
   

حـــدد املــجــلــس األعـــلـــى لــلــتــعــلــيــم يـــوم غــٍد 

أخيرًا  الجاري موعدًا   10 املوافق  االثنني 

للحصول  التنافس  في  الراغبني  لتسليم 

عـــلـــى جــــائــــزة الـــتـــمـــيـــز الـــعـــلـــمـــي، طــلــبــات 

البيانات  كافة  استكمال  حهم بعد 
ُ

تَرش

املــطــلــوبــة وإرفــاقــهــا بــجــمــيــع املــســتــنــدات 

والـــشـــهـــادات والـــوثـــائـــق املــعــتــمــدة الــتــي 

تــــؤهــــلــــهــــم لــــــدخــــــول املــــنــــافــــســــة والـــــفـــــوز 

العلمي". التميز  "يوم  بجائزة 

وفـــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، تـــهـــيـــب الــلــجــنــة 

املــنــظــمــة لــالحــتــفــالــيــة بــجــمــيــع الــراغــبــني 

لــضــرورة اســتــكــمــال ملفاتهم  الــتــقــدم  فــي 

وتــســلــيــمــهــا فــــي املــــوعــــد املــــحــــدد أعـــــاله، 

عــلــى أن يــتــم تــســلــيــم طــلــبــات الــتــرشــيــح 

لــفــئــة الـــطـــالـــب املــتــمــيــز واملـــعـــلـــم املــتــمــيــز 

واملـــــدرســـــة املـــتـــمـــيـــزة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

املــتــمــيــز لــطــلــبــة الـــثـــانـــويـــة والــــدكــــتــــوراه 

بالدفنة  للتعليم  األعلى  املجلس  بمبني 

بــالــطــابــق الــثــامــن، بــيــنــمــا يــقــوم خريجو 

الـــجـــامـــعـــات بــتــســلــيــم طــلــبــتــهــم لــلــســيــد 

التعليمية  املــراكــز  السعدي بقسم  خــالــد 

باملجلس  الــعــالــي  التعليم  بمبنى هيئة 

األعـــــلـــــى لـــلـــتـــعـــلـــيـــم بـــــالـــــدائـــــري الــــثــــانــــي، 

ويـــســـلـــم خـــريـــجـــو جـــامـــعـــة قـــطـــر طــلــبــات 

الــتــرشــيــح لــكــل مـــن: الــســيــد نــاصــر املـــري 

الطلبة بمكتب  قــســم تسجيل  رئــيــس   —

تــســجــيــل الــطــلــبــة بــمــبــنــى جــامــعــة قــطــر، 

والـــســـيـــد يـــعـــقـــوب حـــســـني — اخــصــائــي 

ســــــجــــــالت طـــــالبـــــيـــــة بــــقــــســــم الـــتـــســـجـــيـــل 

تعزيز  وفــي ســيــاق  قــطــر.  بمبنى جامعة 

املـــشـــاركـــة، أكــــد األســـتـــاذ ســلــيــم الــعــنــزي 

باإلنابة  االتصال واإلعــالم،  مدير مكتب 

رئـــــيـــــس الــــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــجـــائـــزة 

