
[[االثنني 26 جمادى اآلخرة 1434هـ - 6 مايو 2013م - العدد (11321)28 محليــــــــــات

وقـــال ســعــادتــه، فــي حـــوار مــع [، 
فــي  ـــز  مـــتـــمـــّي عــــــام  الـــــجـــــاري  الـــــعـــــام  إن 
وسيشهد  األوكرانية،  القطرية  العالقات 
طــــفــــرة وقـــــفـــــزة كـــبـــيـــرة فـــــي الـــتـــعـــاون 
ــا  الــمــتــبــادل عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، الفــتً
إلــــى الــتــأثــيــر اإليـــجـــابـــي الفـــتـــتـــاح ســفــارة 
أوكــــرانــــيــــا بـــالـــدوحـــة مــــــارس الـــمـــاضـــي، 
التأشيرات  فــي  كبيرة  تسهيالت  ووجـــود 
لــلــقــطــريــيــن ومــســتــقــبــل واعــــد لــالســتــثــمــار 

البلدين. بين  التجاري  والتبادل 
األوكرانية  القطرية  العالقات  أن  وأكد 
زيارة  بعد  خاصة  ملحوًظا  تطوًرا  شهدت 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بن 

البالد  أمير  ثاني  آل  خليفة 
ــــا  ــــي ــــمــــفــــدى إلـــــــى أوكــــران ال
ـــيـــس أوكـــرانـــيـــا  وزيــــــــارة رئ
إلـــى قــطــر، وعــلــيــه تـــّم بــنــاء 
عــــالقــــات قـــويـــة ومـــمـــتـــازة 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن. 
ــــــّم تـــوقـــيـــع  ــــــه ت وأوضـــــــــح أن
بــروتــوكــول إقــامــة عــالقــات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة بــــيــــن قــطــر 
أبــريــل   ١٣ فـــي  وأوكـــرانـــيـــا 
ســفــارة  افــتــتــاح  وتـــّم   ،١٩٩٣
أوكــــرانــــيــــا بــــالــــدوحــــة مــنــذ 
شــــهــــريــــن، الفـــــتًـــــا إلــــــى أن 
في  أوكرانيا  سفارة  افتتاح 
الــــدوحــــة يـــؤكـــد االهـــتـــمـــام 

الــــذي تــبــديــه حــكــومــتــا الــبــلــديــن لــتــطــويــر 
عــــالقــــات مـــتـــيـــنـــة. وشـــــــدد عـــلـــى حـــرص 
كل  مع  قوية  عالقات  إقامة  على  أوكرانيا 

والخليجية. العربية  الدول 
سيتم  إنــــه  مــيــكــيــتــيــنــكــو  الــســفــيــر  وقــــال 
ــيــا خــالل  افــتــتــاح ســفــارة قــطــر فــي أوكــران
ثــالثــة أو أربــعــة شــهــور عــلــى األكـــثـــر، كما 
من  القطريين  إعفاء  اتفاقية  تفعيل  سيتم 
والخاصة  الدبلوماسية  الــجــوازات  حاملي 
ليمكنهم  شــهــريــن،  خـــالل  الــتــأشــيــرة  مــن 
السفر  بتذكرة  أوكرانيا  إلى  بعدها  السفر 
وأكــد  مسبقة.  تــأشــيــرة  إلــى  الــحــاجــة  دون 
تأشيرة  على  يحصل  القطري  المواطن  أن 

عليها  التقديم  من  واحد  يوم  خالل  السفر 
شـــــرط حـــصـــولـــه عـــلـــى دعــــــوة مــــن داخــــل 
في  طــلــبــات  أي  تــأجــيــل  يــتــم  وال  أوكــرانــيــا 
إطــــار الــتــســهــيــالت الــتــي تــقــّدمــهــا الــســفــارة 
لــلــمــواطــنــيــن الــقــطــريــيــن. وأشـــــار إلــــى أن 
منذ  التأشيرات  إصــدار  في  بدأت  السفارة 
الــثــانــي مــن أبـــريـــل، مـــؤكـــًدا مــا لــمــســه من 
ســعــادة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن بــإصــدار 

