس التنفيذي للمعلمين

كتبت - هبة البيه: 

قـــّدم طــالب بــرنــامــج علوم 
الــريــاضــة فــي جــامــعــة قــطــر، 
عــــرضــــاً لـــمـــشـــاريـــع الـــتـــخـــّرج 
 ٣٠ شـــمـــلـــت   ،٢٠١٧ ـــع  ـــي ـــرب ل
العديد  تناولت  بحثياً،  ملصقاً 
مـــن الــمــواضــيــع، مــنــهــا الـــدور 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي 
والـــــتـــــدريـــــب الــــريــــاضــــي فــي 
الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار األمـــــراض 
األداء  وتحسين  المعدية  غير 
لـــدى الــريــاضــيــيــن، وقــرصــنــة 
ـــاريـــات كـــــرة الــــقــــدم عــبــر  مـــب
الـــمـــواقـــع غــيــر الــمــصــرح لــهــا، 
مواضيع  األبحاث  تناولت  كما 
عـــن الــــمــــرأة والـــريـــاضـــة فــي 
قـــطـــر، فـــضـــًال عـــن الـــجـــوانـــب 
الــنــفــســيــة لــلــريــاضــة، وعـــالوة 
الفرص  عــرض  تــّم  ذلــك  على 
للرياضيين  المتاحة  الوظيفية 
القطريين، خاصة فيما يتعلق 

والسباحة». القدم  بكرة 

إكسير ألعاب 

وعـــــــــرض 
الــــــــطــــــــالــــــــب 
طــــه يــاســيــن 
ــــــــي  ــــــــمــــــــالل ت
مــــــشــــــروعــــــاً 
بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان 
«كــــــيــــــفــــــيــــــة 
مـــــعـــــالـــــجـــــة 
الــســلــوكــيــات 
الـــمـــســـتـــقـــرة 
وعـــــــــــــــــــــــــــدم 

بيئة  فــي  الــريــاضــة  مــمــارســة 
تــقــيــيــديــة مــثــل الــمــنــاخ الــحــار 
فــي قــطــر»، واســتــعــرض في 
بــحــثــه االتـــجـــاهـــات الــعــالــمــيــة 
ألعاب  تنتشر  حيث  الحالية، 
بين  واسع  نطاق  على  الفيديو 
والمراهقين  الصغار  األطفال 
ــــغــــيــــن، واتــــــضــــــح مــن  ــــال ــــب وال
تشجيع  أن  الـــمـــشـــروع  خــــالل 
على  العمرية  الفئات  مختلف 

إكسير»  «ألــعــاب  مــع  التعامل 
على  القائمة  الفيديو  (ألــعــاب 
مــــهــــام مــــمــــارســــة نـــشـــطـــة)، 
مــســتــويــات  يـــعـــّزز  أن  يــمــكــن 
إنفاقها  مــن  ويــزيــد  أنشطتها 
عــلــى الـــطـــاقـــة، وقــــد اســتــبــعــد 
اســـــتـــــعـــــراضـــــه 
البحوث  جميع 
الـــتـــي تــرعــاهــا 
شــــــــــــــركــــــــــــــات 
الفيديو  ألعاب 
أي  لــــتــــجــــنــــب 

تحيز.

المباريات  قرصنة 

إلــــــــــى ذلـــــك 
قـــــّدم الــطــالــب 
ـــمـــيـــر  عـــــمـــــر ال
مـــــــــشـــــــــروعـــــــــاً 
يتحدث عن قرصنة مباريات 
غير  المواقع  عبر  الــقــدم  كــرة 
ـــهـــا الــــتــــي تــســمــى  الــــمــــصــــرح ل
بـــاســـم الـــمـــواقـــع الــمــقــرصــنــة، 
ويـــهـــدف الـــمـــشـــروع لــمــعــرفــة 
القطري  الشباب  اتجاه  أسباب 
والــمــقــيــم فـــي قــطــر لــلــمــواقــع 
مباريات  لبّث  الرسمية  غير 
إلى  التوجه  وعدم  القدم  كرة 
الــمــواقــع والــبــرامــج الــرســمــيــة 

ــــــك خـــدمـــة  «مـــــثـــــال عـــلـــى ذل
beIN connect  « من بي ان 
سبورت التي تتيح للمشتركين 
مـــشـــاهـــدة جــمــيــع الــمــبــاريــات 
يهدف  وكذلك  عالية،  بجودة 
الــمــشــروع لــمــعــرفــة األســبــاب 
لــــمــــحــــاولــــة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا فــي 
هــذه  آثـــار  وتــقــلــيــل  المستقبل 

