
 الدوحة — الشرق

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع الشركة 
الــقــطــريــة لــلــخــدمــات الــبــريــديــة (بــريــد قــطــر)، 
العمل املشترك إلرســاء  بهدف دعــم وتعزيز 
فــــي شــتــى  ــلـــمـــي  إداري وتـــقـــنـــي وعـ تــــعــــاون 

املجاالت.
وقع املذكرة الدكتور حسن بن راشد الدرهم 
ــادة الـــســـيـــد فــالــح  ــ ــعـ ــ رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة، وسـ
اإلدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ الـــنـــعـــيـــمـــي  مـــحـــمـــد 
والعضو املنتدب للشركة القطرية للخدمات 

البريدية.
ــر الـــتـــعـــاون  ــ وتــضــمــنــت املــــذكــــرة تـــحـــديـــد أطـ
املــشــتــرك بـــني املــؤســســتــني فـــي مــجــال خــدمــة 
الــبــريــد الــدولــي الــعــاجــل (دولــــي بــريــورتــي)، 
الغرف  املتميزة، وخدمات  البريد  وخدمات 
الــبــريــديــة وخــدمــات الــســعــاة، وأنــظــمــة إدارة 
ــة.،  ــيـ ــمـ ــرقـ ــة الـ ــريـــديـ ــبـ ــــرف الـ ــغـ ــ املـــــراســـــالت والـ
وغــيــرهــا مــن املــجــاالت األخــــرى املــمــكــنــة ذات 

االهتمام املشترك لدى الطرفني.
التنفيذ بني  آلية  التفاهم  كما حددت مذكرة 
الــطــرفــني لــهــذه املـــجـــاالت مـــن خـــالل تشكيل 
لجان وفرق عمل مشتركة وعقد اجتماعات 
تشاورية للتنسيق في املجاالت التي تدخل 
ــــرة، وإعـــــــداد بــرنــامــج  ــذكـ ــ ــــذه املـ فــــي نـــطـــاق هـ
تــنــفــيــذي أو أكـــثـــر بـــني الـــقـــطـــاعـــات اإلداريــــــة 

الــتــعــاون،  املــخــتــلــفــة. وفـــي تعليقه عــلــى هـــذا 
التفاهم  إن مذكرة   " قال رئيس جامعة قطر 
تشكل فرصة حقيقية لبناء جسور جديدة 
مــن الــتــواصــل بــني الــجــانــبــني، وكــذلــك توفير 
املناسبة واملعدلة، طبقا،  الخدمات  باقة من 

الجامعة." الحتياجات 
الشركة  مــع  عــالقــة جامعة قطر  أن  وأضــاف 
ــة عــــالقــــة  ــ ــديـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الــــقــــطــــريــــة لــــلــــخــــدمــــات الـ
ــاق  ــ ــو آفـ مــــتــــجــــددة، بـــــــدأت وســـتـــســـتـــمـــر نـــحـ
أرحـــــب، وخـــاصـــة فـــي ظـــل تـــطـــور الــتــقــنــيــات 
املــهــم توظيفها  الــتــي أصــبــح مــن  الــحــديــثــة، 

املــقــدمــة، والــتــي مــن املمكن  الــخــدمــات  ضمن 
الجامعة في تطوريها ودعمها،  أن تساهم 
ــــاث والــــــــدراســــــــات واالســـــتـــــشـــــارات  ــــحـ ــاألبـ ــ بـ

التقنية.
بـــــدوره قــــال الــســيــد فـــالـــح مــحــمــد الــنــعــيــمــي 
املــنــتــدب  والـــعـــضـــو  اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
لــلــشــركــة الــقــطــريــة لــلــخــدمــات الــبــريــديــة "إن 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم ســتــحــســن كــثــيــرا مـــن أداء 
الخدمات البريدية في جامعة قطر وهو ما 
اتفاقيات  التي عقدت  إليه مؤسسته  تسعى 
الحكومية."  الجهات  العديد من  مماثلة مع 

