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الدوحة - [: استقبلت مؤسسة قطر، 
رئيس  راديـــف،  رومــيــن  السيد  فخامة  أمــس 
ديسيالفا  السيدة  وحرمة  بلغاريا،  جمهورية 

راديفا. 
 تـــعـــرف كـــل مـــن فــخــامــة الــســيــد راديــــف 
والسيدة راديفا، على مبادرات مؤسسة قطر 
العديدة في مجال التعليم والعلوم والبحوث 
عرض  إلــى  استمعوا  كما  المجتمع،  وتنمية 

تقديمّي شامل عن المدينة التعليمية، وقاموا 
بـــزيـــارة شــرفــة الــطــابــق الــثــامــن فـــي الــمــقــر 

الرئيسي للمؤسسة. 
حسنه،  مجاهد  أحمد  الدكتور  رافق  وقد   
رئيس جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة 
خالل  وحــرمــه  راديـــف  السيد  فخامة  قطر، 
سجل  في  بتوقيعهم  اختتمت  التي  زيارتهم، 

الزوار الخاص بالمؤسسة.

الرئاسي  الحساب  أكــد   :]  - الــدوحــة 
راديـــف  رومــيــن  الــرئــيــس  لفخامة  الــرســمــي 
أن  «تــويــتــر»  على  بلغاريا  جمهورية  رئــيــس 
الــمــبــاحــثــات الــرســمــيــة بــيــن حــضــرة صاحب 
أمير  ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 

آفاق  تفتح  راديــف،  والرئيس  المفدى  البالد 
جديدة للتعاون التكنولوجي ..

وقــــــال : الـــمـــبـــاحـــثـــات تـــنـــاولـــت مــشــاريــع 
طويل  جديد  إطار  لوضع  الفائقة  التكنولوجيا 

األمد للشراكة الثنائية.

أحمد  الدكتور  سعادة  أقام  قنا:   - الدوحة 
بـــن حــســن الــحــمــادي األمـــيـــن الـــعـــام لــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــس، بـــالـــنـــادي الــدبــلــومــاســي 
إيفهين  السيد  سعادة  شرف  على  وداع  حفل 
ميكيتينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة، وذلك 

بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة.
السعادة  أصحاب  من  عدد  الحفل  وحضر 
رؤســـــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والــمــكــاتــب 
أصحاب  من  وعــدد  الدولة  لدى  المعتمدين 

السعادة مديري اإلدارات بوزارة الخارجية.

الرئيس البلغاري وحرمه يزوران المدينة التعليمية

شراكة قطرية بلغارية في المشاريع التكنولوجية

حفل وداع للسفير األوكراني

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تلقى  قنا:   - الــدوحــة 
حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، رسالة شفوية من أخيه جاللة 
تتعلق  الشقيقة،  المغربية  المملكة  ملك  السادس  محمد  الملك 

بالعالقات الثنائية بين البلدين، وأوجه دعمها وتعزيزها .
قام بنقل الرسالة سعادة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي المغربي، خالل استقبال سمو األمير 
المفدى له، والوفد المرافق، في مكتبه بالديوان األميري صباح 

أمس .
الملك  جاللة  تحيات  الوزير  سعادة  نقل  المقابلة  بداية  وفي 
الصحة  وافــر  له  متمنيا  األمير،  سمو  أخيه  إلى  السادس  محمد 

والسعادة، وللشعب القطري التطور والنماء.
الشؤون  وزيــر  سعادة  المفدى  األمير  سمو  حمل  جانبه  من 
الخارجية المغربي، تحياته ألخيه جاللة الملك محمد السادس، 
وتمنياته له بموفور الصحة والسرور، وللشعب المغربي الشقيق 

مزيًدا من التقدم واالزدهار.

صاحب السمو  يتلقى رسالة من ملك المغرب
تتعلق بدعم وتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين

الــدوحــة - قــنــا: قـــام فخامة 
رئيس  راديـــف  رومــيــن  الرئيس 
ـــوفـــد  جـــمـــهـــوريـــة بـــلـــغـــاريـــا، وال
الــــمــــرافــــق لــــه أمـــــــس، بــــزيــــارة 
ورافــق  الــوطــنــي.  قطر  لمتحف 
خالل  بلغاريا  جمهورية  رئيس 
الجولة بالمتحف، سعادة السيد 
جاسم بن سيف السليطي وزير 
حيث  واالتصاالت،  المواصالت 
قدمت سعادة الشيخة آمنة بنت 
ثاني  آل  جاسم  بــن  عبدالعزيز 
الوطني،  قطر  متحف  مــديــرة 
شــــروًحــــا ضــافــيــة عـــن الــكــنــوز 
الــثــمــيــنــة الــتــي يــضــمــهــا متحف 
االطــالع  تــم  كما  الوطني.  قطر 
خــــالل الـــجـــولـــة، عــلــى مختلف 
ـــعـــرض الـــتـــي تشمل  صـــــاالت ال
بــــدايــــات الـــتـــطـــور الــجــيــولــوجــي 
والبيئات  قــطــر،  جــزيــرة  لشبه 
الطبيعية فيها، واآلثار والنقوش 
األثرية،  المواقع  في  الصخرية 
وعــــــن حــــيــــاة أهــــــل قـــطـــر فــي 

الـــبـــر والــــســــواحــــل، والــمــعــرض 
الــرقــمــي. كــمــا اطــلــع عــلــى أهــم 
المتعلقة  والــمــقــتــنــيــات  الــقــطــع 
المجوهرات،  وتصميم  باللؤلؤ 
العرض  صــاالت  إلــى  باإلضافة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــاريـــخ الــقــطــري 
الــحــديــث مــنــذ اكــتــشــاف النفط 
وّقع  جولته،  ختام  وفي  والغاز. 
فخامة الرئيس رومين راديف، 

لمتحف  الــذهــبــي  الــســجــل  فـــي 
كلمة  في  وقــال  الوطني..  قطر 
شكًرا  مــذهــل..  «متحفكم  لــه: 
جزيالً إلبقاء هذا التاريخ المميز 
ـــا».حـــضـــر الـــجـــولـــة ســعــادة  حـــيًّ
الــســيــد راشــــد بــن عــلــي الخاطر 
سفير دولة قطر لدى بلغاريا، 
حسين  ميتين  السيد  وســعــادة 
كازاك سفير بلغاريا لدى الدولة 

الرئيس  النملة  أحــمــد  والــســيــد 
لمتاحف  ــالــوكــالــة  ب الــتــنــفــيــذي 
قــطــر. وقــــام فــخــامــة الــرئــيــس 
رومــيــن راديــــف رئــيــس بلغاريا 
والوفد المرافق له مساء أمس، 
بـــزيـــارة مــتــحــف الــشــيــخ فيصل 
بن قاسم آل ثاني، وذلــك على 
هامش زيارته الرسمية للدولة. 
فخامته  اســتــقــبــال  فـــي  وكـــــان 

بالمتحف،  لــه  المرافق  والــوفــد 
قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة 
آل ثاني، حيث استمع إلى شرٍح 
يعد  الــــذي  الــمــتــحــف  عـــن  واٍف 
التراث  مراكز  أبــرز  من  واحـــًدا 
مجموعته  بــفــضــل  الــقــطــريــة، 
ــواســعــة مـــن الــمــقــتــنــيــات التي  ال
ــتــحــف الــثــقــافــيــة  ــنــوع بــيــن ال ــت ت
والتراثية من مختلف المناطق 
والــحــضــارات واألزمــنــة، مــروًرا 
المتعلقة  التراثية  بالمقتنيات 
والبدوية  البحرية  بالثقافتين 
«البرية» في قطر ودول الخليج 
الــعــربــي، وكـــذلـــك الــعــديــد من 
الــنــادرة،  الكالسيكية  السيارات 
بالمخطوطات  خـــاص  وجــنــاح 
والعمالت  والمصاحف  الــنــادرة 
وقتنا  وإلــى  القدم  منذ  النقدية 
الحاضر وقسم خاص بالسجاد. 
وفـــي نــهــايــة الــجــولــة تــم تــبــادل 

الهدايا.

الرئيس البلغاري: متحف قطر الوطني يُبقي التاريخ حيًّا
زار متحف الشيخ فيصل وتعرف على أبرز مقتنياته