السفارة. من  مباشرة  التأشيرات 
مباشر  جوى  خط  إقامة  إمكانية  وعن 
إحدى  هذه  إن  قال  وكييف،  الدوحة  بين 
مــهــمــاتــي كــســفــيــر لـــبـــالدي بـــالـــدوحـــة، أن 
يــتــم افــتــتــاح الــخــط الــمــبــاشــر بــيــن الــدوحــة 
مــؤكــًدا  الــعــام،  هــذا  وكييف 
من  كبيًرا  قطريًا  وفــًدا  أن 
شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
أوكرانيا  ســيــزور  القطرية 
الجولة  لعقد  الــجــارى  مايو 
المفاوضات  من  الختامية 

الشأن. بهذا 
وأضـــــــــاف: نـــعـــلـــم جـــيـــًدا 
الــــجــــويــــة  ـــــخـــــطـــــوط  ال أن 
الــقــطــريــة نــشــيــطــة وقــويــة 
الشركات  ترتيب  وتتصّدر 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا األولــــــــى عــلــى 
شــــــركــــــات الـــــطـــــيـــــران فــي 
الــــعــــالــــم والــــمــــســــافــــة بــيــن 
الـــدوحـــة وكــيــيــف قــصــيــرة 
ساعات،   ٤ حوالي  الرحلة  وتستغرق  جــًدا 
يُتيح  ســوف  المباشر  الــخــط  أن  إلــى  الفــتًــا 
عبر  اآلســيــويــة  الـــدول  زيـــارة  لألوكرانيين 
ــتــيــح لــلــقــطــريــيــن والــمــقــيــمــيــن  الـــدوحـــة ويُ
بـــالـــدوحـــة زيـــــارة أوروبــــــا الــشــمــالــيــة عبر 
على  األعمال  رجال  يساعد  أنه  كما  كييف، 
كــســب الــوقــت وتــنــشــيــط أعــمــالــهــم بــدرجــة 
كــبــيــرة؛ مـــا يــزيــد مـــن مـــجـــاالت الــتــعــاون 

البلدين. بين  المشترك 
فـــرص  أن  األوكـــــرانـــــي  الــســفــيــر  وأكـــــد 
تتزايد  للقطريين  أوكرانيا  في  االستثمار 
البلدين،  بين  والتفاهم  التقارب  تزايد  مع 
ـــا إلــــى أن قــطــريــيــن يــســاهــمــون فــي  الفـــتً

العاصمة  في  نجوم  خمس  فندق  استثمار 
كــيــيــف، حــيــث يـــدرس الــقــطــريــون الــســوق 
واالقـــتـــراحـــات األوكـــرانـــيـــة بــجــدّيــة وإلـــى 
جــانــب الــســيــاحــة تــوجــد فــرص فــي مجال 
االســتــثــمــار الـــزراعـــي، ألنــنــا نــنــتــج ونــصــّدر 
مــاليــيــن األطــنــان مــن الــحــبــوب مــن قمح 
الــحــديــد  مـــجـــال  وأيـــًضـــا  وشـــعـــيـــر،  وذرة 
متميزة  أنــواًعــا  منه  ننتج  الــذي  والــصــلــب 
قــطــر  دولــــــة  مـــنـــه  تــســتــفــيــد  أن  ويـــمـــكـــن 
التحتية  البنية  بتطوير  قيامها  مع  خاصة 
لبطولة  اســتــعــداًدا  الــمــســتــويــات  أعــلــى  عــلــى 
أوكرانيا  تشتهر  كما   .٢٠٢٢ العالم  كــأس 
بــســمــعــة كــبــيــرة فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
تنتجها  التي  الطائرات  تصنيع  من  ابتداء 
شـــركـــة انـــطـــونـــوف بـــأوكـــرانـــيـــا وصـــواريـــخ 
األقمار  إطــالق  في  تستخدم  التي  الفضاء 
ـــاعـــيـــة وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــمــــجــــاالت  ـــصـــن ال

لمختلفة. ا
بــالــدوحــة  ســفــارتــنــا  افـــتـــتـــاح  إن  وقـــــال 
ســيــكــون لـــه مــــردود إيــجــابــى عــلــى زيـــادة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 
٤٠ مليون دوالر سنويًا حيث زادت حركة 
ــــارات عــلــى مــســتــوى الــــــوزراء  ــــزي تـــبـــادل ال
أوكرانية  وفــود  وهناك  األعــمــال،  ورجــال 