"يـــوم الــتــمــيــز الــعــلــمــي" ضــــرورة مــشــاركــة 

الـــطـــلـــبـــة الـــقـــطـــريـــني املـــتـــمـــيـــزيـــن بــجــمــيــع 

املـــــدارس الــثــانــويــة املــســتــقــلــة والــخــاصــة 

والــــــدولــــــيــــــة، فـــــي الــــتــــنــــافــــس عــــلــــى هــــذه 

الــجــائــزة الــتــعــلــيــمــيــة الــوطــنــيــة الــرفــيــعــة، 

منوهًا إلى أنها تستهدف فئة نوعية من 

املعايير  املتميزين وذلــك حسب  الطلبة 

فئة. لكل  املوضوعة 

ودعا العنزي املدارس إلى حث وتشجيع 

الطلبة على التنافس على جائزة البحث 

الثانوية، مشيرًا  املرحلة  لطلبة  العلمي 

العلمي  بالبحث  الــدولــة  اهــتــمــام  أن  إلــى 

وجـــهـــود هــيــئــة الــتــعــلــيــم لــغــرس األســـس 

ثقافة  العلمي، سيرسخ  للبحث  السليمة 

اإلبــــــــداع فــــي املـــجـــتـــمـــع الــــتــــربــــوي، حــيــث 

مـــن املــمــكــن أن يــكــون الــبــحــث عـــبـــارة عن 

تــجــربــة عــلــمــيــة، أو دراســـة أكــاديــمــيــة، أو 

ابتكار متفرد في أي فرع من فروع العلم 

واملعرفة.

املزيد  في  الراغبني  املهتمني  ويرجي من 

"يـــوم التميز  مــن املــعــلــومــات عــن جــوائــز 

الــعــلــمــي" وشـــروط اســتــحــقــاقــهــا الــدخــول 

http://www.education. الـــرابـــط:  عــلــى 

/gov.qa/EED

الهواتف:  املباشر على  التواصل  أو عبر 

مــع تمنيات   ،44941834  — 44941824

للجميع.  بالتوفيق  اللجنة 
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سليم العنزي: 
ندعو املدارس 
لتشجيع الطلبة 

للتنافس على جائزة 
البحث العلمي

• الدوحة - الشرق

اللجنة املنظمة تدعو املتميزين الستكمال ملفاتهم

آخر موعد الستالم طلبات 
الترُشح لجائزة التميز العلمي غدا

نظم ورشة عمل بمشاركة قادة اإلعالم والعالقات العامة

األعلى للصحة يطلق أول استراتيجية إعالمية قريبًا
السادس  األعلى للصحة في  املجلس   نظم 

مـــن يــنــايــر الـــجـــاري ورشــــة عــمــل مـــن أجــل 

وضــــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة اتــــــصــــــال خــــاصــــة 

بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة 

األولــــى من  ــعــد 
ُ
ت والـــتـــي   (2016  — 2011)

نوعها في دولة قطر.

ــــقــــدت بــمــقــر 
ُ
وشــــــارك فــــي الــــورشــــة الـــتـــي ع

املجلس عدد من كبار املسؤولني باملجلس 

األعـــــلـــــى لـــلـــصـــحـــة وقــــــيــــــادات اإلعـــالمـــيـــني 

واألكــــاديــــمــــيــــني والــــعــــالقــــات الــــعــــامــــة، مــن 

القطاع  مــن  مــن عشرين جهة معنية  أكــثــر 

دولــة قطر،  الحكومي في  الحكومي وغير 

وقــد شمل:  مــن نوعه  االول  التجمع  ويعد 

املــجــلــس االعـــلـــى لــلــصــحــة، مــؤســســة حمد 

االمانة  االولية،  الصحية  الرعاية  الطبية، 

الــــعــــامــــة لـــلـــتـــخـــطـــيـــط الــــتــــنــــمــــوي، جـــامـــعـــة 

قــــطــــر، مـــؤســـســـة قـــطـــر لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم 

