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نواف فيصل عبد العزيز عبد الرحمن

شركة األرض لالستثمار والتطوير العقاريشركة األرض لالستثمار والتطوير العقاري
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الـــبـــنـــك الـــتــجـــاري

أسد محمد االيذأسد محمد االيذ
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في دراسة بجامعة قطر 

دعم كبير من مواطني مجلس التعاون ملشروع العملة املوحدة
الدوحة - = »

ــــــبــــــحــــــوث  أعـــــــــلـــــــــن مــــــعــــــهــــــد ال
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
املـــــســـــحـــــيـــــة بـــــجـــــامـــــعـــــة قـــطـــر 
نــــــتــــــائــــــج املـــــــســـــــح املــــــيــــــدانــــــي 
الـــــــذي أجـــــــــراه حــــــول مـــشـــروع 
الــعــمــلــة الــخــلــيــجــيــة املـــوحـــدة 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
صباح أمس الدكتور درويش 
الــــــــعــــــــمــــــــادي مـــــــديـــــــر املــــعــــهــــد 
بــــحــــضــــور الـــــدكـــــتـــــورة حـــنـــان 
عـــبـــدالـــرحـــيـــم املــــديــــر املــســاعــد 
بــاملــعــهــد والـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه 
ديــوب رئيس الهيئة البحثية 
الــبــحــوث االجتماعية  بمعهد 

واالقتصادية املسحية.
وقدم الدكتور العمادي عرضا 
ألبرز التساؤالت التي طرحها 
القائمون على االستبيان على 
عينة عــشــوائــيــة مــن مواطني 
خــــمــــس دول خـــلـــيـــجـــيـــة هــــي: 
قــطــر والــســعــوديــة والــبــحــريــن 
والــكــويــت واإلمـــــارات العربية 

املتحدة.
وخـــلـــص االســتــبــيــان إلــــى أنــه 
بوجه عام، أعرب مواطنو دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة عــن إملــامــهــم الــشــديــد 
الــعــمــلــة الخليجية  بــمــشــروع 
املوحدة ووعيهم الجيد به، إال 
أنــهــم أبـــدوا تــفــاؤًال أقــل بشأن 
إمكانية مشاركة جميع الدول 
الــخــلــيــجــيــة بــعــضــويــة كــامــلــة 
في هــذا املــشــروع، وباستثناء 
املــواطــنــني البحرينيني، أبــدى 
غالبية مواطني دول مجلس 

آراء إيــجــابــيــة بشأن  الــتــعــاون 
عضوية بلدانهم الكاملة في 
مـــنـــظـــومـــة مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 

لدول الخليج العربية.
وبــلــغ حــجــم الــعــيــنــة املــخــتــارة 
2691 شـــــخـــــصـــــا، وتـــعـــلـــقـــت 
األسئلة التي تم طرحها على 
أفراد العينة بمستوى وعيهم 
بـــمـــشـــروع الـــعـــمـــلـــة املــــوحــــدة، 
حـــيـــث أبـــــــدى املــــواطــــنــــون فــي 
جــمــيــع دول مــجــلــس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية الخمس 
الــتــي شملها املــســح مستوى 
عــالــيــا مــن الـــوعـــي، وأكــــد على 
األقل 7 من بني كل 10 مواطنني 
وعـــيـــهـــم بـــــاملـــــشـــــروع، وأبــــــدى 
املـــواطـــنـــون الــبــحــريــنــيــون أقــل 
مستوى من الوعي باملشروع 
(70%)، بينما أبدى املواطنون 
الــقــطــريــون أعــلــى مستوى من 

الوعي به.
وعـــنـــدمـــا ســئــل أفــــــراد الــعــيــنــة 
عــــن مـــــدى إملـــامـــهـــم بــمــشــروع 
الــعــمــلــة املــــوحــــدة عــلــى عكس 
الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى الــســؤال 
الـــــخـــــاص بـــمـــســـتـــوى الــــوعــــي 
الــعــمــلــة الخليجية  بــمــشــروع 
املـــوحـــدة، أظــهــرت الــنــتــائــج أن 
املواطنني السعوديني (%34)، 
واملـــــــواطـــــــنـــــــني الـــبـــحـــريـــنـــيـــني 
(38%) هــــــــم األقـــــــــــــل إملـــــامـــــا 
باملشروع، كما أظهرت نتائج 
املسح أن املواطنني الكويتيني 
(49%) واإلمـــاراتـــيـــني (%50) 
مــلــمــون بــاملــشــروع عــلــى نحو 
مـــــواطـــــنـــــي دول  مـــــــن  أفــــــضــــــل 

مجلس التعاون األخرى. 

