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صاحب السمو يهنئ رئيس ناميبيا بمناسبة ذكرى استقالل بالده

ال����م����ب����ارك رم������ض������ان  ش����ه����ر  أي����������ام  أول  غ��������دا   .. ال������ه������ال  ت�����ح�����ري  ل����ج����ن����ة 

عنصرية وتزييف
قطر تدين التصريحات اإلسرائيلية 

بأشد  قطر،  دولة  أدانت  قنا-  الدوحة- 

المالية  وزير  تصريحات  العبارات، 

اإلسرائيلي، التي أنكر فيها وجود الشعب 

خريطة  واستخدامه  الفلسطيني، 

األردنية  المملكة  حدود  تضم  إلسرائيل 

الفلسطينية  واألراضي  الهاشمية 

المحتلة.

بيان،  في  الخارجية،  وزارة  واعتبرت 

اإلسرائيلي  الوزير  تصريحات  أمس، 

حكومة  عنصرية  على  جديدا  دليال 

التاريخ  لتزييف  ومحاولة  االحتالل 

في  الفلسطيني  الشعب  حق  وإنكار 

هذه  أن  ذاته  الوقت  في  وأكدت  الوجود، 

واالدعاءات  المتطرفة  التصريحات 

اإلنسانية،  للقيم  المخالفة  الواهية 

يكذبها التاريخ الذي يؤكد وجود الشعب 

الفلسطيني على هذه األرض منذ األزل.

كما اعتبرت استخدام الوزير للخريطة 

والمواثيق  لألعراف  فاضحا  خرقا 

إلى  الدولي  المجتمع  ودعت  الدولية، 

إسرائيل  وإلزام  مسؤولياته  تحمل 

باحترام قرارات الشرعية الدولية.

قمة قطرية ��� رواندية
صاحب السمو يستقبل الرئيس كاغامي

صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

بول  الرئيس  فخامة  المفدى،  البالد  أمير 

الصديقة،  رواندا  جمهورية  رئيس  كاغامي 

جاسم  بن  عبدالله  الشيخ  بمجلس  وذلك 

في الديوان األميري أمس.

جرى خالل المقابلة بحث العالقات الثنائية 

وتعزيزها  دعمها  وسبل  البلدين  بين 

في  سيما  ال  التعاون  مجاالت  مختلف  في 

واالستثمار. االقتصاد 

وجهات  تبادل  المقابلة  خالل  جرى  كما 

ذات  والدولية  اإلقليمية  القضايا  حول  النظر 

المشترك. االهتمام 

السعادة  أصحاب  من  عدد  المقابلة  حضر 

أصحاب  الرواندي  الجانب  ومن  الوزراء، 

المرافق  الرسمي  الوفد  أعضاء  السعادة 

الرئيس. لفخامة 

مــأدبـة  المـفــدى  األمــيـر  ســـمـــو  أقـــــام  وقـــد 

بـــــول  الرئيــــس  لفخـــامـــة  تكريـمــا  غــداء 

والوفــد  روانـدا،  جمهــورية  رئيــس  كاغـامـي 

المرافق.

$ ترصد األسواق

انتعاش مبيعات التمور والرقاق

استهالك  ذروة  رمضان  شهر  يمثل 

فالتمر  والرقاق،  للتمر  القطريين 

عند  اإلفطار  وجبة  به  يبدؤون 

الرسول  بسنة  اقتداء  المغرب، 

أما  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد 

الرئيسي  المكون  فيعتبر  الرقاق 

الخبز  هذا  من  المصنوع  للثريد 

القاسم  ويعد  واللحم،  المرق  مع 

كل  اإلفطار  موائد  على  المشترك 

األسواق  في  جالت   »$« ليلة. 

ورصدت حجم اإلقبال.   

WASC »هيئة »الواسك

استعراض 
القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات 
االهتمام المشترك

بحث العالقات 
الثنائية بين 

البلدين وسبل 
دعمها وتعزيزها

د. الدرهم: 
تميز نوعي في 
التعليم والبحث

د. الخنجي: 
جهود كبيرة 

خالل »10« سنوات 

د. حسنة: نضج 
واستقرار مؤسسي 

صنعا النجاح

خرق فاضح لألعراف والمواثيق

لقاء تنسيقي لمنصة »شارك«
ديوان الخدمة المدنية

الخدمة  ديوان  نظم  قنا-  الدوحة- 

أمس،  الحكومي  والتطوير  المدنية 

منصة  لمشروع  األول  التنسيقي  اللقاء 

الجهات  تعريف  بهدف  »شارك«، 

الحكومية المشاركة بالمنصة، وعرض 

مميزات »شارك« على مختلف مستويات 

المستخدمين لها.

أكثر  التنسيقي  اللقاء  في  شارك  وقد 

جهة   »30« من  أكثر  من  ممثال   »120« من 

حكومية في الدولة.

بن  العزيز  عبد  السيد  سعادة  وقال 

ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان 

الحكومي،  والتطوير  المدنية  الخدمة 

اإلعالم  وسائل  كافة  ربط  مرحلة  إن 

الحكومية عبر  للجهات  التابعة  الرقمية 

الخطوات  أهم  من  تعد  »شارك«  منصة 

توحيد  في  الرئيسي  لدورها  وأبرزها 

إلى  المختلفة،  القنوات  عبر  االتصال 

جانب تسريع االستجابة، التي تعتمد 

االصطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا  على 

المتعاملين  احتياجات  تلبية  خالل  من 

سيسهم  ما  وهو  واحدة،  منصة  عبر 

عبر  التجربة  نجاح  مدى  قياس  في 

جودة  مدى  لقياس  نظام  استحداث 

جودة  وتحسين  العامة  الخدمات 

التواصل والتنسيق بين الجهات.

دد
ع

 ال
ع

م

االعتماد المؤس�س�ي 
لجامعة قطر

تحقيق       آمنة العبيدلي

صاحب  حضرة  منح  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

المفدى، معالي الشيخ خالد  البالد  أمير 

بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، وشاح 

حمد بن خليفة، تقديرا لجهوده القيمة 

البالد، وذلك خالل  التي قدمها في خدمة 

استقبال سمو األمير له بمجلس الشيخ 

األميري،  الديوان  عبدالله بن جاسم في 

أمس.

خالد  الشيخ  معالي  عبر  جانبه  من 

عن  ثاني،  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن 

عن  معربا  التكريم،  بهذا  واعتزازه  فخره 

دعمه  على  األمير  لسمو  وامتنانه  شكره 

له طوال فترة عمله.
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سموه استقبل كاغامي في الديوان األميري

صاحب السمو ورئيس رواندا يبحثان العالقات

الدوحة- قنا- استقبل حضرة صاحب 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

الرئيس  فخامة  المفدى،  البالد  أمير 

رواندا  جمهورية  رئيس  كاغامي  بول 

الشيخ  بمجلس  وذلك  الصديقة، 

األميري  الديوان  في  جاسم  بن  عبدالله 

أمس.

العالقات  بحث  المقابلة  خالل  جرى 

دعمها  وسبل  البلدين  بين  الثنائية 

وتعزيزها في مختلف مجاالت التعاون ال 

سيما في االقتصاد واالستثمار.

وجهات  تبادل  المقابلة  خالل  جرى  كما 

والدولية  اإلقليمية  القضايا  حول  النظر 

ذات االهتمام المشترك.

أصحاب  من  عدد  المقابلة  حضر 

السعادة الوزراء، ومن الجانب الرواندي 

أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي 

المرافق لفخامة الرئيس.

وقد أقام سمو األمير المفدى مأدبة غداء 

كاغامي  بول  الرئيس  لفخامة  تكريما 

رئيس جمهورية رواندا، والوفد المرافق.

رواندا،  رئيس  فخامة  وصل  قد  وكان 

إلى الدوحة صباح أمس، في زيارة عمل 

للبالد.

والوفد  فخامته  استقبال  في  وكان   

المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، 

سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو 

الخارجية،  بوزارة  المراسم  إدارة  مدير 

إيغور مارارا كاينامورا،  وسعادة السيد 

سفير جمهورية رواندا لدى الدولة.

بمناسبة انتهاء فترة عمله

د. الحمادي يودع سفير الجزائر
سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 

حسن  بن  أحمد  الدكتور 

لوزارة  العام  األمين  الحمادي 

سعادة  مع  أمس،  الخارجية 

بوطورة  مصطفى  السيد 

الجزائرية  الجمهورية  سفير 

الديمقراطية الشعبية، وذلك 

بمناسبة انتهاء فترة عمله. 

العام  األمين  سعادة  وتوجه 

بالشكر  الخارجية،  لوزارة 

جهوده  على  السفير،  لسعادة 

العالقات  وتعزيز  دعم  في 

التوفيق  له  وتمنى  الثنائية، 

والنجاح في مهام عمله الجديد.

بمناسبة ذكرى استقالل بالده

صاحب السمو يهنئ رئيس ناميبيا

نائب األمير يهنئ رئيس ناميبيا

رئيس الوزراء يهنئ رئيسة وزراء ناميبيا

صاحب  حضرة  بعث  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

إلى  تهنئة،  برقية  المفدى،  البالد  أمير 

فخامة الرئيس هاجي جينغوب رئيس 

ذكرى  بمناسبة  ناميبيا،  جمهورية 

استقالل بالده.

الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة،  برقية 

جمهورية  رئيس  جينغوب  هاجي 

استقالل  ذكرى  بمناسبة  ناميبيا، 

بالده.

محمد  الشيخ  معالي  بعث  قنا-  الدوحة- 

بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس 

برقية  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

تهنئة، إلى دولة السيدة سارا كوغونجيلوا 

ناميبيا،  جمهورية  وزراء  رئيسة  أمادهيال 

بمناسبة ذكرى استقالل بالدها.

انطلق بيبي جينز من شارع بورتوبيللو الشهير بلندن 
في عام 1973، مستلهمًا من الموسيقى والثقافة ونبض 

الشارع والجينز هويته الحقيقية.

 قطر مول يفتتح 10 متاجر لعالمات
تجارية عالمية
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استعراض عالقات التعاون بين البلدين

وزيــــر الشــــؤون الخـــارجـيــة
الفلبـيــنــي يجتمـــع مــع ســـفيرنــا

مانيال- قنا- اجتمع 

سعادة السيد إنريكي 

مانالو، وزير الشؤون 

الخارجية في جمهورية 

الفلبين، مع سعادة 

السيد أحمد سعد 

الحميدي، سفير دولة 

قطر لدى الفلبين.

جرى خالل االجتماع 

استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين 

البلدين.

استعراض عالقات التعاون

رئيس وزراء مولدوفا 
يجــــتـمـع مــع القـائـم 
بــــاألعـــمــال القــطــري

ريتشان  دورين  السيد  دولة  اجتمع  قنا-  كيشيناو- 

بن  مشعل  السيد  مع  مولدوفا،  جمهورية  وزراء  رئيس 

باإلنابة  باألعمال  القائم  الكبيسي  عجاج  بن  محمد 

االجتماع،  خالل  جرى  مولدوفا.  لدى  قطر  دولة  بسفارة 

استعراض عالقات التعاون الثنائي بين البلدين.

التحصيل السريع موقعنا على اإلنترنتاالستفسارات الشرعية

يسرنا استقبال زكواتكم عبر مكاتب ونقاط 
التحصيل المنتشرة داخل الدولة

����� ����כא� ���א�כ� .. � ��
�א�כ� 

يسر
إدارة شؤون الزكاة

أن تهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك
تقبل ا� صيامكم وقيامكم

ZFQATAR

اقجافسارات
الحــــــــــرسغئ

55188887
55188889

الاتخغــــض
الســـــرغــع

55199990
55199996

بعد زيارة عمل للبالد

الرئيس الرواندي يغادر الدوحة
الدوحة- قنا- غادر فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس 

جمهورية رواندا، مساء أمس، بعد زيارة عمل للبالد.

وكان في وداع فخامته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار 

فخرو  يوسف  بن  إبراهيم  السيد  سعادة  الدولي،  حمد 

السيد  وسعادة  الخارجية،  بوزارة  المراسم  إدارة  مدير 

إيغور مارارا كاينامورا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة.
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بين وزارة الصحة األفغانية والمنظمة العالمية

قطر تستضيف اجتماعا صحيا

قطر  دولة  استضافت  الدوحة-قنا- 

وفود  بين  مستديرة  طاولة  اجتماع 

من وزارة الصحة في حكومة تصريف 

الصحة  ومنظمة  األفغانية  األعمال 

المتحدة  األمم  ومنظمة  العالمية، 

ومؤسسة  »اليونسيف«  للطفولة 

لتنسيق  غيتس،  ومليندا  بيل 

شلل  استئصال  بهدف  الجهود 

األطفال ومناقشة الوضع الصحي في 

أفغانستان.

سعادة  من  كل  االجتماع  في  شارك 

الدكتور قلندر عباد وزير الصحة في 

األفغانية،  األعمال  تصريف  حكومة 

راشد  بنت  لولوة  السيدة  وسعادة 

الخارجية،  وزير  مساعد  الخاطر 

المري  صالح  الدكتور  وسعادة 

مساعد وزير الصحة العامة للشؤون 

وزير  سعادة  عن  ممثاًل  الصحية 

الصحة  لمنظمة  وممثلين  الصحة، 

حامد  الدكتور  برئاسة  العالمية 

استئصال  برنامج  مدير  جعفري 

اإلقليمي  المكتب  لدى  األطفال  شلل 

لشرق  العالمية  الصحة  لمنظمة 

األمم  ومنظمة  المتوسط،  البحر 

»اليونسيف«  للطفولة  المتحدة 

نائب  سكنر،  نواال  السيدة  برئاسة 

اإلقليمي  »اليونسيف«  مكتب  مدير 

لجنوب آسيا، ومؤسسة بيل ومليندا 

غيتس برئاسة الدكتور جاي وينغر 

مدير برنامج استئصال شلل األطفال 

لدى المؤسسة.

وجرى خالل االجتماع مراجعة التقدم 

في  الصحة  وزارة  جانب  من  المحرز 

األفغانية  األعمال  تصريف  حكومة 

وتحديد  األطفال،  شلل  الستئصال 

التي  والخطط  القائمة  التحديات 

لدعم  الجهات  قبل  من  تبنيها  يمكن 

حكومة  في  الصحة  وزارة  جهود 

في  األفغانية  األعمال  تصريف 

خالل  تم  كما  للمرض،  االستجابة 

توسع  إمكانية  في  النظر  االجتماع 

األطفال  شلل  استئصال  برامج 

رصينة  أسس  بناء  خاللها  من  ليتم 

لنظام صحي يستجيب الحتياجات 

الشعب األفغاني.

في  الخارجية،  وزير  مساعد  وأكدت 

موقف  لالجتماع،  االفتتاحية  كلمتها 

دولة قطر الداعم ألفغانستان وشعبها 

الذي  المهم  بالدور  مشيدًة  الشقيق، 

والعاملون  المتخصصون  يلعبه 

نساًء  الصحية،  الرعاية  مجال  في 

ورجاال.

الرعاية  أن  إلى  سعادتها  ولفتت 

ازدهار  في  تساعد  الجيدة  الصحية 

مؤكدة  المحلية،  االقتصادات 

للمساهمة  قطر  دولة  استعداد 

لبناء  والمشاريع  التدريب  بتقديم 

قدرات الكادر الصحي في أفغانستان.

وأوضح سعادة الدكتور صالح المري 

مساعد وزير الصحة العامة للشؤون 

الصحية، في كلمته، أن مرض شلل 

يوشك  التي  األمراض  من  األطفال 

المجتمع العالمي القضاء عليها.  