المقبلة. الفترة  الدوحة  ستزور  كثيرة 
وقال إن فريًقا من الخبراء من البلدين 
يــقــوم عــلــى اإلعـــــداد لــتــوقــيــع ٦ اتــفــاقــيــات 
عنها  اإلعالن  وسيتم  البلدين،  بين  جديدة 
 ٨ توقيع  تــّم  حيث  القادمة  الشهور  خــالل 
وقت  فــي  البلدين  بين  بالفعل  اتــفــاقــيــات 
ســابــق .. ومـــن بــيــن االتــفــاقــيــات الــجــديــدة 
اتــفــاقــيــة مــهــّمــة لــلــغــايــة فـــي مــجــال الــعــلــم 
وتشجيع  حماية  في  وأخرى  والتكنولوجيا 
لجنة  بإقامة  خاصة  وثالثة  االستثمارات 
كما  التقني،  التعاون  مجال  في  مشتركة 
ســيــتــم تــوقــيــع مــذكــرة تــفــاهــم فــي مــجــال 
مستوى  من  أوكرانيا  به  تتمّتع  لما  الصحة 
الفتًا  والتمريض،  الطب  مجال  في  متمّيز 
في  خبرة  لديهم  الخليج  مواطني  أن  إلى 
السياحة  مــجــال  فــي  أوكــرانــيــا  إلــى  الــســفــر 

العالجية.

والغاز  النفط  قطاع  فــي  الــتــعــاون  وعــن 
قــــال الــســفــيــر األوكــــرانــــي إن هــنــاك عـــّدة 
هذا  فــي  الجانبين  بين  مبرمة  اتفاقيات 
ــًرا إلــــى وجــــود خــطــة لــدى  الـــقـــطـــاع، مــشــي
أوكــرانــيــا تــســتــهــدف بـــدء شــــراء الــغــاز من 
عّدة دول أوروبية مجاورة بدًءا من العام 
الغاز  على  اآلن  حتى  نعتمد  حيث  الجاري، 
في  قوية  رغبة  لدينا  وأضـــاف:  الــروســي. 
شراء الغاز من قطر التي تعتبر أكبر دولة 
أن  وأّكــد  المسال.  الغاز  تصدير  مجال  في 
ألننا  الشأن؛  هذا  في  قوية  مباحثات  هناك 
يستقبل  ضخم  ميناء  مشروع  إنهاء  بصدد 
المسال  الغاز  من  مكعب  متر  مليارات   ٥
القادم،  العام  منه  االنتهاء  وسيتم  سنويًا، 
ــنــا عــــّدة مــقــتــرحــات مـــن عــــّدة دول  ولــدي
ألوكرانيا  غاز  لبيع  استعدادها  عن  عّبرت 

قطر. مقدمتها  وفي 
وكشف السفير األوكراني عن زيارة وفد 
ألوكرانيا  القطرية  األوليمبية  اللجنة  من 
مــايــو الــجــاري لــتــبــادل الــخــبــرات واالطـــالع 
استضافتها  فــي  األوكــرانــيــة  الــخــبــرة  عــلــى 
لــفــعــالــيــات كـــأس األمــــم األوروبــــيــــة لــكــرة 
 ٤ بإنشاء  قمنا   : قائالً الماضي،  العام  القدم 
وتوجد  ومطارات  وطــرق  جديدة  مالعب 
عـــالقـــة وثـــيـــقـــة ومـــبـــاشـــرة بـــيـــن الــلــجــان 

وأوكرانيا. قطر  في  األوليمبية 
السفير  أّكـــد  السياسية،  الــمــواقــف  وعــن 
األوكـــــرانـــــي مـــوقـــف بــــــالده مــــن الــقــضــيــة 
الـــمـــحـــوريـــة بـــالـــشـــرق األوســــــط الــمــتــعــلــقــة 
: لـــديـــنـــا تـــوافـــق  بـــدولـــة فــلــســطــيــن، قــــائــــالً
الــدولــي  والمجتمع  قطر  دولـــة  مــع   ٪١٠٠
حـــــول رؤيـــتـــهـــا لــــضــــرورة إنــــهــــاء الـــصـــراع 
حل  مبدأ  على  القائم  اإلسرائيلى  العربي 
عالًيا  تــقــديــًرا  نــقــدر  وأضــــاف:  الــدولــتــيــن. 
الجهود القطرية في دعم شعب فلسطين، 
الفتًا إلى األثر اإليجابي القوي الذي تركته 
حمد  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  زيــارة 
المفدى  الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  خليفة  بــن 
تطوير  في  سموه  ومساهمات  غزة  لقطاع 