وأبــــدى مــواطــنــو دول مجلس 
الـــــــتـــــــعـــــــاون لــــــــــــدول الـــخـــلـــيـــج 
الـــعـــربـــيـــة تـــــفـــــاؤًال أقـــــل بــشــأن 
إمــــكــــانــــيــــة مـــــشـــــاركـــــة جــمــيــع 
الــــــدول األعــــضــــاء فـــي مجلس 
التعاون الخليجي بشكل تام 
املــوحــدة،  فــي مــشــروع العملة 
أقـــل من  حــيــث أعــــرب 50% أو 
أفـــراد العينة فــي كــل دولــة عن 
عدم اعتقادهم بأن جميع دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ستشارك في مشروع 

العملة املوحدة. 
وأبدى املواطنون السعوديون 
(35%)، واإلماراتيون (%37)، 
والبحرينيون (38%) تــفــاؤًال 
أقــــل بــشــأن إمــكــانــيــة مــشــاركــة 
جـــمـــيـــع الــــــــدول األعـــــضـــــاء فــي 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــشــكــل تــام 

في مشروع العملة الخليجية 
املوحدة.

ــــنــــتــــائــــج املـــحـــتـــمـــلـــة  ورغــــــــــم ال
ملــــشــــروع الـــعـــمـــلـــة الــخــلــيــجــيــة 
املوحدة على البلدان الخاصة 
الـــــتـــــي يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــهــــا أفـــــــراد 
العينة، فقد أعــرب املشاركون 
عن اعتقادهم بأن طرح العملة 
الــخــلــيــجــيــة املـــوحـــدة قـــد يخل 
بميزان القوى بني دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
املـــواطـــنـــني  وأيــــــد (84%) مــــن 
اإلمــــاراتــــيــــني الــــــــرأي الــســابــق 
مقارنة باملواطنني القطريني 
(63%)، والبحرينيني (%62)، 
والــســعــوديــني (62%)، بينما 
أعــــرب فــقــط نــصــف املــواطــنــني 
الكويتيني عــن اعتقادهم بأن 
املــوحــدة سيخل  طــرح العملة 

بـــــــني دول  الـــــــقـــــــوى  بـــــمـــــيـــــزان 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
املــواطــنــون القطريون  وأبــــدى 
(74%)، واإلمــــــــــاراتــــــــــيــــــــــون 
(67%)، والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون 
(62%) اعتقادهم بــأن العملة 

الخليجية املــوحــدة ستساهم 
لــالتــحــاد  نــمــوذج  فــي تشكيل 
في العالم العربي، وعلى غرار 
قـــلـــة نــســبــة تـــأيـــيـــد املـــواطـــنـــني 
الـــكـــويـــتـــيـــني ملــــشــــروع الــعــمــلــة 
املــوحــدة، فقد كــان الكويتيون 
أقــــــــل تـــحـــمـــســـا لـــــهـــــذا الـــــــــرأي، 
وأعرب أكثر من ثلث املواطنني 
الكويتيني بقليل (38%) عن 
مــوافــقــتــهــم الــتــامــة عـــن الــــدور 
املــــحــــتــــمــــل الــــــــــذي قــــــد تــلــعــبــه 
املـــوحـــدة فـــي تشكيل  الــعــمــلــة 
نـــمـــوذج لـــالتـــحـــاد فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، كما أعـــرب 9 مــن بني 
قـــطـــريـــني،  كـــــل 10 مــــواطــــنــــني 
وإمـــاراتـــيـــني، وســعــوديــني عن 
اعــتــقــادهــم بــــأن طــــرح الــعــمــلــة 
املــــوحــــدة الـــخـــاصـــة بــمــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي سيساهم 

