
 

 

 أمام حشٍد من الجيات المعنية المبادرةأعمال الفائزة بجائزة  استعرضت

    بواشنطن عمل عمى شرف الدكتورة يعقوبي مأدبةتقيم  "زـواي"

 األخبار متحف فيغداء عمل رفيع المستوى  ،امؤخرً  ،وايز مبادرة أقامت: 6102مايو   1قطر،  الدوحة،
 .6102في عام  لفائزة بجائزة وايز لمتعميم، ايعقوبي سكينة مدكتورةل تكريًما ،واشنطن ،العاصمة األمريكيةب
 بارتنرز، إديوكيشن بمويثر سةمؤس   سيالتي استضافيا السيد أندرو روثرىام، أحد مؤس   ،الفعالية استيدفتو 

 رفيع المستوى من الجيات األمريكية جميور تعريف ،وايز بادرةلم التنفيذي الرئيس يانوكا، ستافروس والسيد
 .بجيود الدكتورة يعقوبي المعنية

 اعامً  عشرين من ألكثر لمتعميم، األفغاني المعيد سةومؤس   األمريكية المواطنة ،سكينة يعقوبيالدكتورة  عممتو 
والنزوح والقمع خالل فترة حكم  بو مثل الحر  ،في ظروف بالغة القسوة الميمشة مفئاتلالتعميم  توفير عمى

عن  تحدثتحيث  ،خالل الفعالية، يعقوبي تجاربيا ةالدكتور  استعرضتأفغانستان. و  ،األم بمدىال طالبانحركة 
ودعم حصول  ،التعميم فرص توفيربيدف التي اتبعتيا ىي والمعيد األفغاني لمتعميم  المتنوعةاالستراتيجيات 

يقدميا المعيد  التي تدريبيةال برامجبال نو ىت كما. األساسية الصحية لرعايةاالشباب وعائالتيم عمى خدمات 
 والتغذية. ،والنظافة ،العامة الصحة جوانبب المجتمعات لتوعية

 عمى سكينةالدكتورة  فييا امتدح كممةوايز،  بادرةلم التنفيذي الرئيس يانوكا، السيد ألقىوبيذه المناسبة، 
 انموذجً  مثلت   ياأن، مضيًفا بطويمةوشجاعتيا في مواجية ظروف صعبة عمى مدار أعوام  ،وتفانييا ،إخالصيا

 لضيوفأمام ا الباب يانوكافتح  كما. التعميمأفراد المجتمع من خالل  تمكينب الممتزمين جميعل مميًما
 .عممياجوانب  مختمفيعقوبي تناول  ةالدكتور  مع رسمي غير حوار في مشاركةلم الحاضرين

 عن اسابقً  الشيوخ مجمس عضو الندريو، ماري السيدةفي مأدبة الغداء  المشاركين الضيوفقائمة  تضم  و 
 ؛ميشيغان لوالية األسبق والحاكم لألعمال المستديرة الطاولة منظمة رئيس إنجمر، جون والسيد ؛لويزيانا والية



 

 ؛لإلحسان المستديرة الدائرة منظمة من ىايمي كاثرين والسيدة ؛األمريكية التعميم وزارة من نوزاكي روجر والسيد
 كماكريشانتي فيجناراجا من البيت األبيض.  والسيدة ؛كوك كينت جاك مؤسسة من باسيمي جيوسيبي والسيد
ومسؤولون  ،ةموماسيدبال البعثات ممثمي من وعددقطر،  دولة من سفارة السعدي سارة السيدة الفعالية حضر

 .ةاألمريكي اإلعالم وسائلوالعديد من كبار ممثمي  ،حكوميون

واألنشطة المتنوعة التي تضطمع بيا مبادرة وايز  ،يعقوبي الدكتورة جيود لعرض ثمينة فعالية فرصةً ال شك متو 
مؤسسة قطر  لرسالة يادعم، في إطار في الواليات المتحدة الرئيسية المعنيةمن الجيات  غفيرجميور  أمام

 بناء اقتصاد قائم عمى المعرفة في دولة قطر.و  ،الرامية إلى إطالق قدرات اإلنسان

  :ةتعميق الصور 

بصحبة ماري الندرو، عضو ، 6102الدكتورة سكينة يعقوبي، الفائزة بجائزة وايز لمتعميم عام : 1صورة 
 مجمس الشيوخ األمريكي األسبق عن والية لويزيانا.

 

 ***انتهى***

 نبذة عن مؤتمر القّمة العالمّي لالبتكار في التعميم "وايز"

بمبادرة من مؤسسة قطر وتحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،  6112انطمق مؤتمر القمة العالمي  لالبتكار في التعميم "وايز" في العام 
ىدفيا التفكير الخالق والنقاش والعمل اليادف. كما ي عتبر وايز مرجًعا دولًيا  رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر. وي عد  وايز منصة دولية متعددة القطاعات

برامج ألحدث األساليب في مجال التعميم. وانطالًقا من التزام مؤسسة قطر بدعم ركائز االقتصاد المعرفي، يواصل وايز اإلشراف عمى سمسمة من ال
 ن.المستمرة التي ترمي لبناء مستقبل التعميم عبر التعاو 

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

قتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى ا
  معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.



 
بمبادرٍة من صاحب السمو  األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  0222مؤسسة قطر سنة تأس ست 

 رئاسة مجمس إدارتيا.

لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع 
تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال

جتمع متطو ر وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء م
 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 لالطالع عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:

http://www.qf.org.qa 
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