القطاع. وتنمية 
خالل  البارز  القطري  الــدور  إلى  وأشــار 

الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة فــي الــســيــاســة 
الــــقــــرارات  أكـــثـــر  أن  مـــوضـــًحـــا  ـــة،  ـــي ـــدول ال
قرارات  من  العالم  في  تتخذ  التي  الملّحة 
سياسية تتماشى مع الدور القطري الكبير 
وقال  والدولي.  اإلقليمى  المستويين  على 
زمن  منذ  بفلسطين  اعترفت  أوكرانيا  إن 
أوكرانيا  في  فلسطين  سفارة  وتعمل  بعيد 
لدينا  أن  كما  عاًما،   ١٥ من  يقرب  ما  منذ 
رام  فــي  ألوكــرانــيــا  دبلوماسيين  ممثلين 
فلسطين  مع  وطيدة  عالقات  ولدينا  اهللا 
ألبــنــاء  ــا  ســنــويً تعليمية  مــنــحــة   ٢٠ ونــقــّدم 

أوكرانيا. في  للدراسة  فلسطين 
قلق  لدينا  قــال:  سوريا  في  األزمــة  وعــن 

الذي  المتأزم  للوضع  شديد 
يعيشه الشعب السوري والذي 
يمتلك وحده القرار األخير، 
من  المئات  وجــود  إلى  الفتًا 
من  متزوجات  األوكرانيات 
ســوريــيــن مــمــن درســـــوا في 
أوكـــرانـــيـــا ولــديــهــم عــائــالت 
ــــا  وأطـــــــفـــــــال داخــــــــــل ســــوري
وتّم  مساعدات  لهم  وقدمنا 
إجــــالؤهــــم إلـــــى أوكـــرانـــيـــا، 
كــمــا اســتــقــبــلــنــا الــمــئــات من 
ممن  الــســوريــيــن  الــالجــئــيــن 
ــــيــــة  ـــــالت أوكــــران لــــهــــم عـــــائ
ونرّحب بهم ونقّدم لهم كل 

الدعم الممكن.
شركاء  أكبر  من  كانت  سوريا  وأضــاف: 
أوكرانيا في الشرق األوسط على المستوى 
يصل  بيننا  الــتــبــادل  حجم  وكــان  الــتــجــاري 
صـــادرات  أغلبها  ســنــويـًـا  دوالر  مليار  إلــى 
أوكــرانــيــة لــســوريــا، ونـــؤّيـــد كــل الــخــطــوات 
سوريا  ألن  األزمــة،  إنهاء  في  تساهم  التي 
أن  وعلينا  العالم،  دول  وأعــرق  أقــدم  من 
نــحــافــظ عــلــى الـــتـــراث الـــســـوري ألنـــه ليس 
للبشرية  بــل  فــقــط  الــســوري  للشعب  مــلــًكــا 

. كلها
وحـــــــول أوضــــــــاع الــــجــــالــــيــــات الـــعـــربـــيـــة 
والــمــســلــمــة فـــي أوكـــرانـــيـــا قــــال ان هــنــاك 
الــعــديــد مــن الــديــانــات وكــلــهــا تــتــعــايــش في 

ــــآٍخ ويــبــلــغ عـــدد الــمــســلــمــيــن أكــثــر  ســـالم وت
مليون   ٤٥ إجمالي  من  نسمة  مليوني  من 
نــســمــة ســكــان أوكـــرانـــيـــا، ومــنــذ اســتــقــالل 
لم  عاًما  عشرين  على  يزيد  ما  منذ  دولتنا 
وتوجد  ديني  أســاس  على  نــزاع  أي  يحدث 
ومعابد  وغربية  شرقية  وكنائس  مساجد 
يــهــوديــة. وأّكــــد أن أوكــرانــيــا تــرعــى دائــًمــا 
كل  وتــؤّيــد  األديــان  بين  والتآخي  الصداقة 
الــمــبــادرات فــي هــذا االتــجــاه، وقــد شــارك 
الــوفــد األوكـــرانـــي ضــمــن فــعــالــيــات مؤتمر 
حوار األديان الذي عقد بالدوحة منذ أيام.