وتــنــمــيــة املـــجـــتـــمـــع، مـــركـــز الــــســــدرة لــلــطــب 

والــبــحــوث، مــؤســســة قــطــر لــلــبــتــرول، هيئة 

مــتــاحــف قــطــر، قــنــاة الــجــزيــرة االخــبــاريــة، 

جـــريـــدة الــــعــــرب، جـــريـــدة الــــشــــرق، جــريــدة 

تــريــبــيــون، صحيفة  الــوطــن، صحيفة قطر 

جــلــف تــايــمــز، جــمــعــيــة االطـــبـــاء الــقــطــريــني، 

الــجــمــعــيــة الـــقـــطـــريـــة ملــكــافــحــة الـــســـرطـــان، 

الدوحة. مستشفى وعيادة 

فالح محمد حسني مساعد  الدكتور  وقال 

باملجلس  السياسات  العام لشؤون  األمني 

األعلى للصحة — في بداية أعمال الورشة 

الـــتـــي رحـــــب فـــيـــهـــا بـــاملـــشـــاركـــني بـــاإلنـــابـــة 

عــــن ســــعــــادة الـــســـيـــد عـــبـــد الـــلـــه بــــن خــالــد 

األمني  العامة —  الصحة  القحطاني وزير 

العام للمجلس األعلى للصحة؛ إن التنفيذ 

الــوطــنــيــة للصحة  لــالســتــراتــيــجــيــة  الــفــعــال 

اعــتــمــادهــا بعد  تــم  الــتــي   (2016  — 2011)

اســتــشــارات مــكــثــفــة دامــــت ســتــة أشــهــر مع 

نــخــبــة مـــن ذوي االخـــتـــصـــاص وحــصــيــلــة 

االســتــراتــيــجــي، يتطلب وجــود  للتخطيط 

اتــصــال وطنية فعالة ترمي  استراتيجية 

إلــــى إيـــصـــال الـــرســـائـــل املـــهـــمـــة لــلــجــمــهــور 

الرعاية  بتوفير خدمات  املعنية  والجهات 

الصحية.

وأضــــاف الــدكــتــور فــالــح أن هـــدف الــورشــة 

هـــــــو وضــــــــع رؤيــــــــــة مــــشــــتــــركــــة لــــــألهــــــداف 

اتصال  الخاصة باستراتيجية  واملــحــاور 

وطــــنــــيــــة فـــــي قـــــطـــــاع الــــصــــحــــة لـــلـــســـنـــوات 

املــجــلــس  مـــــبـــــادرة  املـــقـــبـــلـــة، وأن  الـــخـــمـــس 

األعــــلــــى لــلــصــحــة لــتــنــظــيــم هـــــذه الــــورشــــة 

ات الوطنية  ا منه بدور الكفاء
ً
ت ايمان جاء

مـــن اإلعـــالمـــيـــني واألكـــاديـــمـــيـــني وقـــيـــادات 

الــعــالقــات الــعــامــة فـــي املــشــاركــة بــخــالصــة 

خــــبــــراتــــهــــم وتــــجــــاربــــهــــم ملـــــا فــــيــــه الـــخـــيـــر 

والرخاء لدولة قطر.

الــــدكــــتــــور فــــالــــح إلــــــى أن اإلعــــــالم  وأشــــــــار 

واالتـــــــــــــصـــــــــــــال مــــــــــن أهـــــــــــــم األجــــــــــــــــــــــزاء فــــي 

االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، حيث 

يـــــعـــــمـــــالن كــــجــــهــــة ربـــــــــط بـــــــني الــــجــــمــــهــــور 

والــجــهــات املـــــزودة بــالــخــدمــات الــصــحــيــة، 

داعـــــــيـــــــا املــــــشــــــاركــــــني فـــــــي الــــــــورشــــــــة إلـــــى 

ضـــــرورة الـــتـــجـــاوب بــشــكــل فـــعـــال مـــع هــذه 

االستراتيجية.

وتـــحـــدث الــســيــد ســـامـــســـون ســامــاســونــي 

االســــتــــشــــاري فــــي مـــجـــال االتـــــصـــــاالت مــن 

نــيــوزيــلــنــدا عــن مــفــهــوم وأهــمــيــة االتــصــال 

قــد  االتــــــصــــــال  عـــمـــلـــيـــة  وأن  والـــــتـــــواصـــــل، 

تحتاج إلى جهود أكثر من شخص، وهذا 

ما يفسر التحديات التي نواجهها جميعا 

فـــي تــوصــيــل املــعــلــومــة والــتــأكــد مـــن تلقي 

املطلوب  املعلومة  املستهدفني  األشخاص 

نقلها لهم بصورة واضحة وكاملة.