الدولية  الجهود  تضافر  أن  ورأى 

أفغانستان  في  المرض  الستئصال 

على  الكلي  القضاء  في  سيساهم 

المرض، وهو الهدف الذي تعمل عليه 

شلل  الستئصال  الفرعية  اللجنة 

العالمية  الصحة  بمنظمة  األطفال 

التي تشارك برئاستها دولة قطر.

من جانبه، عبر وفد وزارة الصحة في 

األفغانية  األعمال  تصريف  حكومة 

دعمها  على  قطر  لدولة  شكره  عن 

للشعب األفغاني.

البرامج  الوفد استعداده لدعم  وأكد   

منفعة  في  تصب  التي  الدولية 

استقطاب  وأهمية  األفغاني  الشعب 

كما  أفغان.  لموظفين  البرامج  هذه 

الوعود  في  البت  في  أمله  عن  أعرب 

نحو  الجهات  من  سابقًا  المقدمة 

مشاريع مختلفة.

وفود  أشادت  المناقشات،  وخالل 

منظمة »يونيسف« ومنظمة الصحة 

ومليندا  بيل  ومؤسسة  العالمية 

في  الصحة  وزارة  بجهود  غيتس 

األفغانية  األعمال  تصريف  حكومة 

لالستجابة  الماضية  الفترة  خالل 

شلل  ومرض  كورونا  لفيروس 

تعرقل  التي  القيود  وعددت  األطفال، 

وسبل  أفغانستان  في  عملها  سير 

األعمال  تصريف  حكومة  تسهيل 

المنطقة  تحديد  إلى  وأشارت  لها. 

الشرقية  والجنوبية  الشرقية 

والتدابير  المرض  انتشار  كمناطق 

األمثل  النموذج  لتطبيق  المتخذة 

وتقديم  للمرض  السكان  الختبار 

تكثيف  عبر  الوقائية  التطعيمات 

الزيارات المنزلية.

اتفق  الختامية،  الجلسة  وفي 

على  واألفغاني  القطري  الجانبان 

الجهات  أعمال  لتسهيل  معا  العمل 

أفغانستان  في  الصحية  الدولية 

في  أفغانية  كوادر  وتوظيف 

مشاريعها، وتقديم وفد وزارة الصحة 

ورقة  األعمال  تصريف  حكومة  في 

بيضاء تبين االحتياجات األساسية 

باإلضافة  األفغاني،  الصحة  لقطاع 

إلى اإلعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين 

واألفغانية  القطرية  الصحة  وزارتي 

القدرات  بناء  مجال  في  للتعاون 

الصحي  القطاع  إمكانيات  وتعزيز 

األفغاني.

جدير بالذكر أن مرض شلل األطفال 

يعد من األمراض المعدية التي عانى 

طال  حيث  الماضي  في  العالم  منها 

كان  مما   1988 عام  دولة   125 حوالي 

يوميا  طفل  ألف  إصابة  إلى  يؤدي 

برامج  في  الكبير  التقدم  لكن  آنذاك، 

إلى  أدت  المرض  هذا  استئصال 

لذلك  %؛   99 بنسبة  عليه  القضاء 

المرض مرة أخرى في  فإن ظهور هذا 

وباكستان  أفغانستان  مثل  مناطق 

أمر يدعو للقلق ومن هنا تنبع أهمية 

التحرك الدولي الحتواء الظاهرة قبل 

تفاقمها وانتقالها إلى أنحاء أخرى من 

العالم.

تنسيق الجهود الستئصال 
مرض شلل األطفال بأفغانستان

مناقشة التقدم في خطة التطوير الصحي األفغانية

الخـــاطــــر تجـتـمـــع
مع وزير الصحة األفغاني

الدوحة -قنا- اجتمعت سعادة السيدة لولوة 

بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية، 

عباد،  قلندر  السيد  سعادة  مع  أمس، 

األعمال  تصريف  حكومة  في  الصحة  وزير 

األفغانية، الذي يزور البالد حاليا.

جرى خالل االجتماع مناقشة التقدم في خطة 

أفغانستان،  في  الصحي  المجال  تطوير 

الطاولة  اجتماع  نتائج  إلى  باإلضافة 

قطر،  دولة  استضافته  الذي  المستديرة، 

بين وفد من أفغانستان، ووفدين من منظمة 

المتحدة  األمم  ومنظمة  العالمية،  الصحة 

سعادة  وأكدت  »اليونيسف«.  للطفولة 

مساعد وزير الخارجية، على موقف دولة قطر 

الداعم للشعب األفغاني ال سيما في القطاعين 

سعادتها  وأشادت  والتعليمي.  الصحي 

في  الصحي  المجال  في  المبذولة  بالجهود 

على  وأكدت  الموارد،  قلة  رغم  أفغانستان 

أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للقطاع 

البنية  وتعزيز  أفغانستان،  في  الصحي 

المدن  معظم  إليها  تفتقر  التي  التحتية 

األفغانية. وأثنت سعادتها على استمرار عمل 

المرأة األفغانية في القطاع الصحي، ودعت إلى 

االستمرار في تنمية القدرات البشرية للقطاع 

الصحي في أفغانستان.

استعراض سبل تعزيز العالقات

الــــرئيس الـروانــدي
يستقبــــل رئيــس الـــوزراء

الرئيس  فخامة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

رواندا  جمهورية  رئيس  كاغامي  بول 

بن  محمد  الشيخ  معالي  الصديقة، 

رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن  عبدالرحمن 

أمس،  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

بمقر إقامته في فندق شيراتون الدوحة.

العالقات  استعراض  المقابلة  خالل  جرى 

دعمها  وسبل  البلدين،  بين  الثنائية 

باإلضافة  كافة،  المجاالت  في  وتعزيزها 

اإلقليمية  القضايا  من  عدد  مناقشة  إلى 

والدولية ذات االهتمام المشترك.

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  وأكد   

دولة  حرص  المقابلة،  خالل  الخارجية، 

في  الدولية  المساعي  دعم  على  قطر 

في  والتنمية  واالستقرار  األمن  تحقيق 

القارة اإلفريقية.

قطر تؤكد أن الحل السياسي 
بسوريا وصل لطريق شبه مسدود

دولة  أكدت  قنا-  جنيف- 

المتبع  المسار  أن  قطر 

حل  إلى  للتوصل  حاليا 

قد  سوريا  في  سياسي 

شبه  طريق  إلى  وصل 

مسدود، بسبب عدم جدية 

وإصراره  السوري  النظام 

الحل  استخدام  على 

القائم  والعسكري  األمني 

التعسفي  االحتجاز  على 

والقتل  القسري  واالختفاء 

والتـــدميــر  والتعــذيـب 

القـسري  والتـشـــريـد 

واسـتخـدام  والحصار 

الكيماوية  األسلـحة 

دولــيـا  والمحرمـة 

المتعمد  واالستهـداف 

للمدنيـــين  والعشـــوائي 

الـمدنـــية  واألعيان 

الجـرائم  أبشع  وارتكاب 

الجسيمة  واالنتهاكات 

لحقوق اإلنسان.

بيان  في  ذلك  جاء 

ألقته  الذي  قطر  دولة 

هند  الدكتورة  سعادة 

المـــفتاح  عبدالرحمـــــن 

لدولة  الدائم  المندوب 

األمم  مكــتب  لدى  قطر 

بجــنيف،  المتحــدة 

التفاعلي  الحــوار  خــالل 

التحــــقيق  لجـــنة  مع 

المســتقـلة  الدولية 

الجمهوريـة  بــشـأن 

الســوريـة،  العربـية 

الدورة  إطار  في  أمس، 

حقوق  لمجلس  الـ52 

اإلنسان.

عن  سعادتها  وأعربت 

جاء  ما  مع  مشاطرتها 

بشأن  اللجنة  تقرير  في 

وجـــود  عــــدم  خطـــــورة 

ذات  سياسية  عملية 

تأجيج  على  مصداقية 

عدم  وزيادة  الصراع 

االستقرار.

صندوق قطر للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية األفغانية

دعم »30« ألف طالب وطالبة

جاء ذلك خالل اجتماع سعادة السيد خليفة 

لصندوق  العام  المدير  الكواري  جاسم  بن 

حبيب  السيد  سعادة  مع  للتنمية،  قطر 

والتعليم  التربية  وزير  حقاني  آغا  الله 

بأفغانستان.

طالب  ألف   30 إلحاق  إلى  المشروع  ويهدف 

الفتيات،  من  بالمائة   50 منهم  وطالبة، 

عدة  في  االبتدائي  تعليمهم  الستكمال 

مقاطعات أفغانية.

الذي  المشترك،  المشروع  وسيمكن 

غير  األطفال  معظم  سنوات،  لثالث  يمتد 

والمحتاجين،  بالمدارس  الملتحقين 

اإلعاقة،  ذوو  والطالب  الفتيات  ذلك  في  بما 

مدارس  مع  والتنسيق  العمل  سيتم  حيث 

التعليم المجتمعية لبناء وتجديد الفصول 

كما  اإلصحاح،  مرافق  وتحسين  الدراسية 

المجتمعيين  للمعلمين  التدريب  سيوفر 

وضم المزيد من المعلمين، وإشراك أصحاب 

المصلحة الرئيسيين لتسجيل الطالب.

جاسم  بن  خليفة  السيد  سعادة  وقال 

للتنمية:  قطر  صندوق  عام  مدير  الكواري 

أهم  إحدى  هو  التعليم  بأن  نؤمن  »نحن 

لسوء  نموا،  األقل  البلدان  الزدهار  الركائز 

خارج  طفل  مليون   3.7 هناك  الحظ، 

بالمائة   60 اليوم،  أفغانستان  في  المدرسة 

االتفاقية  هذه  خالل  ومن  الفتيات،  من  منهم 

 50 وطالبة،  طالب   30,000 سنستهدف 

وهذا  الفتيات،  من  سيكونون  منهم  بالمائة 

التعليم  وصول  دعم  في  رؤيتنا  من  جزء 

بشكل عادل للجميع«.

من جهته، قال السيد فهد السليطي الرئيس 

الجميع،  فوق  التعليم  لمؤسسة  التنفيذي 

يمثل  التوقيع  إن  للمشروع:  المنفذة  الجهة 

وسيكون  أفغانستان،  ألطفال  بارزة  عالمة 

الفرص  على  إيجابي  تأثير  المشاريع  لهذه 

البالد،  في  المهمشين  لألطفال  المتاحة 

وتمكينهم من تحقيق مستقبل أكثر إشراقا 

ألنفسهم وألسرهم.

كما اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم 

الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية، 

وزير  عباد  قلندر  الدكتور  سعادة  مع  أمس، 

الصحة العامة األفغاني.

التعاون  سبل  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 

والمواضيع ذات االهتمام المشترك.

الدوحة- قنا - وقع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم 
مع وزارة التربية والتعليم األفغانية بشأن التزامات 

جديدة لدعم مشروع تعليم األطفال خارج المدرسة في 
أفغانستان.

الكواري 
يبحث سبل 
التعاون مع 
وزير الصحة 

األفغاني
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جامعة قطر تحصل
على االعتماد المؤسسي

عن  أمس  صباح  قطر  جامعة  أعلنت   

المؤسسي من  االعتماد  حصولها على 

ضمن  وذلك   WASC »الواسك«  هيئة 

تحقيق  في  تساهم  التي  المبادرات 

الخطة االستراتيجية للجامعة.

قال  المناسبة  بهذه  كلمته  وفي 

رئيس  الدرهم  حسن  الدكتور 

على  الجامعة  حصول  إن  الجامعة 

رسالة  مع  يتوافق  الدولي  االعتماد 

الجامعة  ُتعرف  أن  في  قطر  جامعة 

التعليم  في  النوعي  بتميزها  إقليمًيا 

المفضل  الخيار  وبكونها  والبحث 

للتنمية  ومحفًزا  والباحثين  للطلبة 

المستدامة  واالجتماعية  االقتصادية 

قطر  جامعة  التزمت  فقد  قطر،  لدولة 

االعتماد  على  للحصول  بالسعي 

المؤسسي.

وأضاف الدكتور الدرهم: »يعد حصول 

المؤسسي  االعتماد  على  قطر  جامعة 

من هيئة«الواسك»WASCخطوة مهمة 

الجامعة  التزام  لتأكيد  وأساسية 

بالتحسين  ومجتمعها  لطالبها 

تعليمية  بيئة  وتوفير  المستمر 

أهدافها  تتوافق  عالية  جودة  ذات 

المحلية  المعايير  مع  وإجراءاتها 

الحصول  مبادرة  وتندرج  والدولية. 

ضمن  المؤسسي  االعتماد  على 

تحقيق  في  تساهم  التي  المبادرات 

االستراتيجية  الخطة  من   5.7 الهدف 

تحقيق  في  يساهم  والذي  للجامعة، 

المؤسسي(  )التميز  الخامسة  الغاية 

جامعة  تعرف  أن  على  تنص  والتي 

ومرجعية  مستدامة  كمؤسسة  قطر 

للتميز التنظيمي والتشغيلي.

ألبرز  الجامعة  اختيار  إن  وقال: 

عالمًيا  المعروفة  االعتماد  مؤسسات 

التزام  يعزز  »الواسك«  هيئة  مثل 

المستمر  بالتحسين  الجامعة 

وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية 

للمجتمع، وذلك بناًء على رسالة هيئة 

»تعزيز  في  تتمثل  التي  »الواسك« 

التحسين المستمر وطمأنينة انتماء 

أصحاب المصلحة إليهم.

كلمته  في  الدرهم  الدكتور  وأشاد 

الحكومة  تقدمه  الذي  الكبير  بالدعم 

الرشيدة لجامعة قطر من أجل القيام 

أمناء  مجلس  بدور  أشاد  كما  بدورها 

الذي  والدور  اإلنجاز  هذا  في  الجامعة 

بالملف  المعنية  اللجنة  به  قامت 

لحصول  قطر  جامعة  منتسبي  وكل 

الجامعة على االعتماد العالمي. 

قال  المناسبة  بهذه  كلمته  وفي 

رئيس  الخنجي  خالد  الدكتور 

بجامعة  والتطوير  االستراتيجية 

إن هناك جهودا كبيرة قامت بها  قطر: 

سنوات  عشر  مدار  على  قطر  جامعة 

الجهود  من  بالكثير  القيام  خاللها  تم 

االعتماد،  هذا  على  الحصول  أجل  من 

عن  الخنجي  الدكتور  وتحدث 

االعتماد  من  المرجوة  األهداف  بعض 

ضمان  توفير  مثل  المؤسسي، 

تطوير  لجودة  المصلحة  ألصحاب 

تسهيل  الجامعة.،  في  العمليات 

المكتسبة  الساعات  تحويل  عملية 

المعتمدة،  المؤسسات  بين  للطلبة 

المؤسسية  الفاعلية  تعزيز 

نشر  المستمر،  الذاتي  بالتحسين 

ثقافة توظيف األدلة في الجامعة لدعم 

قياس األداء.