وأكد السفير األوكراني أن اللغة العربية 
يــتــم تــدريــســهــا فــي الــجــامــعــات األوكــرانــيــة 
مـــواطـــنـــي  مــــن  ـــًرا  ـــي كـــث ألن 
ـــم  ـــعـــال بـــــــــالده يــــعــــرفــــون ال
العربى من عّدة نواٍح، فمن 
الــنــاحــيــة الــســيــاحــيــة هــنــاك 
مــاليــيــن مـــن األوكــرانــيــيــن 
لــالســتــجــمــام  مـــصـــر  زاروا 
الشيخ  وشــرم  الــغــردقــة  فــي 
واإلمـــارات  األردن  وكــذلــك 
العربية،  اللغة  ويحترمون 
كــمــا يــــدرس الــشــبــاب الــلــغــة 
مختلف  في  الجامعات  في 
ــــيــــن األســـــاتـــــذة  الـــــمـــــدن وب
والـــمـــعـــلـــمـــيـــن أوكــــرانــــيــــون 

وعرب أيًضا.
القطرية  العالقات  وعــن 
رائــع  مستقبل  أمــامــنــا   : قـــال  األوكــرانــيــة، 
والتبادل  التفاهم  مساحة  لزيادة  شك  بال 
بــيــن الــبــلــديــن حــتــى الــمــزاجــيــة الــقــطــريــة 
األوكرانية،  المزاجية  كبير  حد  إلى  تشبه 
ونحب  نمزح  أن  ونحب  منفتحون  فنحن 
االجــتــهــاد والــعــمــل واالســتــمــتــاع بــالــحــيــاة، 
أنهم  قطريين  مع  لقائي  في  لمست  وقــد 
ويضعون  الحياة  ويعشقون  كثيًرا  يعملون 
األسرة في مقدمة أولوياتهم كما يهتّمون 
هذه  وكــل  بلدهم،  وتنمية  بتطوير  دائــًمــا 
عــوامــل مــشــتــركــة بــيــن الــشــعــبــيــن الــقــطــري 
واألوكــــرانــــي تــســاهــم بـــدرجـــة كــبــيــرة في 

البلدين. بين  التقارب 

ـــــاء أوكـــــــرانـــــــيـــــــا الـــــــعـــــــام الـــمـــقـــبـــل ـــــن ـــــي ـــــال م ـــــم ـــــك ـــــت ـــــد اس ـــــع ــــــطــــــري ب ــــــق ـــــال الـــــــغـــــــاز ال ـــــب ـــــق ـــــت اس

قطـــر تفـتتح ســفارة فى أوكـرانيا قريبًاقطـــر تفـتتح ســفارة فى أوكـرانيا قريبًا
خط جوي مباشر العام الجاري .. السفير ميكيتينكو لـ [:

ــــات  ــــي ــــاق ــــف ات  ٦
جـــديــــدة في العلوم 
والصحة والتكنولـوجيـا 

تزايد فرص 
االستثمار في 
أوكرانيا أمام 
القطريين

توافق بين 
قطر وأوكرانيا  
بشأن القضية 
الفلسطينية

القره داغي يقدم دورة
عن تحديد األشهر القمرية

الدكتور  فضيلة  استقبل   :  ]  - الــدوحــة 
العالمي  لالتحاد  العام  األمين  داغــي  القره  علي 
داغــســتــان  عــلــمــاء  مــن  وفــــداً  المسلمين  لــعــلــمــاء 
وأنجوشيا، وعلى رأسهم نائب مفتي داغاستان 
حيث  ـــام،  أي خمسة  تستمر  لــالتــحــاد  ـــارة  زي فــي 
دورة  المسلمين  لعلماء  العالمي  االتــحــاد  ينظم 

لهم عن تحديد بدايات األشهر القمرية.
وألقى د. القره داغي محاضرة، في أول لقاء 
 .. القمرية  األشهر  بدايات  تحديد  عن  بالدورة، 

بالهالل  والفقهاء  األمــة  عناية  مدى  إلى  مشيراً 
العبادات  وارتــبــاط  والسنة  الشهر  يتكون  وكيف 
بها، وكذلك تحدث عن أنواع الــدوران واألقمار 

والفرق بين ميالد الهالل ورؤيته.
والفقهاء  العلماء  اختالف  إلى  فضيلته  وأشــار 
قــديــمــاً وحـــديـــثـــاً فـــي االعـــتـــمـــاد عــلــى الــحــســاب 
الفلكي مع أدلتهم .. وتستمر الدورة غداً، حيث 
الــقــرضــاوي  يــوســف  الشيخ  فضيلة  سيحضرها 

ويلقي محاضرته عن األهلة ورؤية الهالل.