في تسهيل التجارة بني دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية. 
وقــــــال أكـــثـــر مــــن ثـــالثـــة أربـــــاع 
املــــــــواطــــــــنــــــــني الــــبــــحــــريــــنــــيــــني 
أفـــراد العينة  والكويتيني مــن 
بــــــأن طــــــرح الـــعـــمـــلـــة املــــوحــــدة 
سيساهم في تسهيل التجارة 
الـــتـــعـــاون  بـــــني دول مـــجـــلـــس 
املــــواطــــنــــني  الــــخــــلــــيــــج إال أن 
القطريني (81%)، واإلماراتيني 
(72%) كانوا أكثر توافقا مع 
الــــرأي مــن بقية مواطني  هـــذا 

دول مجلس التعاون.
ويرى أفراد العينة أن مشروع 
طـــــــــرح الــــعــــمــــلــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
املــــوحــــدة لـــن يــســاهــم فحسب 
في تسهيل التجارة بني دول 
املجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، بل يساهم أيضا في 
تــســهــيــل ســفــر مـــواطـــنـــي دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 

بني هذه الدول. 
الــرأي السابق بتأييد  وحظي 
أكبر لدى املواطنني القطريني، 
والـــســـعـــوديـــني، واإلمـــاراتـــيـــني 
مـــــــــــقـــــــــــارنـــــــــــة بــــــــاملــــــــواطــــــــنــــــــني 
الــبــحــريــنــيــني والــكــويــتــيــني له 
فقد كان املواطنون القطريون 
(83%)، واإلمــاراتــيــون (%71) 
األكثر توافقا مع هذا الرأي من 
مواطني دول مجلس التعاون 

الخليجي األخرى.
أمــا بخصوص تأثير العملة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة املـــــــوحـــــــدة عــلــى 
الفئات املختلفة فــي املجتمع 
فــقــد أعـــــرب 9 مـــن بـــني كـــل 10 

مواطنني قطريني وإماراتيني 
عـــن اعــتــقــادهــم بـــأنـــه ســيــكــون 
تأثير العملة املوحدة إيجابيا 
عــــلــــى املــــــواطــــــنــــــني األغــــنــــيــــاء 
والفقراء على حد سواء، بينما 
أعرب 8 من بني كل 10 مواطنني 
بــحــريــنــيــني وســــعــــوديــــني عــن 
مثل هذا الرأي، أما املواطنون 
الـــكـــويـــتـــيـــون فـــقـــد كــــانــــوا أقـــل 

اتفاقا مع هذا الرأي. 
وتم تصميم العينات الخاصة 
بــــمــــشــــروع الـــعـــمـــلـــة املــــوحــــدة 
لضمان التحقق مــن النتائج 
اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة املــــشــــتــــقــــة مـــن 
البيانات وإمكانية االعتماد 
عليها، حيث تم إجراء إجمالي 
2.692 مقابلة في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 
الــخــمــس أثــنــاء الــفــتــرة مــا بني 
ديسمبر 2010 ويناير 2011، 
وفــــي كـــل دولـــــة تـــم اســتــخــدام 
أســــــلــــــوب الــــعــــيــــنــــة الـــطـــبـــقـــيـــة 

العشوائية االحتمالية. 
وتــــــــم إجـــــــــــراء املـــــقـــــابـــــالت فــي 
الفترة مــا بــني ديسمبر 2010 
بـــاســـتـــخـــدام  ويــــنــــايــــر 2011 
املــقــابــلــة الشخصية،  أســـلـــوب 
بــيــنــمــا تـــم تــجــمــيــع الــبــيــانــات 
 CAPI بـــاســـتـــخـــدام قـــطـــر  فــــي 
(املقابلة الشخصية بمساعدة 
الـــــكـــــمـــــبـــــيـــــوتـــــر) وفــــــــــي دولــــــــة 
اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة، 
والــبــحــريــن، واململكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، والـــــكـــــويـــــت تــم 
تجميع البيانات باستخدام 
PAPI (مقابلة تمت باستخدام 

الورقة والقلم).