تحدث  المناسبة  بهذه  كلمته  وفي 

مدير  حسنه  عمر  مؤمن  د.  الدكتور 

المؤسسية  والفاعلية  البحث  إدارة 

والمسؤول عن ملف الجامعة لالعتماد 

لالعتماد  الواسك  هيئة  من  األكاديمي 

تتمتع  قطر  جامعة  إن  المؤسسي: 

المؤسسية  والموارد  بالممارسات 

االعتماد  على  للحصول  الالزمة 

قطر  جامعة  إن  الدولي.  المؤسسي 

النضج  من  مستوى  إلى  وصلت  قد 

من  مكناها  المؤسسي  واالستقرار 

النجاح في تحقيق هدفها في الحصول 

فبراير  في  المؤسسي  االعتماد  على 

تحصل  المؤسسة  إن  وقال   .2023
على االعتماد المؤسسي بعد استيفاء 

االلتزام  حول:  المتمحورة  متطلباته 

المستمر،  والتحسين  الجودة  بتبني 

والمساءلة  الطالبي،  والنجاح  والتعلم 

إدارته  إن  وقال  والنزاهة.  المؤسسية 

أصحاب  من  الكثيرون  ومعها  عملت 

الخصائص  تحديد  على  المصلحة 

قطر  جامعة  إلنجازات  األساسية 

المتاحة  والمجاالت  قوتها،  ونقاط 

لمزيد من التطوير والتحسين.

WASC »د. الدرهم: من هيئة »الواسك
اختيار الجامعة 
يعزز التزامها 
بتوفير بيئة 

تعليمية ذات 
جودة عالية

{ جانب من المؤتمر الصحفي 

الدوحة          $

ضمن مبادراتها لتحقيق الخطة االستراتيجية

تهدف لنشر الكتب التخصصية والتدريسية والمجالت العلمية

تدشين دار نشر جامعة لوسيل
د. نظام هندي: ستمنح فرصة ألعضاء التدريس إلنتاج ونشر الكتب التدريسية المحّكمة باللغتين

موريال نحاس: سنحرص على المشاركة في معارض الكتاب بإصداراتنا مبارك آل خليفة: بادرة مميزة من الجامعة لتحريك دفة النشاط الثقافي

أعلنت جامعة لوسيل عن تدشين )دار 

إلى  تهدف  والتي  لوسيل(  جامعة  نشر 

والتدريسية  التخصصية  الكتب  نشر 

العلمية  والمجالت  والمرجعية 

المحكمة، التي تشكل حلقة وصل بين 

حقول  مختلف  عبر  والقراء  المؤلفين 

العالمية  بالمحادثة  للنهوض  المعرفة 

وإثرائها.

نشر  دار  تدشين  حفل  خالل  ذلك  جاء 

رئيس  بحضور  أمس،  لوسيل  جامعة 

نظام  الدكتور  لوسيل  جامعة  ووكيل 

لوسيل  جامعة  رئيس  ونائب  هندي، 

فاطمة  األستاذة  الطالب  لشؤون 

المصلح، ومدير دار نشر جامعة لوسيل 

الدكتورة موريال الحاج نحاس، وعمداء 

اإلدارات،  ومدراء  الجامعة،  كليات 

وأعضاء هيئة التدريس.

إلى  لوسيل  جامعة  نشر  دار  وتهدف 

والتدريسية  التخصصية  الكتب  نشر 

العلمية  والمجالت  والمرجعية 

وصل  حلقة  تشكل  والتي  المحّكمة، 

مختلف  عبر  والقراء  المؤلفين  بين 

بالمحادثة  للنهوض  المعرفة  حقول 

على  الحفاظ  مع  وإثرائها  العالمية 

الثقافة المحلية.

والمجالت  الكتب  الدار  وستنشر   

النشر  عبر  متنوعة  أشكال  في  العلمية 

والوصول  والصوتي  واإللكتروني  الورقي 

المنشورات  ستتيح  كما  المفتوح، 

احتياجات  مع  تتماشى  أشكال  في 

األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية.

األستاذ  قال  المناسبة،  في  كلمته  وفي 

ووكيل  رئيس  هندي،  نظام  الدكتور 

إنشاء  »يتماشى  لوسيل:  جامعة 

الخطة  مع  لوسيل  جامعة  نشر  دار 

تهدف  التي  للجامعة  االستراتيجية 

في  العلمي  البحث  ثقافة  تعزيز  إلى 

التي  الجامعة  رسالة  ومع  الجامعة، 

للبحث  محفزة  بيئة  توفير  على  ترتكز 

العلمي واإلنتاج المعرفي الذي يسهم في 

التنمية المستدامة، ويعزز خدمة وبناء 

المجتمع. 

وتابع: ستمنح دار نشر جامعة لوسيل 

التدريس  هيئة  ألعضاء  مهمة  فرصة 

الكتب  ونشر  إلنتاج  الجامعة  في 

العربية  باللغة  المحّكمة  التدريسية 

ال  الدراسية،  للمناهج  اإلنجليزية  و/أو 

وذلك  الجامعة،  متطلبات  مناهج  سيما 

تدريسها  يتم  المقررات  هذه  معظم  ألّن 

على  تحتوي  وال  الجامعة  في  حاليًا 

كتب تدريسية. عالوة على ذلك، تضم 

القانون  حكم  مركز  »مجلة  حاليًا  الدار 

ومكافحة الفساد«، وستسهم في إنشاء 

التربية  كلية  من  لكل  علمية  مجالت 

واآلداب، وكلية التجارة واألعمال، وكلية 

تكنولوجيا المعلومات.

بإصدار  البدء  سيتم  كما  وأضاف: 

القطري،  بالقانون  المعنية  الكتب 

السيما أن معظم المؤلفات والمنشورات 

العربي  بالقانون  معنية  اليوم  المتوفرة 

قصوى  ضرورة  يشكل  مما  واألجنبي، 

بأن  منوها  الخطوة،  هذه  إلى  للسير 

جميع الكتب التي ستنشرها )دار نشر 

أيضا  متوفرة  ستكون  لوسيل(  جامعة 

بالتقنيات اإللكترونية.

بنشر  كبيرا  ضعفا  هناك  أن  إلى  ولفت 

يستدعي  مما  العربية،  باللغة  الكتب 

باللغة  المعرفة  سبل  توفير  ضرورة 

معظم  أن  مؤكدا  العلم،  لطلبة  العربية 

إصدارها  سيتم  التي  المنشورات 

ستكون متوفرة باللغة العربية، إضافة 

الهامة  إلى أنه سيتم البحث عن الكتب 

يتم  حتى  اإلنجليزية  باللغة  المنشورة 

وتقديم  العربية  اللغة  إلى  ترجمتها 

الفائدة الحقيقية للمجتمع.

»مبادرة ثقافية«

وفي السياق ذاته، قال السيد مبارك بن 

عبدالله آل خليفة مدير إدارة المطبوعات 

والمصنفات الفنية في وزارة الثقافة، إن 

في  مميزة  بادرة  قدمت  لوسيل  جامعة 

دولة  في  الثقافي  النشاط  دفة  تحريك 

الثقافة تدعم  وزارة  أن  إلى  قطر، مشيرا 

تعزز  التي  المبادرات  بشتى  وترحب 

اإلمكانيات  بجميع  الثقافي  النشاط 

المتاحة والمتوفرة لديها.

أهمية  له  الكتاب  أن  خليفة،  آل  وأوضح 

والثقافي  المعرفي  الجانب  في  كبيرة 

أو  مكتوبا  كان  إن  سواء  والعلمي 

العلمية  المجالت  أن  إال  إلكترونيا، 

بالورق،  مرتبطة  أساسها  المحكمة 

الممثلة  لوسيل  جامعة  جهود  مثمنا 

الجانب  النشر بهدف تعزيز  دار  بإطالق 

المعرفي والثقافي لدى الفئات المعنية.

»المشاركة في المعارض«

الحاج  موريال  الدكتورة  وأضافت 

نحاس، مدير دار نشر جامعة لوسيل: 

عن  اإلعالن  )أمس(  اليوم  »يسعدنا 

تدشين دار نشر جامعة لوسيل، حيث 

تهدف الدار إلى اإلتاحة على أوسع نطاق 

هيئة  أعضاء  ُينتجها  التي  لألبحاث 

التدريس بجامعة لوسيل والمجتمع. 

»الوطن«  لـ  تصريحات  خالل  وأضافت 

ستحرص الدار على ضمان دقة وأصالة 

المنشورات العلمية من حيث المحتوى 

سياسات  وضع  خالل  من  والتصميم 

كما  العلمية.  والمجالت  للكتب  النشر 

ستسهم الدار بشكل فعال في تسليط 

القطرية  الثقافة  تمّيز  على  الضوء 

المصنفات  نشر  خالل  من  والعربية 

األكاديمية عن دولة قطر والمنطقة. 

الدفعة  إنتاج  الدار في  وأعلنت عند بدء 

وقد  التدريسية،  الكتب  من  األولى 

األول  التدريسي  الكتاب  الدار  أصدرت 

بعنوان »المدخل إلى القانون القطري«، 

على  ستحرص  الدار  ان  إلى  مشيرة 

الكتاب  معارض  في  المشاركة 

المشاركة  وأولها  الخاصة  بإصداراتها 

كما  للكتاب،  رمضان  معرض  في 

الندوات  في  المشاركة  على  ستحرص 

ستحرص  الدار  ان  وأكدت  التثقيفية.  

على التعاون مع دور النشر النظيرة مثل 

جامعة  نشر  ودار  قطر  جامعة  نشر  دار 

صالح  في  يصب  بما  خليفة  بن  حمد 

ودعم  قطر  في  الثقافى  الحراك  تعزيز 

وتوفير  التدريس  هيئة  اعضاء  جهود 

الكتب لطلبة الجامعة.

{  أبرز الحضور

{ صورة جماعية  { مدير دار النشر تتحدث لـ»$«

{ المتحدثون في المؤتمر الصحفي 

} تصوير - عباس علي

كتب        محمد أبوحجر
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»4« محامين جدد
يؤدون اليمين القانونية

غدا أول أيام
شهر رمضان المبارك

اجتمعت لجنة قبول المحامين، صباح 

السيد: مسعود  أمس، برئاسة سعادة 

وذلك  العدل،  وزير  العامري-  محمد  بن 

في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل.

اللجنة في المواضيع المدرجة   ونظرت 

على جدول أعمالها، ومن بينها: 

اليمين  جدد  محامين  أربعة  أداء  أوال: 

والنظر  اللجنة،  أمام  القانونية 

أصحاب  من  ثالثة  قيد  طلبات  في 

المحامين  بجداول  النظيرة  األعمال 

المشتغلين.

من  عدد  طلبات  في  النظر  ثانيا: 

فترة  انتهت  ممن  الجدد  المحامين 

المتقدمين  من  عدد  ومقابلة  تدريبهم، 

قيد  طلبات  واعتماد  المهنة،  لممارسة 

التدريب. تحت  محامين  ستة 

قيد  نقل  طلبات  استعراض  ثالثا: 

المحامين  قيد  إلى  محامين  ثالثة 

التمييز  محكمتي  أمام  المشتغلين 

واالستئناف، والنظر في إلغاء قيد ثالثة 

التدريب.  تحت  محامين 

من  عددا  اللجنة  واستعرضت 

والضوابط  التنظيمية  المواضيع 

بشأنها  وتم  المحاماة،  مهنة  ألعمال 

المناسبة. القرارات  اتخاذ 

رؤية  تحري  لجنة  أعلنت  -قنا-  الدوحة 

والشؤون اإلسالمية،  األوقاف  الهالل بوزارة 

شهر  من   22 الموافق  األربعاء  اليوم  أن 

وأن  شعبان،  لشهر  المكمل  هو  مارس، 

هو  مارس  من   23 الموافق  الخميس  غدا 

أول أيام شهر رمضان المبارك.

عقب  صدر  للجنة  بيان  في  ذلك  جاء   

والشؤون  األوقاف  وزارة  بمبنى  اجتماعها 

اإلسالمية، مساء أمس، برئاسة فضيلة 

الشيخ الدكتور ثقيل الشمري.

أمام لجنة القبول برئاسة وزير العدل

لجنة تحري رؤية الهالل

$ الدوحة

للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية

قطر تشارك في اجتماع أمني خليجي

االجتماع  في  قطر  دولة  شاركت 

العامين  للمديرين  والثالثين  السابع 

بدول  الجنائية  والمباحث  للتحقيقات 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

العامة  االمانة  مقر  في  عقد  والذي 

-20 يومي  مدى  على  )الرياض(  بمدينة 

الداخلية  وزارة  21/ 3/ 2023م ترأس وفد 
جمال  العميد  االجتماع  في  المشارك 

المباحث  عام  مدير   - الكعبي  محمد 

وناقش  الداخلية  بوزارة  الجنائية 

االجتماع عددا من الموضوعات المدرجة 

على جدول األعمال.

عقد في مسقط

محافظ المركزي يشارك في اجتماع المحافظين الخليجيين 
مسقط- قنا- شارك 

سعادة الشيخ بندر بن 

محمد بن سعود آل ثاني، 

محافظ مصرف قطر 

المركزي، في االجتماع 

الثمانين للجنة محافظي 

البنوك المركزية بدول 

مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، واالجتماع 

والخمسين  التاسع 

لمجلس إدارة المجلس 

النقدي الخليجي اللذين 

عقدا أمس في العاصمة 

العمانية مسقط.

جرى خالل االجتماعين 

مناقشة عدد من 

الموضوعات، واُتخذت 

بشأنها القرارات 

المناسبة.

يهدف لرفع كفاءة الضباط الركن والمقاتلين

القوات المسلحة تختتم تمرين »موج عاصف 1«

الدوحة- قنا- اختتمت القوات 

المسلحة التمرين المشترك »موج 

عاصف 1« مع الجانب األميركي، 

بمشاركة وحدات القوات المسلحة 

المختلفة، واإلدارة العامة ألمن 

السواحل والحدود، والهيئة العامة 

للطيران المدني.

هدف التمرين، الذي جرى بإشراف 

هيئة التدريب، إلى رفع كفاءة 

الضباط الركن والضباط المقاتلين 

في قيادة وإدارة هذا النوع من 

التمارين، ودمج مفهوم العمليات بين 

القوات واألسلحة، باإلضافة إلى تعزيز 

التعاون مع القوات الصديقة.

حضر ختام التمرين سعادة الفريق 

الركن )طيار( سالم بن حمد بن 

عقيل النابت رئيس أركان القوات 

المسلحة القطرية، وعدد من كبار 

القادة الضباط في القوات المسلحة.

في مكتبة قطر الوطنية

تدشين كتاب »اإلرث ـــ كأس العالم FIFA قطر 2022«
الدوحة- قنا- احتضنت 
مكتبة قطر الوطنية، 

مساء أمس، حفل تدشين 
كتاب »اإلرث ـ كأس العالم 

FIFA قطر 2022«، الذي 
حرره سعادة الدكتور 

الشيخ ثاني بن علي بن 
سعود آل ثاني. 

وقال سعادة الدكتور حمد 
بن عبدالعزيز الكواري وزير 

الدولة ورئيس مكتبة 
قطر الوطنية في كلمة 

له بالمناسبة:

البطولة  هذه  استضافة  »إن 

إرثا  سيظل  تنظيمها  في  والنجاح 

وأحفادنا  ألبنائنا  ملهما  مشرفا 

والتخطيط  بماضيهم  لالعتزاز 

من  يجعلوا  لكي  مستقبلهم  لبناء 

وماضيا  أجمل  واقعا  حاضرهم 

ملهما بدوره ألبنائهم وأحفادهم«.