المشكلة.
ســـبـــاقـــات الـــســـبـــاحـــةوقـــّدم 
حسين  مصطفى  علي  الطالب 
بــعــنــوان «تــأثــيــر مــا بعد  بــحــثــاً 
سباقات  على  اإلحماء  تنشيط 
بعد  األداء  مــتــراً:   ٥٠ السباحة 
زميله  قــّدم  بينما  اإلحــمــاء»، 
ــعــيــم أحـــمـــد بــحــثــاً  الـــطـــالـــب ن
الرياضية  الــتــحــديــات  بــعــنــوان 
الــكــبــرى الــتــي تـــواجـــه الــمــدن 
قطر  حالة  دراســة  المضيفة: 
من  الـــهـــدف  وكــــان   ،»  ٢٠٢٢
التحديات  دراســـة  هــو  البحث 
باعتبارها  قطر  تواجهها  التي 
مــضــيــفــة لــكــأس الــعــالــم لــكــرة 
كيفية  وكــذلــك   ،٢٠٢٢ الــقــدم 
تــعــامــل الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة مع 

اإلعالمي. النقد 
 الطالبات والنشاط البدني

كــــذلــــك قـــــّدمـــــت الـــطـــالـــبـــة 

ـــورا الــعــويــنــاتــي بــحــثــاً بــعــنــوان  ن
«الــــعــــوامــــل الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى 
جامعة  في  الطالبات  مشاركة 
قــطــر فـــي الــنــشــاط الــبــدنــي»، 
أسباب  الدراسة  هذه  وبحثت 
عــدم مــشــاركــة الــطــالــبــات من 

قطر  جامعة 
فــــي الــنــشــاط 
الــــــــبــــــــدنــــــــي، 
ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن 
اســــــتــــــخــــــدام 
اســتــنــتــاجــات 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
في  الـــدراســـة 
ـــــدخـــــالت  ـــــت ال
الــمــســتــقــبــلــيــة 
لـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــز 
الـــــــــنـــــــــشـــــــــاط 

البدني لدى النساء القطريات.

استاتين عقار 

وعــــرضــــت الـــطـــالـــبـــة نــــورة 
الــصــديــقــي مـــشـــروعـــاً بــعــنــوان 
استاتين  عقار  تناول  تأثير   »
حيث  الــبــدنــي»،  الــنــشــاط  على 
اســتــعــرضــت الــــدراســــة تــأثــيــر 
ـــــة اســتــاتــيــن عــلــى نــطــاق  أدوي
واسع، للحّد من خطر تصّلب 
الــشــرايــيــن، إال أنــه يـــؤّدي إلــى 

انـــخـــفـــاض الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي، 
ــــك، عـــمـــدت نــــــورة إلـــى  ــــذل ول
اســتــاتــيــن  دواء  تــأثــيــر  دراســــة 
على مستويات النشاط البدني.

الرياضية التدخالت 

مريم  الطالبة  قــّدمــت  كما 
الـــــــــــحـــــــــــارون 
مــــــــشــــــــروعــــــــاً 
بـــــــعـــــــنـــــــوان « 
مختلف  ــــار  آث
الـــــــــبـــــــــرامـــــــــج 
الكثافة  عالية 
ومــــــمــــــارســــــة 
الــــــتــــــمــــــاريــــــن 
ـــــريـــــاضـــــيـــــة  ال
الــــمــــتــــواصــــلــــة 
حـــــول الــتــمــتــع 
واالنــــضــــمــــام: 
ـــــــــــــــار الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عـــلـــى  اآلث
الــــتــــدخــــالت الــــريــــاضــــيــــة فــي 
قـــطـــر»، حــيــث قـــارنـــت هــذه 
لثالثة  االســتــجــابــات  الـــدراســـة 
بـــــــــروتـــــــــوكـــــــــوالت تـــــمـــــاريـــــن 
على  تعتمد  والــتــي  مختلفة، 
استخدامها  ويمكن  الــنــتــائــج، 
فـــي الـــتـــدخـــالت الــمــســتــقــبــلــيــة 
لزيادة المشاركة في التمارين 

الرياضية في قطر.
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