القطريون لديهم 

أعلى مستوى من الوعي 

باملشروع

الدكتور درويش العمادي يعلن نتائج االستبيان »

بجامعة قطر

ورشة حول تصميم الخاليا الشمسية

ورشة تدريبية حول شبكات 
التواصل االجتماعي
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نــظــم مــكــتــب الــتــعــلــيــم املــســتــمــر 
بجامعة قطر ورشــة عمل حول 
أســـــــرار الـــنـــجـــاح عـــلـــى شــبــكــات 
التواصل االجتماعي بالتعاون 
مـــع الــلــجــنــة اإلعـــالمـــيـــة لــطــالب 
بــــرنــــامــــج الـــتـــفـــتـــيـــش الـــبـــيـــئـــي 
وتحت رعاية الدكتورة شيخه 
بنت جبر آل ثاني نائب رئيس 

الجامعة للشؤون األكاديمية.
قدم الورشة عمار محمد رئيس 
وحــدة املشاريع بـــإدارة اإلعــالم 
الــجــديــد بــقــنــاة الــجــزيــرة وقـــال 
بيان صــادر عن املكتب «هدفت 
الــــورشــــة إلـــــى تـــوضـــيـــح كــيــفــيــة 
فهم أسرار النجاح على شبكات 
التواصل االجتماعي والتعرف 
على بعض القصص واملواقف 
الــــتــــي أثــــــــرت فـــيـــهـــا الـــشـــبـــكـــات 
االجــتــمــاعــيــة عــلــى املــجــتــمــعــات 
الــــفــــرد فــي  ومـــــا هــــو أثـــــر ودور 
تــــحــــقــــيــــق ذلــــــــــــك، كـــــمـــــا هــــدفــــت 
إلــــى تـــزويـــد املـــشـــاركـــني بــطــرق 
الـــتـــعـــامـــل مــــع أشــــكــــال شــبــكــات 
التواصل االجتماعي املختلفة 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن اســتــخــدامــهــا 
وتوظيفها بــطــرق فعالة وذات 

فائدة على املستوى الشخصي 
واملجتمعي. 

مــن ناحية أخــرى افتتح مكتب 
الـــتـــعـــلـــيـــم املـــســـتـــمـــر 4 بــــرامــــج 
تــــدريــــبــــيــــة فــــــي مـــــجـــــال زمــــالــــة 
 Certified املــحــاســبــني اإلداريــــــة
 Management Accountant
املــــهــــارات  CMA))، وبــــرنــــامــــج 
األســـــــــاســـــــــيـــــــــة لـــــلـــــقـــــانـــــونـــــيـــــني 
واملــحــامــني الــجــدد واملــحــتــرفــني 
 Essential Skills For
 New Lawyers and Legal
Professionals، بــالــتــعــاون بني 
جـــامـــعـــة قـــطـــر مــمــثــلــة بــمــكــتــب 
التعليم املستمر وكلية القانون 
الــخــارجــيــة  مـــن جـــهـــة، ووزارة 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــمــــثــــلــــة بـــنـــقـــابـــة 
املــحــامــني األمــيــركــيــة ومـــبـــادرة 
الشرق األوسط من جهة أخرى.

ويـــهـــدف الـــتـــعـــاون إلــــى تــطــويــر 
عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر 
املهني ملحترفي مهنة القانون 
واملــــــحــــــامــــــاة بــــــدولــــــة قــــطــــر مــن 
خـــالل تــقــديــم عـــدد مــن الــبــرامــج 
الـــعـــمـــل  الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة وورش 
والـــــبـــــرامـــــج الـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة وفـــقـــا 
ملــعــايــيــر دولـــيـــة مـــحـــددة تعنى 
بــــــــالــــــــجــــــــودة وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 

املــعــلــومــات والتطبيق العملي 
بــــاالعــــتــــمــــاد عــــلــــى املـــعـــطـــيـــات 