مبادرة  الكتاب  هذا  سعادته  وعد 

المكتبة  تثري  محمودة  ثقافية 

الحدث  هذا  وتوثق  العربية، 

عاشته  الذي  الفريد  االستثنائي 

نقطة  »وكان  العربية،  واألمة  قطر 

العالم  نظرة  تحسين  في  تحول 

منجزة  كأمة  لنا  واحترامه  لنا 

التحديات،  مواجهة  على  قادرة 

وثقافتنا  أنفسنا  فيه  وقدمنا 

االجتماعية،  وقيمنا  وحضارتنا 

تأكيد  خالل  من  رقينا  فيه  وأثبتنا 

منوها  المتبادل«،  االحترام  مبدأ 

في الوقت نفسه بأن هذه البطولة 

رياضية  مناسبة  مجرد  تكن  لم 

منعطفا  كانت  لكنها  عابرة، 

ولكل  وللعرب،  لقطر  تاريخيا 

الدول التي تسعى لرقي الحضارة 

اإلنسانية. 

الوطنية  قطر  مكتبة  رئيس  وثمن 

الشيخ  الدكتور  سعادة  مبادرة 

آل ثاني إلصدار هذا  ثاني بن علي 

على  يؤكد  لكونه  نظرا  الكتاب 

في  التوثيق  ثقافة  نشر  أهمية 

الخصوص:  بهذا  وقال  مجتمعنا، 

وبناء  التوثيق  إلى  بحاجة  »نحن 

الذاكرة  ألن  أيضا  واسع  أرشيف 

هذا  وجود  تتطلب  التاريخية 

يستطيع  خالله  من  إذ  األرشيف 

تحويل  المؤسسات  كما  الفرد 

في  فاعلة  قوة  إلى  الذاكرة 

الحاضر«.

الدكتور  سعادة  قال  جهته،  من 

الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل 

كلمته  في  الكتاب-  -مؤلف  ثاني 

أمام الحضور: »نحن في الحقيقة 

لكننا  كتاب،  بتدشين  نحتفل  ال 

في  قطر  دولة  بنجاح  نحتفل 

من  عربية  نسخة  أول  تنظيم 

بطولة كأس العالم، حيث تركت 

لنا البطولة إرثا من الفخر وإرثا من 

اإلنجازات في كل مناحي الحياة«.

من  عددا  أن  سعادته  وكشف 

شاركت  التي  الدول  سفراء 

العالم  كأس  في  منتخباتها 

الكتاب،  تحرير  في  ساهموا 

وأضاف: »نشرنا لهم مقوالت عبروا 

حول  وآرائهم  انطباعاتهم  عن  فيها 

وانطباعات  آراء  وهي  البطولة، 

جديرة بالتأمل. أما مقدمة الكتاب 

حمد  الدكتور  سعادة  خطها  فقد 

بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة 

ورئيس مكتبة قطر الوطنية، الذي 

كتب مقاال جديرا بالقراءة والتأمل 

ألنه احتوى على نظرة عميقة إلرث 

كأس العالم لدولة قطر«. 

بين  الكتاب  يضم  بالذكر  جدير 

دفتيه ترجمة للغة اإلنجليزية في 

اللغة  الصفحات  أما  صفحة،   97
العربية فعددها 135 صفحة.

تركه  الذي  لإلرث  الكتاب  ووثق 

القطاعات  من  عدد  في  المونديال 

وهي: اإلرث المعماري والحضاري، 

اإلرث االقتصادي والسياحي، اإلرث 

القانوني: تجربة العمل، ثم اإلرث 

الثقافي والتراثي.
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بعد قرار مضاعفتها خالل شهر رمضان.. قانونيون لـ »$«:

الحبس والغرامة عقوبة االتجار بالسلع المدعومة

على  المحافظة  بضرورة  وطالبوا 

السري  والرقم  التموينية  البطاقة 

الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح 

ال  حتى  استخدامها  أو  بحيازتها  للغير 

يكون عرضة للمساءلة القانونية.

والصناعة  التجارة  وزارة  وكانت  هذا 

حصة  مضاعفة  مبادرة  عن  اعلنت 

المبخر  والحليب  والزيت  والسكر  األرز 

المواد  من  المستفيدين  للمواطنين 

حيث  واحدة،  لمرة  وذلك  التموينية، 

يبدأ تطبيق صرف الحصة المضاعفة 

لكل بطاقة تموينية اعتبارًا من يوم 15 

خالل  صرفها  يتم  أن  على  مارس   31  –
هذه الفترة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وزارة 

رمضان  شهر  خالل  والصناعة  التجارة 

حرص  إطار  وفي  1444هـ،  المبارك 

الوزارة للتسهيل على المواطنين خالل 

هذا الشهر الفضيل، حيث يزداد اإلنفاق 

على شراء السلع الغذائية التي تحتل 

النسبة األكبر من إجمالي المصروفات 

خالل هذا الشهر.

في البداية قالت المحامية زينب محمد 

السلع  في  التعامل  تنظيم  قانون  إن 

التجارة  على  للقضاء  يهدف  المدعومة 

غير القانونية لتلك السلع والتي كانت 

تلك  تسريب  خالل  من  سابقا  تتم 

للحصول  نظرا  وبيعها  للسوق  السلع 

في  أسعارها  من  أقل  بأسعار  عليها 

تهدف  السلع  تلك  أن  مؤكدة  السوق، 

للمواطنين  المتعددة  الخيارات  إلتاحة 

الغذائية  المواد  على  للحصول 

الخاصة باحتياجات المنازل من المواد 

الجودة  معايير  ألعلى  وفقًا  المدعومة، 

ووفقا السعار مخفضة.

الدولة تقوم بدعم عدد من  وأضافت أن 

للمواطنين  واألعالف  الغذائية  السلع 

السلع  تلك  ببيع  البعض  قيام  أن  اال 

تسهم  كونها  كبيرة،  خطورة  يشكل 

في فتح أسواق غير قانونية.

على  يحظر  القانون  أن  إلى  وأشارت 

السلع  هذه  في  التعامل  شخص  أي 

بذلك  ترخيص  على  الحصول  قبل 

انه  مؤكدا  المختصة،  اإلدارة  من 

األقصى  والحد  المدعومة  السلع  حدد 

ألسعارها وفئات المستفيدين من هذا 

الدعم.

 5 رقم  القانون  أن  محمد  وأكدت 

على  حظر   11 المادة  في   2017 لسنة 

بيع  إعادة  الدعم،  من  المستفيدين 

من  شرائها  بعد  المدعومة  السلع 

أو  فيها،  بالتعامل  لهم  المرخص 

أو  عليها،  المقايضة  أو  للبيع  عرضها 

بالمخالفة  وجه،  بأي  فيها  التصرف 

على  ُيحظر  كما  القانون،  هذا  ألحكام 

حيازة  الدعم  من  المستفيدين  غير 

ألحكام  بالمخالفة  المدعومة،  السلع 

هذا القانون.

ومن جانبه يقول المحامي عبدالرحمن 

آل محمود إن القانون يحظر بيع السلع 

المدعومة أو غلق المحل المكلف بالبيع 

بقصد االمتناع عن بيعها، وفرض شراء 

أو  المدعومة  السلع  من  معينة  كميات 

شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها 

وكذلك  للقانون،  مخالف  شرط  على 

تخزينها  أو  المدعومة  السلع  بيع 

وكذلك  به،  المرخص  المحل  خارج 

الفئات  لغير  المدعومة  السلع  بيع 

المستفيدة من الدعم.

تقدم  قطر  دولة  أن  محمود  آل  وأكد 

والدعم  الخدمات  من  العديد 

يأتي  السلع  هذه  توفير  وأن  لمواطنيها 

إلى  الهادفة  الدولة  لرؤية  انعكاسا 

المقدمة  الخدمات  خريطة  توسيع 

الخيارات  وإتاحة  المواطنين،  إلى 

المواد  على  للحصول  لهم  المتعددة 

وبجودة  مخفضة  بأسعار  الغذائية 

التجارة  وزارة  بمبادرة  مشيدا  أعلى، 

والصناعة بمضاعفة السلع التموينية 

خالل الشهر الكريم.

تعزيز  على  الدولة  حرص  إلى  وأشار 

أفضل  وتوفير  المواطنين  ودعم 

الخدمات لهم بجودة مرتفعة، موضحا 

المواد الغذائية  أنه يتم الحصول على 

لها  مخصصة  منافذ  عبر  المدعومة 

المنافذ  لتلك  تصاريح  إصدار  ويتم 

ولدى  الحرة  األسواق  في  بيعها  وعدم 

الدولة  التزام  يعكس  ما  وهو  التجار 

الخدمات  تطوير  نحو  بالسعي 

توفير  وكذلك  المجتمع  إلى  المقدمة 

أفضل سبل الحياة للمواطنين وتلبية 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.

الخبير  دياب  الصادق  قال  جانبه  من   

أن  على  تحرص  الدولة  إن  القانونى 

تصل السلع المدعمة إلى مستحقيها، 

بيع  يحارب  المشرع  فان  ولذلك 

النوافذ  خارج  السلع  هذه  منتجات 

بها  والمسموح  لذلك  المخصصة 

باألسعار المدعومة.

توفير  على  تحرص  الدولة  أن  وأكد 

المواد  من  المواطنين  احتياجات 

الجودة  معايير  ألعلى  وفقا  المدعومة 

تلبية  على  الحرص  تجسد  التي 

ما  بكل  واالرتقاء  المواطن  احتياجات 

على  القضاء  وكذلك  متطلباته  يخدم 

التجارة غير المشروعة لتلك السلع.

وأشار دياب إلى أن المتاجرة في السلع 

قبل  من  األعالف  أو  المدعومة  الغذائية 

البعض شيء سلبي ويخالف القانون، 

الفتا إلى أن بعض المواطنين يتبرعون 

ان  كما  القادرين،  لغير  السلع  بتلك 

هناك البعض يرى أنها ال تناسبه ويقوم 

والمقاهي  المتاجر  ألصحاب  ببيعها 

والمطاعم بأسعار مخفضة.

زينب محمد: القانون يحظر على المستفيدين إعادة بيعها

الصادق دياب:
الدولة

 تحرص  على 
وصولها إلى 
مستحقيها

عبدالرحمن آل محمود: حق للمواطن ال يجوز التنازل عنها

بقانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات

»الرقابة اإلدارية«
تنظم ورشة تعريفية

اإلدارية  الرقابة  هيئة  نظمت 

بقانون:  تعريفية  ورشة  والشفافية 

على  الحصول  في  الحق  »تنظيم 

فندق  في  عقدت  والتي  المعلومات« 

يومي  وذلك  الدوحة  شيراتون 
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والتي  التعريفية  الورشة  خالل  وتم 

ورؤساء  اإلدارات  مديري  تستهدف 

الجهات  في  يمثلهم  من  أو  األقسام 

الجهات  وتدريب  توعية  الحكومية 

القانون،  هذا  عليها  يسري  التي 

الدولة  توجه  سياق  في  يأتي  والذي 

مؤسسات  وتحديث  تطوير  إلى 

إلى  الوصول  بهدف  العام،  القطاع 

بالكفاءة  يتمتع  متميز  عام  قطاع 

والشفافية ويخضع للمساءلة.

القانون  هذا  بموجب  أن  كما 

بتوفير  المختصة  األجهزة  تقوم 

النشر  طريق  عن  إما  المعلومات 

طلبات  تلبية  طريق  عن  أو  التلقائي 

الحصول على المعلومة المقدمة من 

األفراد أو من األشخاص المعنوية.

في  التعريفية  الورشة  هذه  وتأتي 

تنتهجها  التي  التطوير  خطة  إطار 

والشفافية  اإلدارية  الرقابة  هيئة 

لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، 

المعارف  وإكسابهم  كفاءتهم  ورفع 

العلمية  بقدراتهم  ترتقي  التي 

النزاهة  مجاالت  في  والعملية 

في  يساهم  الذي  األمر  والشفافية، 

قطر  رؤية  في  مهمة  ركيزة  بناء 

في  تتمثل  والتي   ،2030 الوطنية 

البشرية. التنمية 

نظمه ديوان الخدمة المدنية

ممثلون عن »30« جهة في لقاء منصة »شارك«
الدوحة- قنا- نظم ديوان 

الخدمة المدنية والتطوير 
الحكومي أمس، اللقاء 

التنسيقي األول لمشروع 
منصة »شارك«، بهدف 

تعريف الجهات الحكومية 
المشاركة بالمنصة 

وعرض مميزات »شارك« 
على مختلف مستويات 

المستخدمين لها.
وقد شارك في اللقاء 

التنسيقي أكثر من 120 
ممثال من أكثر من 30 جهة 

حكومية في الدولة. 

بن  عبدالعزيز  السيد  سعادة  وقال 

رئيس  خليفة،  آل  مبارك  بن  ناصر 

والتطوير  المدنية  الخدمة  ديوان 

كافة  ربط  مرحلة  إن  الحكومي، 

التابعة  الرقمية  اإلعالم  وسائل 

منصة  عبر  الحكومية  للجهات 

الخطوات  أهم  من  تعد  »شارك« 

وأبرزها لدورها الرئيسي في توحيد 

المختلفة،  القنوات  عبر  االتصال 

االستجابة،  تسريع  جانب  إلى 

التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء 

تلبية  خالل  من  االصطناعي، 

منصة  عبر  المتعاملين  احتياجات 

قياس  في  سيسهم  ما  وهو  واحدة، 

مدى نجاح التجربة عبر استحداث 

الخدمات  جودة  مدى  لقياس  نظام 

التواصل  جودة  وتحسين  العامة 

والتنسيق بين الجهات. 

ديوان  تعاون  على  سعادته  وأكد 

الخدمة المدنية والتطوير الحكومي 

في  الحكومي  االتصال  مكتب  مع 

دعم الجهات، لضمان نجاح التحول 

الرقمي القائم على التدريب العملي. 

الشيخ  سعادة  قال  جانبه،  من   

جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، 

الحكومي،  االتصال  مكتب  مدير 

المدنية  الخدمة  ديوان  جهود  إن 

منصة  بناء  في  الحكومي  والتطوير 

تكنولوجيا  وبتوظيف  »شارك« 

متطورة من الذكاء االصطناعي تعد 

إضافة نوعية ومبتكرة وعالية الكفاءة 

الحكومي  االتصال  منظومة  في 

عبر  المستخدمين  مع  التفاعلي 

االجتماعي  التواصل  منصات 

واإلعالمي.

مكتب  جاهزية  عن  سعادته  وعبر   

الدائم  بالتعاون  الحكومي  االتصال 

المدنية  الخدمة  ديوان  مع  والمثمر 

كافة  ودعم  الحكومي،  والتطوير 

المبادرات الحكومية التي من شأنها 

تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين 

مع  قطر،  دولة  في  والمقيمين 

الحرص الدائم على مواصلة الجهود 

لالرتقاء باألداء المؤسسي الحكومي 

قيادة  ورؤية  لتطلعات  استجابة 

الدولة. 

مرحلة  تطبيق  آلية  بحث  تم  كما   

الرقمية  اإلعالم  وسائل  جميع  ربط 

عبر  الحكومية  للجهات  التابعة 

ضمن  مرحلة  وهي  »شارك«،  منصة 

خلق  في  ستساهم  عدة  مراحل 

منصة شاملة موحدة تضمن تجربة 

متميزة لكل من المتعاملين ومزودي 

الخدمات الحكومية. 

معلومات  أيضا  اللقاء  وتناول 

»شارك«  منصة  حول  توضيحية 

ومزاياها، وما ستشمله هذه المرحلة 

من آلية تطبيق توحيد االتصال عبر 

سيمكن  حيث  المختلفة،  القنوات 

الجهات الحكومية من تقديم خدمات 

والمقيمين،  للمواطنين  متميزة 

باإلضافة إلى تسريع االستجابة بما 

ستوفره »شارك« من خدمة المجيب 

على  تعتمد  التي  بوت«  »شات  اآللي 

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، مما 

انتظار  وقت  تقليص  إلى  سيؤدي 

لطلباتهم  واالستجابة  المتعاملين 

ومالحظاتهم بسرعة فائقة. 