استقبل وفداً من علماء داغستان وأنجوشيا

ورشة عمل عن كيفية أخذ العينات المسحية
نظمها مركز البحوث االجتماعية واالقتصادية بجامعة قطر

المحاضر خالل الورشة

كتبت - هناء صالح الترك :

نـــــظـــــم مــــــركــــــز الــــبــــحــــوث 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
قطر  جــامــعــة  فـــي  الــمــســحــيــة 
بعنوان  تدريبية  عمل  ورشــة 
العينات»،  أخذ  في  «مقدمة 
جامعة  مــع  بــالــتــعــاون  وذلـــك 
كبيرة  وبمشاركة  ميتشجان 
مــن الــبــاحــثــيــن فــي الــجــامــعــة 
ومـــــــن مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 

لمختلفة. ا
ـــعـــمـــل،  ركــــــــزت ورشــــــــة ال
ثالثة  مــدار  على  امتّدت  التي 
أساليب  مــوضــوع  عــلــى  أيـــام، 
أخــــــذ الـــعـــيـــنـــات الـــمـــســـحـــيـــة. 
ــــــورشــــــة ثـــــالثـــــة مــن  قـــــــدم ال
الــمــحــاضــريــن الـــبـــارزيـــن في 
مايكل  د.  هم  الموضوع،  هذا 
تــراوجــوت األســتــاذ فــي قسم 
الـــــــــدراســـــــــات واالتـــــــصـــــــاالت 
ود.  مـــيـــتـــشـــيـــغـــان  بـــجـــامـــعـــة 
األســتــاذ  ليبكواسكي  جيمس 
فـــي قــســم اإلحـــصـــاء الــحــيــوي 

فـــي جــامــعــة مــيــتــشــيــغــان ود. 
كـــيـــيـــن تــــرونــــج لــــي الـــبـــاحـــث 
البحوث  مركز  في  المشارك 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

المسحية.

مواضيع  الــورشــة  وتناولت 
متعلقة  متعّددة  وفنية  تقنية 
بــطــريــقــة أخــذ الــعــيــنــات، من 
بــيــنــهــا قـــاعـــدة أخـــذ الــعــيــنــات 
ـــمـــســـحـــيـــة بــــالــــطــــرق غــيــر  ال

أخذ  تقنيات  وأيــًضــا  الفنية، 
أخذ  مثل  األســاســيــة  العينات 
البسيطة،  العشوائية  العينات 

المنتظمة. العينات  وأخذ 
وتــــطــــرقــــت الـــــورشـــــة إلـــى 

مــــفــــاهــــيــــم مــــهــــّمــــة أخــــــرى 
المسحية  للدراسات  بالنسبة 
مـــــثـــــل الــــتــــقــــســــيــــم الـــطـــبـــقـــي 
وأخــــذ الــعــيــنــات الــعــنــقــوديــة، 
من  سلسلة  كذلك  وتضمنت 
الــتــدريــبــات واعــتــمــاد قــاعــدة 
الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي كـــأســـاس 

للتدريب.
ــــــــه فــــــي الـــــعـــــام  يُــــــذكــــــر أن
األكـــــاديـــــمـــــي الــــــجــــــاري قــــام 
مــركــز الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقــتــصــاديــة الــمــســحــيــة في 
العديد  بتنظيم  قطر  جامعة 
التي  المتمّيزة  الفعاليات  من 
أكاديمًيا  اهتماًما  استقطبت 
كبيًرا، بينها ورشة عمل حول 
باستخدام  البيانات  «تحليل 
 -  ٤ مــن  الــفــتــرة  فــي   «SPSS
٧ مــــارس الــمــاضــي، وكــذلــك 
مـــؤتـــمـــر تـــنـــامـــي الـــمـــشـــاركـــة 
الــشــعــبــيــة فــي صــنــاعــة الــقــرار 
فــي الــوطــن الــعــربــي والــعــالــم 
الــتــي ُعــقــدت فــي الــفــتــرة من 

١٨ - ٢٠ مارس.

كتب - إبراهيم بدوي:

كشف سعادة السيد ايفجين ميكيتينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة عن افتتاح السفارة القطرية في العاصمة األوكرانية 
كييف خالل ثالثة أو أربعة أشهر في إطار تطوير وتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضال عن تفعيل اتفاقية 
إعفاء القطريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاّصة من التأشيرة خالل شهرين، وتدشين خط جوي مباشر بين 
الشهر  من  الحق  وقت  في  أوكرانيا  القطرية  الجوية  الخطوط  من  وفد  يزور  حيث  الجاري،  العام  خالل  وكييف  الدوحة 

الجاري لالتفاق على التفاصيل النهائية.