وزارة  بمقر  اختتمت  قنا:   - الدوحة 
الــخــارجــيــة، أمــــس، ورشــــة عــمــل حــول 
المقدمة  الدورية  التقارير  (استعراض 
آللــيــة االســتــعــراض الــــدوري الــشــامــل)، 
اإلنـــســـان  حـــقـــوق  إدارة  نــظــمــتــهــا  الـــتـــي 
بـــالـــوزارة بــالــتــعــاون مــع مــعــهــد جنيف 
لحقوق اإلنسان، ومركز األمم المتحدة 
لــلــتــدريــب والــتــوثــيــق فــي مــجــال حقوق 
والمنطقة  آسيا  غــرب  لجنوب  اإلنسان 
الــــعــــربــــيــــة، وشـــــــــارك فـــيـــهـــا مــمــثــلــون 
عـــن مــخــتــلــف الــــــــوزارات والــمــؤســســات 
ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
فيصل  السفير  سعادة  وقــال   
إدارة  مــديــر  حـــنـــزاب  آل  عـــبـــداهللا  بـــن 
حــقــوق اإلنــســان بــــوزارة الــخــارجــيــة في 
إن  الختامية،  الجلسة  خــالل  لــه  كلمة 

الــورشــة التي جــاءت فــي إطــار استعداد 
الـــدولـــة لــمــنــاقــشــة تــقــريــرهــا الـــــدوري 
المعني  أمــــام الــفــريــق الــعــامــل  الــثــالــث 
بمجلس  الشامل  الــدوري  باالستعراض 
حقوق اإلنسان في مايو المقبل، حققت 
األهـــــــــداف الــــمــــرجــــوة مـــنـــهـــا، وأثـــــرت 
المعرفة والثقافة لدى المشاركين فيها.
وأكد أن الجميع سيعمل على   
تسخير الفائدة التي تلقوها من الورشة 
خالل اليومين الماضيين لخدمة دولة 
قطر، وأضــاف: «سنعكف على المزيد 
مـــن الــعــمــل والـــــــدورات الــتــدريــبــيــة في 

مواضيع عدة خالل الفترة المقبلة».
 بـــــدوره، جـــدد الــدكــتــور عــبــدالــســالم 
سيد أحمد مدير مركز األمم المتحدة 
لــلــتــدريــب والــتــوثــيــق فــي مــجــال حقوق 

والمنطقة  آسيا  غــرب  لجنوب  اإلنسان 
مركز  بين  بالشراكة  اعتزازه  العربية، 
في  والتوثيق  للتدريب  المتحدة  األمــم 
مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان لــجــنــوب غــرب 
حقوق  وإدارة  العربية،  والمنطقة  آسيا 
ـــســـان بــــــوزارة الــخــارجــيــة، ومــعــهــد  اإلن
جنيف لحقوق اإلنسان، في تنفيذ هذه 
التعاون  الستمرار  تطلعه  وأكد  الورشة 
ذات  القضايا  فــي  الخارجية  وزارة  مــع 
االهــتــمــام الــمــشــتــرك، ومــتــابــعــة تنفيذ 

األنشطة التدريبية األخرى.
 مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــــســــيــــد نـــــزار 
لمعهد  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر  عــبــدالــقــادر 
ـــســـان، إن الــورشــة  جــنــيــف لــحــقــوق اإلن
ســاهــمــت فـــي تـــدريـــب كــــــوادر وطــنــيــة 
الشامل  الــدوري  االستعراض  آلية  على 

بين  بــالــشــراكــة  ونـــوه  اإلنــســان،  لحقوق 
أنها  وأكــد  للورشة،  المنفذة  األطـــراف 
معهد  بين  المستقبلي  للتعاون  بــدايــة 
حقوق  وإدارة  اإلنسان،  لحقوق  جنيف 

اإلنسان بوزارة الخارجية.
هنادي  السيدة  تقدمت  جهتها  من   
حقوق  معاهدات  قسم  رئيس  الشافعي 
اإلنسان بالوزارة، بالشكر لمعهد جنيف 
لحقوق اإلنسان، ومركز األمم المتحدة 
لــلــتــدريــب والــتــوثــيــق فــي مــجــال حقوق 
والمنطقة  آسيا  غــرب  لجنوب  اإلنسان 
الــعــربــيــة، ودعــــت لـــضـــرورة اســتــمــرار 
اإلنـــســـان  حـــقـــوق  إدارة  مــــع  ـــشـــراكـــة  ال
بالوزارة في المستقبل، وأشارت إلى ما 
للمشاركين  فوائد  من  الــورشــة  حققته 

من مختلف المؤسسات.