عبدالرحمن  حسن  السيد  وقال   

التطوير  شؤون  مدير  االبراهيم، 

الخدمة  بديوان  الحكومي 

إن  الحكومي  والتطوير  المدنية 

مكونات  أهم  أحد  »شارك«  منصة 

الحكومي  التطوير  استراتيجية 

والتطوير  المدنية  الخدمة  بديوان 

الحكومي. 

شؤون  استراتيجيات  وتركز   

الخدمة  بديوان  الحكومي  التطوير 

على  الحكومي  والتطوير  المدنية 

بتطوير  الوطنية  قطر  رؤية  تحقيق 

على  قادر  تنافسي  حكومي  قطاع 

مراقبة وقياس أداء أجهزته وخدماته، 

احتياجات  بحسب  وتطويرها 

المتعاملين. 

 يشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية 

قطر  دولة  في  الحكومي  والتطوير 

تطوير  عن  سابق  وقت  في  أعلن  قد 

منصة »شارك« بالتعاون مع شركة 

تكنولوجية  كمنصة  »سبرنكلر«، 

موحدة  رقمية  تجربة  لتقديم 

الحكومية  الجهات  عبر  للمتعاملين 

ضمن  وذلك  للخدمات،  المقدمة 

المدنية  الخدمة  ديوان  أولويات 

تبسيط  في  الحكومي  والتطوير 

وتعزيز  الحكومية  اإلجراءات 

التواصل مع المتعاملين.

كتب

$ الدوحة

{ الصادق دياب{  زينب محمد { عبدالرحمن آل محمود

}

السلع 

المدعومة

}

أكد خبراء قانونيون أن االتجار في السلع المدعمة تعد جريمة 
وفقا للقانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتنظيم التعامل في 
السلع المدعومة، الفتين إلى أن المواد التموينية واألعالف 

المدعومة حق للمواطن ال يجوز التنازل عنها للغير مهما كانت 
األسباب لذلك حرص المشرع القطري على تشديد العقوبات على 

من يقوم بغير ذلك أو يتالعب بها..واضافوا خالل استطالع رأي 
لـ»$« أن السلع المدعومة تهدف للحد من االسعار وتعد دعما 

من الدولة للمواطنين لذلك حرصت الدولة على حمايتها ومنع 
ذهابها لغير مستحقيها، مضيفين أن القانون ينص على معاقبة 

من يتاجر في تلك السلع بالحبس مدة ال تجاوز سنة، وبالغرامة 
التي ال تزيد على )500.000( خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين 

العقوبتين. 

محمد أبوحجر
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$ ترصد اإلقبال على األسواق لشرائها مع دخول الشهر الفضيل

رمضـان ينعــش مبيـعات التمور

رمضان  شهر  في  اإليمانية  األجواء  تزدهر  مثلما 

التجارية  الحركة  أيضا  تزدهر  المبارك 

من  الكريم  الشهر  في  لما  األسواق،  وتنتعش 

نوعية  في  حتى  به  خاصة  وتقاليد  عادات 

لدى  الطعام  ثقافة  من  كبير  فجزء  الطعام، 

من  نوعا  تشكل  الكريم  الشهر  خالل  القطريين 

عمل  مثل  الشعبي  والموروث  التراث  إحياء 

يحمل  الذي  الرقاق،  وخبز  الحب  ودق  الشربت 

عبق الماضي العريق إلى الحاضر الجميل.

القطريين  استهالك  ذروة  رمضان  شهر  يمثل 

اإلفطار  وجبة  به  يبدؤون  فالتمر  والرقاق،  للتمر 

عند المغرب اقتداء بسنة الرسول محمد صلى 

المهرجانات  له  تقام  لذلك  وسلم،  عليه  الله 

المحلي  اإلنتاج  من  أنواعه  كل  تعرض  التي 

والمستورد، أما الرقاق فيعتبر المكون الرئيسي 

المرق  مع  الخبز  هذا  من  المصنوع  للثريد 

موائد  على  المشترك  القاسم  ويعد  واللحم، 

اإلفطار كل ليلة.

في  الرقاق  خبز  على  اإلقبال  يزداد  ولذلك 

السنة،  شهور  بقية  في  غيره  عن  رمضان 

ونالحظ اإلنسان العادي أن األسواق والموالت قد 

الرقاق  ومن  التمر  من  هائلة  بكميات  استعدت 

من  فئة  لكن  كراتين،  في  المكدس  آليا  المعد 

الناس تفضل الرقاق المصنوع أو المعد يدويا.

 وفي جولة $ على محالت بيع التمور كان 

على  بغريب  ليس  وهذا  أيضا،  كبيرا  اإلقبال 

المشهد التجاري القطري في مثل هذا الوقت من 

خالل  كبيرا  رواجا  تشهد  التمور  فتجارة  العام، 

المستهلكين  قبل  من  ورمضان  شعبان  شهري 

يبدؤون  الصائمين  ألن  والمقيمين،  القطريين 

الرسول  بنصيحة  عمال  بتناوله،  اإلفطار  وجبة 

صلى الله عليه وسلم.

لديهم  الزبائن  أن  على  الباعة  من  عدد  وأكد 

فغالبية  األنواع،  أجود  باختيار  الكامل  الوعي 

التمر  كان  إذا  الشراء  يرفضون  الزبائن  هؤالء 

تغطية  على  المتاجر  تحرص  لذلك  مكشوفا، 

الزبائن  يحرص  كما  شفاف،  بورق  المعروض 

على التأكد من خلوها من الحشرات في الداخل 

الذي  النمل  أو  النخيل  كسوس  الحبات  وبين 

على  والحرص  النخيل،  أشجار  على  يتسلق 

انتقاء التمر الخالي من الثقوب والنخور والعفن، 

وعند شراء التمر المحلي يسأل الزبائن إذا كان 

من إنتاج هذه العام أم األعوام السابقة، ويفضل 

المتاجر  تحرص  ولذلك  األحدث،  المنتج  شراء 

ألنها  عيوب  أية  من  الخالية  التمور  توفير  على 

تخضع لرقابة األجهزة التفتيشية.

المتاجر  وفرت  لقد   :»$ لـ  الباعة  أحد  وقال 

إنتاج  من  سواء  التمور  أنواع  جميع  للزبائن 

خارج  من  المستوردة  أو  القطرية  المزارع 

السكري  مثل  األنواع  كل  نعرض  ونحن  قطر، 

والخضري والبرحي واإلخالص والخنيزي وهذه 

أنواع  لدينا  كما  المحلي،  اإلنتاج  من  معظمها 

والمجدول  والصقيعي  السكري  مثل  مستوردة 

واالخالص، والشهل والشيشي وأم رحيم واللولو 

األنواع  هذه  من  الكثير  أن  مؤكدا  والمخروطي، 

مستوردة من مصر والسعودية واليمن والعراق، 

عندما أقيم معرض العسل والتمور في الدوحة 

مؤخرًا وعرض خالله ما يقارب المائة صنف.

 أحد الزبائن يبدو لديه خبرة كبيرة في انتقاء 

وجبة  لبدء  عظيمة  فوائد  توجد  فيقول:  التمر 

بسنة  االقتداء  أهمها  التمر،  بتناول  اإلفطار 

فنأخذ  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  رسولنا 

أن  الصحية  الفوائد  ومن  السنة،  اتباع  أجر 

الطاقة  من  فقده  عما  الجسم  يعوض  التمر 

يحتاجه  بما  الجسم  ويمد  رمضان،  نهار  في 

وغيرها  المعدنية  واألمالح  الفيتامينات  من 

والكربوهيدرات  والبوتاسيوم  كالكالسيوم 

الهضمي  الجهاز  وينشط  واأللياف،  والسكر 

بقية  من  وغيرها  السرطان  أمراض  من  ويقي 

األمراض.

الطبيعي  شكله  في  تناوله  يمكن  أنه  مؤكدا 

المغرب  قبل  الماء  في  نقعه  يتم  أن  وممكن 

شكل  على  تناوله  ويمكن  ساعتين،  أو  بساعة 

عجوة خالية من النوى أو مع المكسرات بحسب 

رغبة كل واحد.

التمور  بيع  محالت  على  جولتنا  هذه  كانت 

داخل  المشهد  لكم  نقلنا  حيث  الرقاق  وخبز 

على  أعاده  المبارك  رمضان  شهر  قبيل  األسواق 

بلدنا الحبيب بالخير واليمن والبركات.

 الباعة: المواطنون لديهم خبرة طويلة في انتقاء الجيدالسوق القطري يعرض أنواعا محلية ومستوردة

آمنة العبيدلي ثقافة الطعام كتب
لدى القطريين 

خالل الشهر 
الكريم بها 

إحياء للموروث 

تقدمها مؤسسة قطر 

أنشطة رمضانية مفتوحة للجميع
محور  والتراث  والتعليم  الصحة  ُتشّكل 

تنظمها  التي  الرمضانية  األنشطة 

مؤسسة قطر هذا العام والمفتوحة لكافة 

خيارات  من  توفره  لما  المجتمع،  أفراد 

حّد  على  واالفتراضي  الفعلي  بالحضور 

سواء. 

المدينة  ترحب  الكريم،  الشهر  مدار  على 

جميع  من  المجتمع  بأفراد  التعليمية 

مجموعة  في  للمشاركة  قطر،  أنحاء 

كافة  لتناسب  المصممة  الفعاليات  من 

البرامج  تشمل  والتي  األسرة،  أفراد 

البدنية،  اللياقة  وأنشطة  التعليمية 

يعكس  بما  اإلسالمية  والمحاضرات 

كالتعليم،  قطر،  مؤسسة  عمل  محور 

والتنمية  االجتماعي  والتواصل  والثقافة، 

المجتمعية.

التنفيذي  الرئيس  زبيب،  ميان  وقالت 

لالتصال في مؤسسة قطر: »يشكل شهر 

على  للتركيز  لنا  فرصة  الكريم،  رمضان 

القيم  هذه  تجسيد  إن  وتقاليدنا،  قيمنا 

والمشاركة  المحلية  بالثقافة  واالحتفاء 

في  يأتي  جديدة،  تعليمية  تجارب  في 

صميم ما نؤمن به في مؤسسة قطر«.

أفراد  كل  إلينا  ينضم  أن  »آمل  وأضافت: 

من  العديد  مًعا  لنستكشف  مجتمعنا، 

الفعاليات واألنشطة التي تناسب جميع 

جميع  في  تقام  والتي  العمرية،  الفئات 

أنحاء المدينة التعليمية«.

تستضيفها  التي  األنشطة  بين  ومن 

رمضان  شهر  خالل  التعليمية  المدينة 

الرمضانية:  الثقافية  الليالي  الكريم: 

مساًء  أبوابها  التعليمية  المدينة  تفتح 

من 3 إلى 8 أبريل الستقبال الزوار وتعزيز 

ثقافتهم بالعادات الرمضانية من مختلف 

الحياة  أنماط  اتباع  ذلك  في  بما  الدول، 

الشهر  خالل  عليها  والحفاظ  الصحية 

رمضانية  قصص  تنظم  كما  الكريم  

وتقام  الوطنية  قطر  مكتبة  في  ومسابقة 

فعالية قصص رمضانية عن ُبعد في بث 

مباشر عبر صفحة )childrenـQNL( على 

اثنين  يوم  كل  وذلك  إنستغرام،  منصة 

وأربعاء من كل أسبوع ابتداًء من الساعة 

حيث  ساعة،  نصف  ولمدة  عصًرا   5
ألجمل  ممتع  سرد  إلى  سوًيا  نستمع 

القصص اإلسالمية. 

كلوب«  »تراي  نادي  يقيم  التألق:  سباق 

قطر،  مؤسسة  مع  بالتعاون  الدوحة، 

وذلك  التألق،  سباق  من  األولى  الفعالية 

 10 الساعة  عند  أبريل،   7 الجمعة  يوم 

المشاركون،  يخوض  حيث  مساًء. 

تمتد  سباقات  واألطفال،  المبتدئين  من 

لمسافة 5 كيلومترات، انطالًقا من مطعم 

التعليمية.مبنى  بالمدينة  شيفز جاردن 

ذو المنارتين )جامع المدينة التعليمية(: 

من برامج األطفال اإلسالمية يوم السبت، 

إلى  للسيدات،  المخصصة  والدروس 

للعيد،  واالستعداد  القرآن،  عبر  رحلة 

التعليمية  المدينة  جامع  يستضيف 

العديد من البرامج واألنشطة الهادفة.

في  أبريل   5 يوم  ُتقام  القرنقعوه:  ليلة   

محطة  وستكون  األكسجين،  حديقة 

لجمع  لألطفال  متاحة  القرنقعوه 

من  كجزء  الحلوى  وأكياس  المكسرات 

ركن  الرمضانية.  والتقاليد  العادات 

في  المشاركة  لألطفال  يمكن  األطفال: 

والروبوتات  الليغو  وأنشطة  العمل  ورش 

واأللعاب  اليدوية  والحرف  والفنون 

التعليمية في حديقة األكسجين. 

الفعالية  هذه  تقام  الدوحة:  احتضن   

مارس   31 من  والسبت  الجمعة  يومي 

األكسجين،  حديقة  في  أبريل   15 إلى 

وعي  لتعزيز  القطرية  الثقافة  وتعرض 

شهر  خالل  اإلسالمية  بالثقافة  الزوار 

رمضان. وتتضمن أيًضا األنشطة الرسم 

عمل  ورش  الدمى،  عروض  الوجه،  على 

القص، نسج السدو، الجلسات الثقافية، 

والخط  اإلسالمية،  الهندسة  ورش 

المأكوالت  تقديم  سيتم  كما  العربي. 

القطرية.

الطلق: يمكن لألطفال  الهواء  السينما في 

في  سراج  حلقات  بعروض  االستمتاع 

األكسجين  بحديقة  الطلق  الهواء 

مارس   31 من  والسبت  الجمعة  يومي 

من  الثالث  الموسم  أبريل.   15 إلى 

الموسم  ينطلق  »كميونيسبورت«: 

بالمدينة  الرياضية  الفصول  من  الثالث 

الدروس  وستبدأ  مرافق   7 في  التعليمية 

في 2 أبريل وتستمر حتى 1 يوليو.

شهر  خالل  السكري  بمرض  التوعية 

رمضان عبر تقديم النصائح حول الصيام 

مع مرض السكري. 

إقامة إفطار يومي في مبنى ذي المنارتين 

وحملة  التعليمية(  المدينة  )جامع 

التبرعات  جمع  سيتم  حيث  رمضان، 

واطالق  يومًيا،  اإلفطار  وجبات  لتأمين 

موسم جديد من برنامج »سراج«.