  لتعزيز التعاون اإلداري والتقني والعلمي

 جامعة قطر توقع مذكرة تفاهم مع بريد قطر 

¶ فالح النعيمي¶ د. حسن الدرهم

   تسجيل براءات االختراع لطلبة املدارس بدون رسوم 
نجاتي بدر

: ان  الــثــانــويــة للبنني  التقنية  املــهــنــدس عبدالله شــمــس، مــديــر مــدرســة قطر  قــال 
املدرسة نظمت ورشة بعنوان «ابتكر» حول براءات االختراع، وذلك بالتعاون مع 
وزارة االقتصاد والتجارة، بهدف تقديم عرض فني وقانوني حول كل ما يتعلق 
الفكرية، وقد حاضر في الورشة أحمد السليطي، رئيس  بحماية امللكية 
لـ «الشرق»  قسم التوعية بحقوق امللكية الفكرية.  وقــال شمس 
ان الــــــوزارة أعــفــت طــالبــنــا مـــن الـــرســـوم عــنــد الــتــقــدم بطلبات 
لــلــحــصــول عــلــى بـــــراءات اخــتــراعــاتــهــم الــتــي تنطبق عليها 
الشروط، ان الطلبة استفادوا كثيرًا من تلك الورشة، التي 
تضمنت كل ما يتعلق باالختراعات ومتطلبات الحصول 
على بـــراءات لــهــا، كما تــأكــدوا مــن خــالل الــورشــة أن بــراءة 
االختراع حفظ لحقوقهم األدبية واملــاديــة، منوهًا بأن 
طــالب املــدرســة لديهم الكثير مــن االخــتــراعــات التي 
بـــراءات  الــقــريــب عــلــى  سيحصلون فــي املستقبل 

اختراع لها.

   نظمتها كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر
ندوة حول أهمية علم النفس 

في ممارسة الرياضة 
   الدوحة_ الشرق

نظم برنامج علوم الرياضة بكلية اآلداب والعلوم بجامعة 
قطر نــدوة بعنوان: «العالقة بني علم النفس وذروة األداء» 
وذلــك ضمن أنشطة املجموعة البحثية «األداء الرياضي»، 
وشارك في الندوة مجموعة خبراء من برنامج علم النفس 
بكلية اآلداب والعلوم، والعلوم النفسية بقسم كلية التربية، 
إلى جانب عدٍد من الخبراء من سبيتار؛ مستشفى جراحة 
الــريــاضــي، وأكاديمية اســبــايــر، وأكاديمية  العظام والــطــب 
ــــارك فــيــهــا الــبــروفــيــســور هــوبــيــر  قــطــر األولــيــمــبــيــة، كــمــا شـ
ريــبــول، عالم النفس الرياضي الشهير عاملًيا، وشـــارك في 
جلسات دارت حــول: «الــقــدرة على الصمود واألداء املعوق 

والرياضة» و»األساليب املعدلة للوعي واألداء الرياضي».
وفي تصريح له قال الدكتور محفوظ عمارة مدير برنامج 
ا مــن بــرنــامــج طموح  عــلــوم الــريــاضــة: إن الــنــدوة تــعــّد جـــزء
تــدعــمــه كــلــيــة اآلداب والـــعـــلـــوم؛ لــتــعــزيــز الــبــحــوث املــتــعــددة 
التخصصات داخـــل جامعة قــطــر، والــتــواصــل مــع أصحاب 
املــصــلــحــة الــرئــيــســيــني وصــــنــــاع الـــســـيـــاســـات فــــي مــخــتــلــف 
إلــى تعزيز  الــنــدوة  القطاعات. وضمن هــذا املنظور، تهدف 
الـــحـــوار وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات بـــني األكـــاديـــمـــيـــني واملــمــارســني 
ــــن وضــــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــًال عـ ــــني، فــــضــ ــ واملـــعـــلـــمـــني واملـــــــدربـ
الـــتـــوصـــيـــات املــتــعــلــقــة بــالــســيــاســات الـــتـــي تـــتـــنـــاول بعض 
القضايا الرئيسية املتعلقة بمسألة التميز، بما فــي ذلك 
فـــي مــجــال الـــريـــاضـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن قــطــر تــســعــى جــاهــدة 
لجذب الخبراء في مجال الرياضة. قــال الدكتور البريكي: 
إنَّ الـــنـــدوة تــنــاولــت الــعــديــد مــن املــوضــوعــات الــتــي تسمح 
لكسب فهم أفضل للعمليات واآلليات املسؤولة عن املشاركة 
الرياضية، ودافــع اإلنجاز والتركيز وما من شأنه أن يوفر 
استراتيجيات التعامل مع الضغوط والتغلب على العقبات. 

¶  خالل الورشة 
¶   املتحدثون 

في الندوة   

الدوحة -  الشرق
الدوحة -  الشرق

¶ املهندس عبدالله شمس
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