املحلية والدولية.
إلـــــى ذلـــــك افـــتـــتـــحـــت الــجــامــعــة 
برنامج غير الناطقني باللغة 
الــعــربــيــة ملنتسبي مــركــز قطر 
املــالــي ويــأتــي تنفيذ البرنامج 
فــــــــي إطـــــــــــــار تــــنــــفــــيــــذ الــــخــــطــــة 
االستراتيجية بمكتب التعليم 
املستمر من خالل تقديم برامج 
تــدريــبــيــة نــوعــيــة يــراعــى فيها 
تلبية االحتياجات التدريبية 
بــمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــعــامــة 
فــي دولـــة قــطــر، كما تــم تنظيم 
بــــرنــــامــــج الــــرخــــصــــة الـــدولـــيـــة 
لقيادة الحاسب اآللي لطالبات 
كـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة والــــــدراســــــات 
اإلســالمــيــة فـــي إطــــار الــتــعــاون 
بـــني مــكــتــب الــتــعــلــيــم املــســتــمــر 
وكــلــيــة الــشــريــعــة والــــدراســــات 
اإلســـالمـــيـــة لــتــنــمــيــة املــــهــــارات 
الـــــوظـــــيـــــفـــــيـــــة لــــــــــدى طــــالــــبــــات 
وطــالب الكلية، حيث بلغ عدد 
املشاركني واملشاركات في هذه 
البرامج 101 مشارك ومشاركة 
مـــــــــن مـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات 
اإلنــتــاجــيــة والــطــالبــيــة بــدولــة 

قطر.
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نظمت وحدة تكنولوجيا املواد 
الهندسية بجامعة قطر ورشــة 
عــــمــــل بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جـــامـــعـــة 

نورثويسترن.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن الجامعة 
إن الــدكــتــور مــاثــيــو هـــاس درب 
الـــوحـــدة عــلــى تصميم  أعـــضـــاء 

خاليا شمسية صديقة للبيئة.
الــــورشــــة  الــــبــــيــــان أن  وأضـــــــــاف 
شــمــلــت قــســمــني: األول تــعــريــف 
املـــشـــاركـــني بــــالــــدورة بــاملــفــاهــيــم 
األســــاســــيــــة لــتــصــمــيــم الــخــلــيــة 
والتدريب العملي على تصميم 
الــــخــــلــــيــــة بــــطــــريــــقــــة عـــلـــمـــيـــة تــم 

اخـــــتـــــبـــــارهـــــا عـــمـــلـــيـــا مــــــن قــبــل 
املشاركني بالدورة.

وأوضـــح البيان أنــه تــم إحضار 
بــــعــــض الـــــنـــــبـــــاتـــــات والــــفــــاكــــهــــة 
املــحــلــيــة الســتــخــدام عــصــاراتــهــا 
فــــي تــصــمــيــم الــخــلــيــة إليـــضـــاح 
تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، حــيــث 
تعتبر الطريقة الجديدة األحدث 
فـــي الــعــالــم، بــاإلضــافــة إلـــى قلة 

تكلفتها وكفاءتها العالية.
ـــــذكـــــر أن وحـــــــدة  بـــــال ـــــجـــــديـــــر  ال
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا املــــــــــــــواد تـــعـــمـــل 
عـــلـــى بــتــطــويــر مــوظــفــيــهــا عــبــر 
الــــدورات العلمية  توفير أحـــدث 
والــتــطــبــيــقــيــة فــــي مـــجـــال عــلــوم 

املواد والهندسة.

الدوحة - = »

احــتــفــلــت مــنــظــمــة «بــســت بـــاديـــز قــطــر» 
باالحتفال باليوم العاملي للمعاق الذي 
يصادف 3 ديسمبر، وذلك بتنظيم يوم 
تــرفــيــهــي هــــادف شــــارك فــيــه 45 طــالــبــا 
وطـــالـــبـــة مــــن ذوي اإلعـــــاقـــــة، حـــيـــث تــم 
اصطحابهم في رحلة ترفيهيه ملجمع 
الـــالنـــدمـــارك الـــتـــجـــاري وتـــنـــاول وجــبــة 