يشترونه من األسر المنتجة لدعمهم

الزبـائــن تفضــل الرقـاق اليـدوي
جولة  $ بين األسواق رصدت األسر وهي تشتري 

من داخل الموالت والمراكز التجارية كميات كبيرة 

من الرقاق المصنوع آليا بواسطة العجانة واألفران 

الكهربائية، وخالل الجولة في سوق واقف كان اإلقبال 

أيضا كبيرا على شراء الرقاق المعد يدويا، وشراء التمر 

بكل أنواعه الكثيرة الموجودة في السوق القطري بكميات 

كبيرة. وفي سوق واقف يلتف الناس حول إحدى 

الخبازات، كل منهم يعرف دوره لشراء »خبز الرقاق« 

الساخن، بينما الخبازة تجلس وحولها عدد من األواني 

المعدنية والزجاجية والبالستيكية بها ماء وزيت وملح 

وسكر وغير ذلك مما يلزم صنعتها، وأمامها أيضا الموقد 

عليه الطابي أو التاوة، يالحظ أن اإلناء الكبير عبارة عن 

صينية بها عجينة رخوة بعض الشيء، تقطع منها 

بواسطة اليد قطعا على شكل كورات ثم تبسطها على 

التاوة )الطابي المسطح( بيدها فتصير رقيقة إلى حد 

كبير بعد أن تكون مسحت سطح التاوة بالزيت حتى ال 

يلتصق بها العجين فيصعب رفعه، وتترك الرقائق على 

النار حتى تجف الخبزة ثم ترفعها بواسطة )المحماس( 

وهو عبارة عن يد مصنوعة من الحديد، ومن ثم تؤكل 

الخبزة بعد أن يوضع عليها الدهن والسكر، أو يصنع 

منها الثريد حسب رغبة العائلة.  إحدى السيدات التي 

جاءت لشراء خبز الرقاق تحدثت لـ $ قائلة إن 

الموالت والمراكز التجارية تعرض حاليا كميات كبيرة 

من خبز الرقاق ولكني فضلت الشراء من الخبازات 

مباشرة بهدف تشجيع األسر المنتجة من جهة، وبهدف 

إحياء التراث والحفاظ على هذه الصنعة من االندثار من 

جهة ثانية، ألن هناك عادات رمضانية جميلة اندثرت 

بفعل التطور والتقدم مثل دق الحب، كما إني استمتع 

بمشاهدة الخبازة وهي تقوم بعجن الدقيق وتضيف 

إليه ما يلزم من ملح ثم رش الزيت على سطح التاوة 

وبسط العجينة عليها وقشها بعد أن تكون قد نضجت، 

وما يصاحب هذه العملية من رائحة الدقيق والعجين 

والخبزة وهي على النار، فكل هذه المراحل تجعلنا 

على صلة بالماضي الذي نحبه. ومع وجود خبز الرقاق 

المصنوع آليا والمصنوع يدويا ويباع في األسواق ال يخلو 

األمر في بيوت بعض القطريين من إعداد خبز الرقاق 

داخل البيت، فالكثير من السيدات القطريات يتقن عمل 

الرقاق، فيقمن بخبزه داخل البيوت ألنهن ال يقتنعن بما 

يباع، فربة البيت تعرف جيدا ما يفضله أفراد األسرة 

من إضافات على هذا الخبز، خصوصا أنه لم يغب عن 

الوجبات القطرية طوال السنة لكن يزداد استهالكه في 

الشهر الكريم لكثرة العزائم والوالئم.
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{ سلطان بن حسن الجمالي 

اللجنة الوطنية تشارك في الدورة »52« لمجلس األمم المتحدة..الجمالي:

»ذوو اإلعاقة« في قمة أولويات »حقوق اإلنسان«
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ممثلة في 

سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي األمين العام 
للجنة في أعمال الدور )52( لمجلس األمم المتحدة 

لحقوق اإلنسان بجنيف. وأكد الجمالي في مشاركته 
يومي 19 و20 مارس الجاري حول حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة وحرية الدين أو المعتقد؛ أن اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان تضع قضية حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة في قمة أولوياتها. الفتًا إلى أن تطور مفهوم 
اإلعاقة في المجتمع القطري يجعل الفرصة سانحة 

لتغيير نوعية الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

تصور  إعادة  إلى  الجمالي  ودعا 

العيش  نحو  المقدمة  الخدمات 

هذه  وقال:  واإلدماج،  المستقل 

خالل  بقوة  مطروحة  كانت  الفكرة 

تتضمن  وهي  الماضية  الفترات 

متطلبات  نحو  العاهة  عن  االبتعاد 

وهو  وإدماجه،  واستقالليته  اإلنسان 

بالعدالة  والشعور  الكرامة  يحقق  ما 

والمساواة. وطالب التحالف العالمي 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

التي  الوطنية  المؤسسات  وكافة 

المعلومات  بطرح  العالم  في  يمثلها 

التقرير  ضمن  جاءت  التي  واألفكار 

ذوي  باألشخاص  المعني  المقرر 

مجتمعاتها  في  العام  للحوار  اإلعاقة، 

جانب  إلى  القرار  وصناع  ولإلعالم 

أنفسهم،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

 – إليهم  نستمع  أن  يجب  وقال: 

ونعيد   - اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

القرن  في  الخدمات  لتقديم  تصورنا 

ونحن  دورنا  وهو  والعشرين،  الواحد 

نتعهد باالستفادة من الجهد المبذول 

في هذا التقرير الملهم. 

فيما دعا األمين العام للجنة الوطنية 

خطاب  إطالَق  إلى  اإلنسان  لحقوق 

التام  الرفض  إعالن  فيه  يتم  واضح، 

من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق 

التعصب  اإلنسان لجميع ممارسات 

االعتدال  بقيم  وإيماننا  والتطرف، 

اآلخر  مع  والتعايش  والتسامح 

وأهمها حرية الدين والمعتقد. منوهًا 

المؤسسات  أدوار  أهم  من  أّن  إلى 

الوطنية اليوم نشُر الثقافة التسامح 

أثبتت  لقد  وقال:  واالعتدال. 

في  قدَرتها  اإلنسان  حقوق  ثقافة 

غير  بقوة  األخالقي  العنصر  بسط 

مسبوقة. إذ يمكنها أن تشّكل منطلقًا 

العالمية الذي  إلى مبدأ  جامعًا. الفتًا 

يتجاوز  الحقوق  هذه  بها  تتمتع 

الجغرافية،  السياسية،  الحدود 

خالله  من  ويوجد  والثقافية،  اللغوية 

والتعايش،  السالم  إمكانية لتحقيق 

مستدامة  تنمية  في  والمشاركة 

تنسجم مع إنسانيتنا وال تكون على 

حسابها. 

اللجنة  شاركت  السياق  ذات  وفي 

الوطنية لحقوق اإلنسان في االجتماع 

إدارة  مجلس  ألعضاء  اإلقليمي 

 )APF( الهادئ  منتدى آسيا والمحيط 

فرصة  اإلقليمي  االجتماع  ويمثل 

القضايا  في  للنظر  المنتدى  ألعضاء 

العالمي  بالتحالف  الصلة  ذات 

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

اإلنسان ومراجعة عمل منتدى آسيا 

نصف  مدى  على  الهادئ  والمحيط 

مناقشة  جانب  إلى  الماضي.  العام 

المشترك  االهتمام  ذات  المسائل 

والتواصل  األعضاء  المؤسسات  بين 

المصلحة  وأصحاب  الشركاء  مع 

في  وشارك  المهتمين.  اآلخرين 

األعضاء  المؤسسات  االجتماع 

الهادئ  والمحيط  آسيا  منتدى  في 

ممثلي  من  المدعوين  والمراقبين 

والتحالف  المتحدة،  األمم  وكاالت 

العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

والمؤسسات   ،»GANHRI« اإلنسان 

 »NHRI« اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

التي تقدمت بطلبات، أو تعتزم القيام 

بذلك. التقدم للحصول على عضوية 

المعنيين  المصلحة  وأصحاب   APF
لحضور االجتماع كمراقبين.

العمليات  االجتماع تقديم خطة  وأقر 

السنوية للفترة من 1 يوليو 2023 إلى 

والموافقة  لدراستها   2024 يونيو   30
الحوكمة.  لجنة  قبل  من  عليها 

آسيا  منتدى  أنشطة  الخطة  وتحدد 

 24-2023 للفترة  الهادئ  والمحيط 

لتلبية أهداف الخطة اإلستراتيجية 

الهادئ.  والمحيط  آسيا  لمنتدى 

الهادئ  والمحيط  آسيا  منتدى  وحدد 

من  لعمله  رئيسية  نتائج  أربع 

2027. ليتم قياس فعالية  إلى   2022
في  الهادئ  والمحيط  آسيا  منتدى 

اإلنسان  حقوق  بيئة  على  التأثير 

النتائج  هذه  مقابل  منطقتنا  في 

من  المزيد  أن  على  االجتماع  وأكد 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  في 

التي تمتثل لمبادئ باريس ويمكنها 

وعززت  أمان  في  واليتها  ممارسة 

لقضايا  الفعال  الترويج  على  قدرتها 

حقوق اإلنسان وحمايتها واالستجابة 

لها.

الوطنية  اللجنة  شاركت  كما 

لحقوق اإلنسان في االجتماع السنوي 

العامة  والجمعية  المستوى  رفيع 

للمؤسسات  العالمي  للتحالف 

والتي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

اعتمدت في استراتيجيتها على مدى 

السنوات الخمس المقبلة على دعم 

إنشاء وتعزيز واعتماد وتنمية قدرات 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

واليتها.  ممارسة  عند  وحمايتها 

المستوى  على  أعضائها  وتوحيد 

يتعاونون  وجعلهم  العالمي، 

ومع  البعض  بعضهم  مع  ويتفاعلون 

القيادة  توفير  جانب  إلى  اآلخرين. 

وحمايتها،  اإلنسان  حقوق  تعزيز  في 

الوطنية  المؤسسات  صوت  وإيصال 

األمم  منتديات  إلى  اإلنسان  لحقوق 

المنتديات  من  وغيرها  المتحدة 

والعمل  الصلة  ذات  العالمية 

كمنظمة مهنية وفعالة وجيدة اإلدارة 

وذات كفاءة.

$ الدوحة

$ ضرورة جنيف
االبتعاد عن 
العاهة نحو 

متطلبات 
اإلنسان 

واستقالليته 
وإدماجه

يجب أن 
نستمع 

إليهم ونعيد 
تصورنا 
لتقديم 

الخدمات 
لهم

تشجيع الرياضات البدنية وسط الطالب والشبابتبادل الخبرات والتوظيف األمثل لإلمكانيات

الوزارتان أطلقتا مبادرة للتعاون المشترك

»الرياضة والشباب« و»التعليم« تتبادالن الخبرات

} تصوير - محمود حقناوي

أطلقت وزارتا التربية والتعليم والتعليم 

والشباب،  الرياضة  ووزارة  العالي 

أمس، مبادرة للتعاون المشترك بينهما 

األدوار  وتكامل  الجهود  وتنسيق  لتعزيز 

األهداف  لتحقيق  وصواًل  والمسؤوليات 

قطر  لرؤية  وفقًا  القومية  التنموية 

السيد  سعادة  بحضور   2030 الوطنية 

الرياضة  وزير  العلي  غانم  بن  صالح 

بثينة  السيدة  وسعادة  والشباب، 

بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية 

من  وعدد  العالي  والتعليم  والتعليم 

كبار المسؤولين من الجانبين.

 واستهدفت مبادرة التعاون التي أقيمت 

التخصصات،  متعددة  الوسيل  بقاعة 

الوزارتين،  من  مشترك  بيان  حسب 

الممارسات  وأفضل  الخبرات  تبادل 

لتنمية  لإلمكانيات،  األمثل  والتوظيف 

والموظفين  والمعلمين  الطلبة  قدرات 

كافة  في  والمجتمع،  األمور  وأولياء 

المواهب  اكتشاف  بجانب  المجاالت، 

واستثمار  اإلبداعية  الطاقات  وتفجير 

الحياتية  المهارات  وتعزيز  الفراغ  أوقات 

واالرتقاء بمكانة أصحاب المصلحة من 

الجانبين. 

تشجيع  على  المبادرة  تعمل  كما 

الطالب  وسط  البدنية  الرياضات 

والشباب وبناء وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 

ومساعدتهم على تحقيق جميع طاقاتهم 

المواهب  ذوي  واستقطاب  الكامنة 

بالمستوى  واالرتقاء  ورعايتهم  النوعية 

هويته  وترسيخ  للشباب  الثقافي 

المشاركة  لزيادة  باإلضافة  الوطنية، 

وتحقيق  الرياضة  في  المجتمعية 

من  االستفادة  وتعزيز  الرياضي  التميز 

المرافق الرياضية والترفيهية المتاحة.

التعاون  مبادرة  إطالق  وبمناسبة 

بثينة  السيدة  سعادة  قالت  المشترك 

بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية 

والتعليم والتعليم العالي: »إن المبادرة 

الوزارتين  بين  التعاون  مدى  تعكس 

الخبرات«،  وتبادل  االستفادة  لتحقيق 

التي  بالبرامج  تعنى  أنها  إلى  مشيرة 

تعزز البيئة المدرسية، وذلك من خالل 

تنمية المهارات لدى الطالب وخلق فرص 

التنافس  روح  وغرس  واالبتكار  اإلبداع 

بقدرات  والتطور  االرتقاء  أجل  من 

على  المحافظة  مع  وإمكاناتهم،  الطالب 

الثقافة القطرية األصيلة.

 وشملت مبادرة التعاون المشترك عدة 

مجاالت منها؛ تنظيم النشاط الصيفي 

والمدارس،  الشبابية  المراكز  بين 

والطالب  الشباب  خدمة  في  يسهم  بما 

في  والتوسع  الصيفية،  العطل  أثناء 

القطري  العلمي  النادي  وبرامج  أنشطة 

وتنظيم  المدارس،  مع  بالتنسيق 

منافسات دورية بين المدارس.

إرساء  التعاون  مجاالت  شملت  كما 

باليوم  باالحتفال  تتعلق  تقاليد 

تنظيم  خالل  من  للدولة  الرياضي 

وتنظيم  رياضية،  ومنافسات  فعاليات 

للطالب  وتثقيفية  تعريفية  زيارات 

على  لالطالع  العالم  كأس  لمنشآت 

اإلرث المستدام، وتوفير فرص تطوعية 

الفعاليات  في  المدارس  لطالب 

وزارة  تنظمها  التي  والبطوالت  والبرامج 

استفادة  وتسهيل  والشباب،  الرياضة 

المدارس من مدربي الدفاع عن النفس 

التابعين لوزارة الرياضة والشباب عبر 

في  للطالب  أسبوعية  حصص  تنظيم 

المدراس لهذا الشأن.

السيد  سعادة  قام  متصل  سياق  في   

الرياضة  وزير  العلي  غانم  بن  صالح 

بثينة  السيدة  وسعادة  والشباب، 

بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية 

بجولة  العالي،  والتعليم  والتعليم 

الخامسة  المدارس  بطولة  داخل 

النادي  ينظمها  التي  للروبوت  عشرة 

الرياضة  لوزارة  التابع  القطري  العلمي 

التربية  وزارة  مع  بالتعاون  والشباب 

بمشاركة  العالي  والتعليم  والتعليم 

 160 من  وطالبات  طالب  من  واسعة 

صالة  في  وخاصة،  حكومية  مدرسة 

على  الوزيران  اطلع  حيث  لوسيل. 

من  جوانب  وتابعا  الطالب  إبداعات 

منافساتهم.

العلي والنعيمي يطلعان على إبداعات المشاركين ببطولة الروبوت

استقطاب 

ذوي 

المواهب 

النوعية 

ورعايتهم



متابعات السنة )28( - األربعاء 30 من شعبان  1444هـ الموافق 22 مارس 2023م العدد )10061(16

وفق نتائج المسوحات الصحية بالمدارس.. »الرعاية األولية«:

خلل بمؤشرات نمو »8226« من الطلبة

الصحية  الرعاية  مؤسسة  تقوم 

الصحة  بإدارة  متمثلًة  األولية 

الرعايـة  بتوفيـر  المدرسية 

العامـة  الصحة  وتعزيز  الصحيـة 

خالل  من  مسـتوياتها  بجميـع 

كوادرها اإلدارية والتنفيذية بالعمل 

مخططات  برنامجي  تنفيذ  على 

بشكل  اإلبصار  حدة  وفحص  النمو 

الحكومية  المدارس  بكافة  سنوي 

في الدولة، ويتم تنفيذهما بالتعاون 

قسم  مع  المسبق  والتنسيق 

بوزارة  االنتقالية  غير  األمراض 

الصحة العامة.