وأكـــــد الــســيــد ســـامـــســـون أهــمــيــة مــشــاركــة 

الــجــمــيــع مــــن أجـــــل وضـــــع رؤيـــــة مــشــتــركــة 

لـــــــألهـــــــداف وتـــــحـــــديـــــد الــــقــــيــــم والــــتــــعــــرف 

عـــلـــى نــــقــــاط الـــــقـــــوة والــــضــــعــــف والــــفــــرص 

والـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات املــــتــــعــــلــــقــــة بـــــاتـــــصـــــاالت 

الوطنية للصحة. االستراتيجية 

الدكتورة جولييت  من جانبها، أوضحت 

الـــــيـــــســـــار إبــــــراهــــــيــــــم مــــــديــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 

والـــتـــقـــيـــيـــم الــــصــــحــــي بـــاملـــجـــلـــس األعــــلــــى 

لــلــصــحــة، أن اســتــراتــيــجــيــة قــطــر الــوطــنــيــة 

لنظام رعاية  الوصول  إلى  للصحة تهدف 

العاملية،  األنظمة  ضاهي 
ُ
ي صحية شــامــل 

إلــى النظام  املــركــزي  النظام  واالنــتــقــال مــن 

املــجــتــمــعــي لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات لــلــمــرضــى 

فــي الــوقــت املــنــاســب وبــالــصــورة املــالئــمــة، 

ليكون  الصحية  الــرعــايــة  مــع تعزيز نظام 

يرتكز  وأن  الوقاية،  ة في عملية  كفاء أكثر 

ــا من 
ً
الــنــظــام الــصــحــي عــلــى الـــفـــرد انــطــالق

كـــونـــه الــعــنــصــر الـــرئـــيـــســـي فــــي املــنــظــومــة 

العمل عرضًا  الصحية. وتضمنت ورشــة 

تــــوضــــيــــحــــيــــًا مــــــن قــــبــــل األمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 

للتخطيط التنموي، حيث تم التأكيد على 

أهــمــيــة وجـــــود تـــوجـــه مــتــكــامــل لــالتــصــال 

يــتــســق مـــع الــجــهــود الــخــاصــة بــالــســيــاســة 

للتنمية بشكل عام. الوطنية 

وكـــــــــان ســـــعـــــادة الــــســــيــــد عــــبــــدالــــلــــه خـــالـــد 

األمني  العامة —  الصحة  القحطاني وزير 

الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة قـــد أكــد 

فـــي وقــــت ســـابـــق أن وجــــود اســتــراتــيــجــيــة 

اتـــصـــال تــتــســم بــالــقــوة أمـــر مــهــم وحــيــوي 

املــشــروعــات الخمسة  تــنــفــيــذ  فــي  لــلــنــجــاح 

والـــثـــالثـــني الـــرامـــيـــة إلــــى احـــــداث الــتــغــيــيــر 

الصحية ككل ومن  األنظمة  على مستوى 

السكان  ثم توفير نظام صحي رائد لكافة 

في دولة قطر.

الوطنية  االستراتيجية  أن  بالذكر  الجدير 

مــســتــلــهــمــة   (2016 لـــلـــصـــحـــة (2011 — 

الـــتـــي   2030 الــــوطــــنــــيــــة  قــــطــــر  رؤيـــــــــة  مــــــن 

طــلــقــت فــي عـــام 2008 واســتــراتــجــيــة قطر 
ُ
أ

التي   (2016  — 2011) للتنمية  الــوطــنــيــة 

ــحــدد الــخــطــط املــتــوســطــة وطــويــلــة املــدى 
ُ
ت

والـــســـيـــاســـات الـــرامـــيـــة لــتــحــقــيــق األهــــداف 

الـــوطـــنـــيـــة 2030  قـــطـــر  لــــرؤيــــة  الـــطـــمـــوحـــة 

الـــصـــادرة بــالــقــرار األمــيــري رقـــم 44 للعام 

 .2008
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