تدريب الكوادر الوطنية على آلية 
االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان

كتبت – هناء صالح الترك :
االجتماعية  الــبــحــوث  معهد  ينظم   
قطر  بجامعة  المسحية  واالقــتــصــاديــة 
مؤتمر  لتأسيسه،  العاشرة  الذكرى  في 
الهوية الوطنية ٢٠١٩ وذلك يوم األربعاء 
المقبل في مبنى اإلدارة العليا بالجامعة. 
ويــتــحــدث فـــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة 
كـــــل مـــــن الــــدكــــتــــور حـــســـن بـــــن راشـــــد 
وسعادة  قطر،  جامعة  رئيس  الدرهم 

الــدكــتــور حمد الـــكـــواري وزيـــر الــدولــة، 
رئيس  النابت  صالح  الدكتور  سعادة  و 
جــــهــــاز الــتــخــطــيــط واإلحــــــصــــــاء، كــمــا 
سعادة  االفتتاحية  الجلسة  في  يتحدث 
النعيمي  بــن صــالــح  إبــراهــيــم  الــدكــتــور 
العالي،  والتعليم  التعليم  وزارة  وكيل 
الرحيم  عبد  حسن  الــدكــتــور  واألســتــاذ 
السيد رئيس معهد البحوث االجتماعية 
واالقتصادية المسحية. وتتناول محاور 

الجلسة األولى محددات الهوية الوطنية 
الــقــطــريــة، بــرئــاســة الــدكــتــورة فاطمة 
الكبيسي رئيس قسم العلوم االجتماعية 
الوطنية  الــهــويــة  مــحــددات  بالجامعة، 
فــــي قـــطـــر ويـــتـــحـــدث فــيــهــا الـــدكـــتـــور 
ماجد األنــصــاري، نــوف الــراكــب، مريم 
إدراك  مستوى  ومــحــور  ثــانــي،  آل  علي 
الــهــويــات االفــتــراضــيــة وتــأثــيــراتــهــا على 
الخليج  مجتمعات  في  الوطنية  الهوية 

ــــارك بــــن خــمــيــس  يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا مــــب
الحمداني، أما مقومات الهوية القطرية 
والعربية  الخليجية  بالهوية  وتــأثــرهــا 
واإلسالمية يتحدث فيها الدكتور خالد 
وتتناول  عثمان،  الريح  والدكتور  فــرح 
بثينة محمد الجناحي محددات الهوية 
محمد  مسعود  مها  وتتحدث  القطرية 
تشكيل  في  المجلس  دور  عن  العامري 

هوية الوطن. 

الجامعة تنظم مؤتمر الهوية األربعاء
لــجــنــة  ــــاقــــشــــت  ن  :]  - الـــــــدوحـــــــة 
الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي 
والستين  الــتــاســع  اجتماعها  فــي  الــمــركــزي، 
ــــدورة الـــخـــامـــســـة، بـــرئـــاســـة الــمــهــنــدس  ــــال ب
المقترح  اللجنة،  رئيس  نائب  الهتمي  خالد 
نائب  المهندي  حمد  المهندس  من  المقدم 
رئــيــس الــمــجــلــس الــبــلــدي الــمــركــزي، بشأن 

(إدارة موانئ الصيد). 
المقترح  مناقشة  في  اللجنة  واستضافت 

من وزارة المواصالت واالتصاالت،  محمد 
عمر الدفع، ويوسف عبداهللا بالل. 

  كــمــا نــاقــشــت الــلــجــنــة الــمــقــتــرح الــمــقــدم 
ممثل  الخليفي  الــرحــمــن   عــبــد  الــعــضــو  مــن 
ألعاب  مناطق  (إنــشــاء  بشأن   ،(١٠) الــدائــرة 
أطفال) والمقترح المقدم من العضو مشعل  
(السماح  بشأن   ،(١٨) الدائرة  ممثل  النعيمي 
الفلل  في  الخارجية  للمالحق  ثان  دور  ببناء 

السكنية).

خدمات البلدي تبحث إنشاء مناطق ألعاب أطفال

 قطر وتشاد تبحثان تعزيز آفاق التعاون 
 الـــدوحـــة - قــنــا: اجــتــمــع ســـعـــادة الــدكــتــور 
أحمد بن حسن الحمادي األمين العام لوزارة 
الــخــارجــيــة، أمـــس، مــع وفـــد مــن جمهورية 
سوقومي  طاهر  حسين  السيد  برئاسة  تشاد 
والتخطيط  االقــتــصــاد  بــــوزارة  الــدولــة  أمــيــن 

التنموي الذي يزور البالد حالياً.
 جرى خالل االجتماع استعراض العالقات 
الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها 
األمور  إلى  باإلضافة  التعاون،  آفــاق  وتعزيز 

ذات االهتمام المشترك. 