برنامج  تطبيق  ويستهدف   

لمنظمة  التابع  النمو  مخططات 

طلبة  كافة  العالمية  الصحة 

المدارس الحكومية من الصف األول 

بشكل  عشر  الثاني  الصف  حتى 

إلى  البرنامج  هذا  ويهدف  سنوي، 

نظام  وبناء  بيانات  قاعدة  توفير 

ترُصد لمراقبة نمو طلبة المدارس، 

حاالت  عن  المبكر  والكشف 

تكون  قد  التي  النمو  اضطرابات 

نمط  أو  التغذية  بنظام  عالقة  لها 

تتمثل  والتي  عام  بشكل  الحياة 

في نقصان الوزن أو قصر القامة من 

من  والسمنة  الوزن  زيادة  أو  جهة، 

تحويل  إلى  باإلضافة  أخرى،  جهة 

الصحية  مراكز  إلى  الحاالت  هذه 

التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية 

وتقديم  الطبية  للمتابعة  األولية 

الخدمات العالجية لهم، وذلك بهدف 

اإلصابة  والوقاية من  السمنة  تقليل 

بها  المرتبطة  المزمنة  باألمراض 

مثل: األمراض القلبية والسكري. 

المدرسية  الصحة  قسم  نجح  وقد 

الصحية  المسوحات  تنفيذ  بإتمام 

لبرنامجي مخططات النمو وفحص 

حدة اإلبصار وإنجاز كافة اإلجراءات 

لتنفيذهما،  الالزمة  والمتطلبات 

تطبيق  نتائج  أظهرت  حيث 

فقد  كبيًرا  تقدًما  البرنامجين 

المستهدفين في برنامج  وصل عدد 

طالبا   93218 إلى  النمو  مخططات 

بنسبة   92984 فحص  وتم  وطالبة 

.)% 98.1(

وأظهرت نتائج المسوحات الصحية 

ما  أن  النمو  مخططات  لبرنامج 

خلل  لديهم  الطلبة  من   8226 يقارب 

تبين  فقد  نموهم،  مؤشرات  في 

مشاكل  من  يعانون  طالبا   43 أن 

من  يعانون  و6817  القامة،  قصر 

من  يعانون  و463  السمنة  مشاكل 

الوزن،  ونقص  النحافة  مشاكل 

الطلبة  هؤالء  كافة  تحويل  تم  وقد 

بنسبة  الصحية  المراكز  إلى 

أطباء  قبل  من  لمتابعتهم   %  100
وتلقي  المجال  بهذا  االختصاص 

الرعاية الطبية الالزمة.

فحص  برنامج  بخصوص  أما 

تنفيذه  يتم  والذي  اإلبصار  حدة 

في  المدارس  طلبة  بين  سنوًيا 

الصف  من  الفردية  الصفوف 

وذلك  التاسع،  الصف  حتى  األول 

حاالت  عن  المبكر  الكشف  بهدف 

بين  اإلبصار  حدة  وعيوب  ضعف 

الطالب، فقد تلقى تمريض الصحة 

وعملًيا  نظرًيا  تدريًبا  المدرسية 

واالشتراطات  المناسبة  الطرق  على 

حدة  فحص  في  المتبعة  الصحية 

التوثيق  آلية  إلى  اإلبصار، باإلضافة 

السليم  والتحوخليل  االلكتروني 

الذين  للطلبة  المكتشفة  للحاالت 

من  أقل  نظر  معدل  من  يعانون 

طب  عيادة  إلى  وتحويلهم  الطبيعي 

التابعة  البصريات  وعيادة  العيون 

األولية  الصحية  الرعاية  لمؤسسة 

الطبية  النظارات  صرف  يتم  لكي 

وتقديم العالج المناسب لهم.

وتنفيذ  بتطبيق  يتعلق  فيما  أما 

فقد  اإلبصار  حدة  فحص  برنامج 

إلى  الطلبة المستهدفين  وصل عدد 

لـ  اإلبصار  حدة  قياس  وتم   ،50065
48923 طالبا وطالبة بنسبة وصلت 
نتائج  وكشفت   ،)%  97.8( إلى 

وطالبة  طالبا   6256 أن  المسوحات 

يعانون   )%  12.8( نسبة  يشكل  ما 

وقد  اإلبصار،  حدة  في  ضعف  من 

الطالب  من   %  99.6 تحويل  تم 

الصحية  المراكز  إلى  المكتشفين 

التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية 

الرعاية  وتلقي  للمتابعة  األولية 

أطباء  قبل  من  الالزمة  الطبية 

العيون  طب  بعيادات  االختصاص 

بسيط  عدد  ورغب  والبصريات، 

)24( طالبا وطالبة بالمتابعة والعالج 

بالمراكز الخاصة. 

البرنامج  أهداف  لتحقيق  وحرًصا 

وزارة  بين  المشترك  وبالتعاون 

الرعاية  ومؤسسة  العامة  الصحة 

تنظيم  تم  فقد  األولية  الصحية 

تمريض  لكافة  تدريبية  ورشة 

كيفية  على  المدرسية  الصحة 

مؤشرات  قياس  أجهزة  استخدام 

الموصى  الجسم  وكتلة  النمو 

العالمية  الصحة  منظمة  من  بها 

الصحي  الملف  نظام  على  وتدوينها 

اإللكتروني للطالب.

»12.8 %« يعانون من 
ضعف في حدة اإلبصار

في مجال التدريب والتعليم اإلكلينيكي

وايـــل كــورنـيـــل للطــــب
تـــــوقـــع اتفاقـــيــة تـعــاون

وسترن  ونورث  الطبية  الفردان  وّقعت 

الريادية،  الطبية  المؤسسة  مديسن، 

كلية  قطر،   - للطب  كورنيل  ووايل 

مجال  في  اتفاقًا  المرموقة،  الطب 

التدريب والتعليم اإلكلينيكي.

تدريبات  بيئة  االتفاق  هذا  وسيوفر 

الرعاية  قطاع  وخبرات  إكلينيكية 

الصحية الخاص لعدد من طالب وايل 

وذلك  سنويًا،  قطر   - للطب  كورنيل 

للطب  دراستهم  من  مبكرة  مرحلة  في 

سيسهم  نفسه،  الوقت  وفي  بالكلية. 

الطبية  الفردان  تمكين  في  االتفاق 

مواصلة  من  مديسن  وسترن  ونورث 

رسالتها على صعيد النهوض بتحقيق 

التمّيز أكاديميًا وإكلينيكيًا.

وخالل مراسم ُعقدت في الفردان الطبية 

االتفاق  وّقع  مديسن،  وسترن  ونورث 

الرئيس  الفردان  حسين  عمر  السيد 

التنفيذي لمجموعة الفردان، والدكتور 

كورنيل  وايل  عميد  شيخ  جاويد 

الطرفان  سيعمل  حيث  قطر.   - للطب 

المشتركة  خبراتهما  تسخير  على 

الحديثة  والتدريبية  الطبية  ومرافقهما 

غير  مستويات  لبلوغ  والمتطورة 

في  الطبية  الرعاية  تمّيز  من  مسبوقة 

دولة قطر.

وسترن  ونورث  الطبية  الفردان  وُتعتبر 

ريادية تعتمد  مديسن مؤسسة طبية 

وسترن  نورث  مع  فريدة  شراكة  على 

أفضل  إحدى  شيكاغو،  مديسن 

مكانة  الصحية  الرعاية  مؤسسات 

لتوفير  المتحدة،  بالواليات  وتصنيفًا 

الرعاية الصحية  مستويات رفيعة من 

 - للطب  كورنيل  وايل  أما  قطر.  في 

من  وجزء  قطر  مؤسسة  عضو  قطر، 

العريقة،  األميركية  كورنيل  جامعة 

تدريس  في  متقدمة  مكانة  فتحتل 

الطب وبحوث الطب الحيوي على نطاق 

منطقة الشرق األوسط.

وفي السياق نفسه، قال الدكتور جاويد 

شيخ: »نحن سعداء للغاية بإبرام هذا 

االتفاق مع الفردان الطبية ونورث وسترن 

قطر   - للطب  كورنيل  وايل  مديسن. 

تحقيق  في  وحافل  طويل  سجل  ذات 

الطب  تدريس  صعيد  على  التمّيز 

ورعاية المرضى، لذا نحن سعداء جدًا 

اكتساب  فرصة  لطالبنا  تتوافر  بأن 

خبرات إكلينيكية في المرافق الحديثة 

الطبية  للفردان  التابعة  والمتطورة 

ونورث وسترن مديسن. ونحن واثقون 

بأن هذا االتفاق لن يحقق كل المنشود 

زخمًا  أيضًا  سيوفر  بل  فحسب،  منه 

المشتركة  أهدافنا  لتحقيق  قويًا 

المتمثلة في مواصلة النهوض بالرعاية 

والمنطقة  قطر  في  وتعزيزها  الصحية 

على وجه العموم«.

عدد من اإلدارات الخدمية

»الصـــحـــة« تـــعــلــــــن
مواعيد العمل خالل رمضان

الصحة  وزارة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

كل  في  العمل  مواعيد  عن  العامة 

ومكاتب  الطبي،  القومسيون  إدارة  من 

العالقات  وإدارة  المواليد،  تسجيل 

شهر  خالل  بالخارج،  والعالج  الطبية 

أن  إلى  مشيرة  المبارك،  رمضان 

ستستقبل  الطبي  القومسيون  إدارة 

التاسعة  الساعة  من  المراجعين 

الخامسة  الساعة  وحتى  صباحا 

والنصف مساء.

تسجيل  مكاتب  بأن  الوزارة  ونوهت 

تسجيل  طلبات  ستتسلم  المواليد 

وإصدار شهادة الميالد للمواليد الجدد في 

الفترة الصباحية من الساعة التاسعة 

الساعة  وحتى  صباحا  والنصف 

كل  في  الظهر،  بعد  والنصف  الواحدة 

واألبحاث،  المرأة  صحة  مركز  من 

ومستشفى الوكرة، ومستشفى الخور، 

للطب،  وسدرة  الكوبي،  والمستشفى 

والمستشفى األهلي، ومستشفى عيادة 

الفتة  العمادي،  ومستشفى  الدوحة، 

التي  المواليد  تسجيل  مكاتب  أن  إلى 

تعمل في الفترة المسائية من الساعة 

وحتى  الظهر  بعد  والنصف  الواحدة 

في  ستتمثل  عصرا  والنصف  الرابعة 

واألبحاث،  المرأة  صحة  مركز  من  كل 

وسدرة للطب، والمستشفى األهلي.

الخاصة  المواعيد  أن  وأوضحت 

العالقات  إدارة  مراجعي  باستقبال 

وزارة  بمبنى  بالخارج  والعالج  الطبية 

األحد  من  ستكون  العامة  الصحة 

التاسعة  الساعة  من  الخميس  إلى 

الساعة  وحتى  صباحا  والنصف 

موعد  حجز  بعد  وذلك  ظهرا،  الواحدة 

خالل  من  المواعيد  حجز  نظام  عبر 

الرابط اإللكتروني المخصص.

في اليوم العالمي للمرأة

جامعة سي يو سي أولستر تعقد ندوتها السنوية
أقامت جامعة سي يو سي أولستر 

حاضر   100 من  بأكثر  حدثا 

مارس  من  الثامن  في  وحاضرة 

العالمي  اليوم  يوافق  والذي   2023
لهذا  الحدث  موضوع  وكان  للمرأة. 

والذي  العدالة«،  »تبني  هو  العام 

متكافئة  فرص  خلق  إلى  يسعى 

وأماكن  المجتمع  في  للسيدات 

العمل ومجاالت التأثير األخرى.

حضر الندوة أبرز عضوات مجتمع 

ذلك  في  بمن  القطري،  األعمال 

الله  عبد  سعيد  ناترا  السيدة 

لشركة  التنفيذية  الرئيسة 

عواطف  والسيدة  القابضة،  أرتان 

مشاعل  والسيدة  الضيفة، 

شيماء  والسيدة  النعيمي،  حسن 

النعيمي، وآخرين. تضمن الحدث 

عازفة  من  مباشرة  فنية  عروًضا 

الجيتار  وعازف  لو،  هان  زي  الكمان 

مايا  والشاعرة  حمداش،  أحمد 

وعروضا  محياني،  وملك  الخلف، 

المواهب  بين  ما  تنوعت  أخرى 

الملهمة والمناقشات الثرة. وتبنت 

للمرأة  العالمي  اليوم  الجامعة 

موضوًعا لهذا العام لداللته على قيم 

الذاتي،  والتقدير  بالنفس  الثقة 

القاعدة  تشكل  التي  القيم  وهي 

في  النسائية  للقيادة  األساسية 

كوميل  السيدة  قامت  المجتمع. 

هيئة  وعضوة  الندوة  مديرة  بيج، 

سي  يو  سي  بجامعة  التدريس 

الحدث  على  بالتعليق  أولستر، 

تنظم  أن  جامعتنا  »يسر  قائلًة: 

ندوة هذا العام والتي تضم حضوًرا 

مختلف  من  المستوى  رفيع 

والجمهور  والرعاة  المتحدثين 

باستضافة  تشرفنا  لقد  الرائع، 

المتحدثين  من  المزيج  هذا 

حدث  أكبر  في  الرائعة  والمواهب 

قمنا بتنظيمه في الحرم الجامعي 

الجديد المجهز بأحدث التقنيات، 

لرعاتنا،  الشكر  توجيه  أيًضا  نود 

ماريا  وسانتا  لألحذية  تومز 

السخي  دعمهم  على  قطر،  نوفيال 

لبرنامجنا الخاص باليوم العالمي 

للمرأة.«

الخليفي،  سارة  السيدة  وعلقت 

عن  بالندوة،  المتحدثات  إحدى 

البيئة  في  اإللكتروني  األمن  أهمية 

الدور  أهمية  وعن  األكاديمية، 

المجال  هذا  في  المرأة  تلعبه  الذي 

هيمنة  على  فيه  متفوقًة  قطر،  في 

العالم.  حول  الذكور  من  أقرانها 

قائلًة:  االتجاه  هذا  سارة  ناقشت 

»تمهد قطر طريق التفوق في مجال 

األمن اإللكتروني من خالل السيدات 

من  كبيًرا  جزًءا  يمثلن  اللواتي 

المجال  هذا  في  العاملة  القوى 

بقطر«.

أحد  لألحذية  تومز  شركة  كانت 

رعاة هذا الحدث، وقد كان للشركة 

نشاًطا بارًزا داخل الحرم الجامعي، 

منتجاتها  أكثر  عرضت  حيث 

يسبق  الذي  الموسم  في  شعبية 

وقدمت  المبارك،  رمضان  شهر 

على  حصرية  خصومات  الشركة 

منتجاتها للحضور والطالب وهيئة 

التدريس بالجامعة. باإلضافة إلى 

سانتا  شركة  قامت  تومز،  شركة 

أحد  بصفتها  قطر  نوفيال  ماريا 

عطورها  أبرز  بتقديم  الحدث  رعاة 

الحضور  من  كبيرة  لمجموعة 

إلظهار دعمها ليوم المرأة العالمي.