الغداء في مطعم وكافيه أوبرا.
وقــــدم مــتــجــر الــركــن الــريــاضــي ومتجر 
ســـــيـــــمـــــفـــــورا لــــلــــطــــلــــبــــة املــــســــتــــفــــيــــديــــن 

مستفيدين هدايا تذكارية.
وقـــــد شـــــــارك فــــي الـــفـــعـــالـــيـــة 26 طــالــبــا 
وطــالــبــة مـــن وحـــدتـــي الــتــأهــيــل املــهــنــي 
بــنــني وبـــنـــات الــتــابــعــة ملـــركـــز الــشــفــلــح 
لــألطــفــال ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، 
بــاإلضــافــة إلــى 5 طــالب مــن مــركــز قطر 
لــــلــــتــــوحــــد، و7 طــــالــــبــــات مـــــن مــــدرســــة 
«مــوزة بنت محمد االبتدائية املستقلة 
للبنات» و7 طــالب آخــريــن مــن مدرسة 
أبـــــي حــنــيــفــة االبـــتـــدائـــيـــة الــنــمــوذجــيــة 

املستقلة للبنني.
وأشـــــــــرف عـــلـــى الـــفـــعـــالـــيـــة 7 مــشــرفــني 
واخـــتـــصـــاصـــيـــني مــــن مــنــظــمــة «بــســت 
بــاديــز قــطــر» و17 معلما ومــشــرفــا من 
املــدارس واملراكز األخــرى التي شاركت 

في برنامج الزيارة.
وســـعـــى مــنــظــمــو الـــفـــعـــالـــيـــة إلـــــى كــســر 
حــاجــز الــعــزلــة االجــتــمــاعــيــة املــفــروضــة 
عــلــى األفــــــراد مـــن ذوي اإلعــــاقــــة، وذلـــك 

بـــاصـــطـــحـــابـــهـــم فـــــي نــــشــــاط خــــارجــــي 
وزيـــارة مجمع تــجــاري واالحــتــكــاك مع 
مــخــتــلــف شـــرائـــح املــجــتــمــع وفــئــاتــه من 
رواد املــجــمــع الـــتـــجـــاري، ورفــــع الــوعــي 
الـــعـــام داخــــل املــجــتــمــع بــرســالــة ورؤيـــة 
وأهــــــداف مــنــظــمــة «بــســت بـــاديـــز قــطــر» 
وبــحــقــوق األفــــراد مــن ذوي اإلعــاقــة في 
االنـــدمـــاج الــكــامــل بــمــجــتــمــعــهــم، فضال 
عـــن تــعــريــف شـــرائـــح وفـــئـــات املــجــتــمــع 

املختلفة بماهية اليوم العاملي للمعاق.
كـــمـــا هــــدفــــت الـــفـــعـــالـــيـــة لــــغــــرس بــعــض 
املــهــارات الحياتية اليومية في نفوس 
املـــشـــاركـــني في  الـــطـــالب ذوي اإلعــــاقــــة 
بــرنــامــج الــــزيــــارة، مــثــل االعــتــمــاد على 
الــنــفــس واالســتــقــاللــيــة والـــتـــواصـــل مع 

اآلخرين.
وفـــي ســيــاق متصل شـــارك فــريــق عمل 
مــنــظــمــة «بـــســـت بـــاديـــز قـــطـــر» بــرئــاســة 

القائم  الشيخ مبارك بن حمد آل ثاني 
بــأعــمــال املــديــر الــعــام للمنظمة ومــديــر 
وحــــــــدة الـــــعـــــالقـــــات الــــعــــامــــة واإلعــــــــالم 
واالتـــــــصـــــــاالت الــــخــــارجــــيــــة بــاملــنــظــمــة 
صـــبـــاح األحــــــد املــــاضــــي فــــي فــعــالــيــات 
املسيرة التي أطلقتها مؤسسة الشفلح 
لــألطــفــال ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة 
عــــلــــى كـــــورنـــــيـــــش الـــــــدوحـــــــة فــــــي إطــــــار 

االحتفال باليوم العاملي للمعاق.

«بست باديز قطر» تحتفل باليوم العاملي للمعاق

مشاركون في الجولة بالركن الرياضي بمجمع الالندمارك »