أبرهامز،  لميس  السيدة  وأضافت 

ارتان  مركز  في  التعليم  مديرة 

للخدمات واالستشارات التعليمية 

يو  سي  لجامعة  المشغل   ACES
بإدارتها،  والقائمة  أولستر  سي 

سي  يو  سي  »تساعد  قائلًة: 

نحو  الطريق  قيادة  في  أولستر 

لتحقيق  العالمية  النظرة  تغيير 

هي  جامعتنا  ُتعد  للمرأة.  العدالة 

الجامعة الوحيدة التي تقدم درجة 

في  األعمال  إدارة  في  الماجستير 

مجال القيادة النسائية في الشرق 

األوسط، ومن َثم فهي تقدم لطالبها 

دور  في  تغيير  إلحداث  الفرصة 

المرأة في أماكن العمل والحكومة. 

درجة  طالبات  جميع  وشاركت 

األعمال  إدارة  في  الماجستير 

في  أحيت  التي  الجلسة  بحضور 

أذهانهن األهمية البالغة للدور الذي 

اإليجابية  الحركة  في  يلعبونه 

نحو تحقيق العدالة للمرأة. نحن 

نتطلع إلى نجاحهن في خلق جيل 

من القادة الناجحين في قطر وحول 

هذه  الجامعة  وتعقد  العالم«.  

العالمي  اليوم  في  سنوًيا  الندوة 

للدفع  برنامجها  لتعزيز  للمرأة 

األدوار  في  النسائية  بالكفاءات 

حضور  الندوة  شهدت  القيادية. 

مختلفة  جنسية   20 من  أكثر 

الذين  الذكور  من  عدد  بينهم  من 

لهذه  دعمهم  لتقديم  حضروا 

الحركة العالمية.

لطالب الدمج

نشاط زراعي بمدرسة عبدالله بن رواحة
عبدالله  بمدرسة  الدمج  مركز  نظم 

للنشاط  فعالية  االبتدائية  رواحة  بن 

تحصد«  »ازرع،  عنوان  تحت  الزراعي 

عدة  بزراعة  الدمج  طالب  قام  حيث 

– نعناع  ) ليمون  نباتات متنوعة، وهي 

تخصيص  وتم   ) ملفوف   – فلفل   –
بهدف  وذلك  باسمه  طالب  لكل  نبتة 

على  بالمدرسة  الدمج  طالب  تدريب 

بالنباتات،  واالعتناء  الزراعة  مهارة 

وكان ذلك بمشاركة أولياء أمور الطالب 

وإدارة المدرسة وفريق التربية الخاصة 

بالمدرسة مما كان له أثر إيجابي على 

طالب الدمج.

إشراف  تحت  الفعالية  وأقيمت 

الدكتور  الخاصة  التربية  أخصائي 

وليد السيد.



السنة )28( - األربعاء 30 من شعبان  1444هـ الموافق 22 مارس 2023م العدد )10061(

»المناعي« توزع أرباحها »28« الجاري
أعلنت شركة مجمع شركات المناعي أن توزيع األرباح عن السنة 

بمقر   2023 مارس   28 الموافق  الثالثاء  يوم  من  سيبدأ   2022 المالية 

الحسابات  إلى  األرباح  بتحويل  الشركة  ستقوم  فيما  الشركة 

البنكية الخاصة بكافة المساهمين الذين زودوا شركة قطر لإليداع 

المركزي بتفاصيل حساباتهم البنكية لتلقي أرباحهم فيها وذلك في 

تاريخ توزيع األرباح الموافق 28 مارس 2023. 

الستالم  شخصيًا  الحضور  يودون  الذين  األفراد  المساهمين  وعلى 

شيكات أرباحهم إحضار أصل البطاقة الشخصية من أجل استالم 

تلك الشيكات.

»المركزي« القطري سيقتفي أثر »االحتياطي الفيدرالي«

ترقب لقرار الفائدة األميركية

المركزي  قطر  مصرف  خالف  األسواق..  فاجأ  قرار  وفي 

فبراير  مطلع  في  تغيير  دون  الفائدة  على  وأبقى  التوقعات 

الفائدة  األميركي برفع  الفيدرالي  االحتياطي  قيام  2023 رغم 
بواقع 25 نقطة أساس غير أن مصرف قطر المركزي ال يمكنه 

ارتباط  المرة نتيجة  الفائدة األميركية هذه  معاكسة اتجاه 

يقوم  فيما   ،1982 عام  منذ  األميركي  بالدوالر  القطري  الريال 

»المركزي« بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر 

األميركي عند مستوى 3.64 ريال/  دوالر، وقد اعتمد هذا الربط 

رسميًا بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو من عام 

2001. ويتجه مصرف قطر المركزي لرفع الفائدة أيضا وذلك 
لتضييق هامش الفائدة بين كل من الدوالر األميركي والريال 

القطري. 

الفائدة  رفع  عن  تخلف  قد  المركزي  قطر  مصرف  كان  وإذا 

»الدولرة«  ذلك..لتفادي  يواصل  أن  يستطيع  لن  فإنه  مرة.. 

الدوالر  إلى  القطري  الريال  من  السيولة  تحول  تعني  التي 

بحثا  للسيولة  العكسية  بالهجرة  يسمى  ما  وهو  األميركي 

عن عوائد أفضل وبالتالي فإن مصرف قطر المركزي سيتجه 

إلى تقليص الفجوة بين الفائدة على الريال القطري والفائدة 

على الدوالر األميركي.

 14 بتاريخ  قطر  في  الفائدة  أسعار  في  زيادة  آخر  وتعتبر 

سعر  برفع  المركزي  قطر  مصرف  قام  حيث   2022 ديسمبر 

أساس  نقطة   50 بمقدار   )QCBDR( لإليداع  المصرف  فائدة 

 )QCBLR( لإلقراض  المصرف  فائدة  سعر  ورفع   %  5 ليصبح 

إعادة  سعر  ورفع   %  5.5 ليصبح  أساس  نقطة   50 بمقدار 

ليصبح  أساس  نقطة   50 بمقدار   )QCB Repo Rate( الشراء 

 .% 5.25
 ويتابع مصرف قطر المركزي بشكل مستمر تطورات األوضاع 

{ مصرف قطر المركزي 

تترقب أسواق العالم قرار االحتياطي 
الفيدرالي )البنك المركزي األميركي( 

اليوم األربعاء بشأن الفائدة األميركية 
التي تشير التقديرات إلى رفعها مجددا، 
وهو ما يعني أن مصرف قطر المركزي 
سيقتفى أثر نظيره األميركي في حركة 
الفائدة تلبية الستحقاقات ارتباط الريال 

القطري بالدوالر األميركي من جهة 
وللحفاظ على تنافسية الريال القطري 

كوعاء ادخاري من جهة أخرى. 

سعيد حبيب كتب

الحفاظ على تنافسية 
الريال كوعاء ادخاري

البنوك تتجه لتجنيب 
المزيد من المخصصات

المؤشرات  ومستجدات  والمحلية  العالمية  االقتصادية 

النقدية والمصرفية المحلية ويتخذ قرارات الفائدة بناء على 

دراسة دقيقة تضع في االعتبار البيانات والمعلومات النقدية 

التضخم  معدالت  رأسها:  وعلى  واالقتصادية  والمصرفية 

المصرفية  والودائع  االئتمان  ومستويات  السيولة  ومؤشرات 

واألداء االقتصادي بشكل عام فضال عن سعر الفائدة الحالي.

استقطاع  إلى  المحتمل  الفائدة  رفع  يؤدي  أن  المتوقع  ومن 

االنكشاف  من  تحوطا  إضافية  لمخصصات  القطرية  البنوك 

على مخاطر التعثر عن السداد.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة فقد حلت البنوك القطرية 

المدرجة في البورصة في المرتبة األولى خليجيا على مستوى 

للمخصصات  مستوى  أعلى  باستقطاعها  المخاطر  درء 

التحوطية على مستوى المنطقة بقيمة 3.49 مليار ريال )960 

وهو   2022 العام  من  الثالث  الربع  خالل  أميركي(  دوالر  مليون 

للقطاع  االحترازية  المتحفظة  السياسة  استمرار  يعكس  ما 

المصرفي المحلي، والتي يشرف عليها مصرف قطر المركزي 

والهادفة إلى الحفاظ على جودة ونوعية األصول عند مستويات 

مرتفعة.

الفترة  إيرادات  على  يحمل  عبء  أي  المخصصات  وتعتبر   

من  أصل  أي  قيمة  في  محتمل  نقص  أي  لمقابلة  المالية 

التزامات  أي  أو  محتملة،  مخاطر  أي  حدوث  نتيجة  األصول 

على  المخصصات  وتتوزع  الحدوث.  محتملة  أو  مؤكدة 

في  المشكوك  للديون  وأخرى  المعدومة،  للديون  مخصصات 

إضافية  وأخرى  إلزامية  مخصصات  جانب  إلى  تحصيلها، 

رقم  المحاسبي  للمعيار  المحلية  البنوك  تطبيق  عن  ناتجة 

بتجنيبها  البنوك  تقوم  التي  المخصصات  هذه  أن  غير   ،9
قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن األرباح، بمجرد انتفاء أسباب 

استقطاعها.

عقدت جمعيتها العموميةوقعت اتفاقية لصيانة محركات السفن

»بيمة« تتمتع بمالءة مالية قوية»ناقالت« تستهدف التوسع عالميا

الغاز  لنقل  قطر  شركة  وقعت   

دي  إس  إتش  وشركة  )ناقالت( 

اتفاقية   )HSD Engine( إنجن 

خدمات  لتوفير  األجل  طويلة  خدمة 

للحفاظ  الغيار  وقطع  الصيانة 

المحركات  كفاءة  استمرار  على 

نقل  سفن  متن  على  المستخدمة 

المملوكة  المسال  الطبيعي  الغاز 

االتفاقية  هذه  وتستهدف  لناقالت. 

التشغيلية  الكفاءة  وتحسين  رفع 

في  للمساهمة  السفن  لمحركات 

الغاز  نقل  سفن  أسطول  جاهزية 

عام،  بشكل  المسال  الطبيعي 

أفضل  مواكبة  على  والحرص 

وبالتالي  والجاهزية  الجودة  معايير 

وترسيخ  ناقالت  تمّيز  على  الحفاظ 

عالميا  رائدة  كشركة  مكانتها 

ومزوٍد مفضٍل في مجال نقل الطاقة 

والخدمات البحرية. 

قال  االتفاقية،  هذه  على  وتعليقا 

السليطي  الله  عبد  المهندس 

الرئيس التنفيذي للشركة: »نحن 

مع  االتفاقية  هذه  بتوقيع  سعداء 

إتش إس دي إنجن. إن أولويتنا في 

الكفاءة  زيادة  على  تنصب  ناقالت 

على  والحفاظ  لسفننا  التشغيلية 

والسالمة  الموثوقية  معايير  أعلى 

دائما،  البيئة  على  المحافظة  مع 

ألنها تمنحنا ميزة تنافسية في وقت 

توسيع  نحو  الشركة  فيه  تتوجه 

نطاق انتشارها في السوق العالمية 

لنقل الغاز«.

يول  يونغ  السيد  صرح  جهته  من 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  كوه، 

»نحن  قائاًل  إنجن  دي  إس  إتش 

االتفاقية  هذه  لتوقيع  فخورون 

شركة  وهي  رائدة  شركة  مع 

جهدنا  قصارى  وسنبذل  ناقالت 

التشغيل  في  خدماتنا  تميز  في 

وسنسعى  سفنها.  ألسطول  اآلمن 

العقد  هذا  خالل  من  جاهدين 

هذا  عبر  التعاون  ُسبل  لتعزيز 

المشروع كي نصبح شريكا تجاريا 

من  مستوى  أعلى  يوفر  به  موثوقا 

قطر  دولة  في  التقنية  الخدمات 

شركة  أن  يذكر  األوسط.  والشرق 

)ناقالت(  المحدودة  الغاز  لنقل  قطر 

قطرية  عامة  مساهمة  شركة  هي 

إدراجها  بعد  أسهمها  تداول  بدأ 

 .2005 العام  في  قطر  بورصة  في 

في  متخصصة  شركة  وبوصفها 

البحرية،  والخدمات  النقل  مجال 

تمثل ناقالت حلقة النقل األساسية 

بالغاز  العالمي  اإلمداد  سلسلة  في 

قطر.  دولة  من  المسال  الطبيعي 

لنقل  ناقالت  شركة  أسطول  ويعد 

من  واحًدا  المسال  الطبيعي  الغاز 

حيث  العالم،  في  األساطيل  أكبر 

إلى  وباإلضافة  سفينة.   69 يضم 

وحدة  وتدير  ناقالت  تمتلك  ذلك، 

الطبيعي  الغاز  لتخزين  عائمة 

الطبيعية  لحالته  وإعادته  المسال 

البترول  غاز  لنقل  كبيرة  سفن  و4 

شركة  تشّغل  كما  المسال. 

ناقالت مرافق بناء السفن وإصالحها 

البحرية  الهياكل  تصنيع  ومرافق 

والبرية في حوض »إرحمة بن جابر 

وإصالحها  السفن  لبناء  الجالهمة« 

الصناعية  لفان  راس  مدينة  في 

مشروعين  خالل  من  قطر،  بدولة 

هما:  استراتيجيين  مشتركين 

لألعمال  كيبيل  ناقالت  شركة 

والشركة  المحدودة  البحرية 

وتقدم  الهياكل.  لتصنيع  القطرية 

مجموعة  أيًضا  ناقالت  شركة 

البحري  الدعم  خدمات  من  متكاملة 

للسفن العاملة في المياه القطرية.

العمومية  الجمعية  عقدت 

الضمان  شركة  لمساهمي 

جمعيتها  »بيمة«  االسالمي  للتأمين 

العمومية العادية مساء أمس بمقر 

محمد  السيد  برئاسة  الشركة 

مجلس  عضو  العمادي  إسماعيل 

تقرير  العمادي  واستعرض  اإلدارة.  

بتوقيع  الممهور  اإلدارة  مجلس 

حمد  بن  جاسم  الشيخ  سعادة 

آل ثاني رئيس  بن جاسم بن جبر 

أن  يسرني  قائال:  اإلدارة  مجلس 

الجيد  األداء  من  آخر  بعام  أهنئكم 

نمو  في  اإليجابية  المالية  والنتائج 

خالل  »بيمة«  حققتها  التي  األعمال 

الشركة  أن  إلى  مشيرا   2022 عام 

نجحت منذ تأسيسها في عام 2009 

أن تؤكد جدارتها في احتالل مكانتها 

التكافلي  التأمين  قطاع  في  المميزة 

القطري وكللت ذلك النجاح بتحولها 

إلى شركة مساهمة عامة في يناير 

.2023
وتابع قائال: اتخذت »بيمة« عدد من 

مجموعة  وأطلقت  الهامة  القرارات 

عام  خالل  المميزة  الخطط  من 

إلى  التحول  أهمها  من  كان   2022
شركة مساهمة عامة وإدراج أسهمها 

مباشرًا،  إدراجًا  قطر  بورصة  في 

لمواكبة  استراتيجية  وتجهيز 

السوق  في  الجوهرية  التغيرات 

والمؤثرة محليًا وعالميًا والمساهمة 

االقتصاد  دعم  في  أكبر  بشكل 

الوطني بما يتماشى مع رؤية الدولة 

أداء  تطوير  على  عملت  كما   ،2030
قوية  داخلية  قاعدة  وبناء  الشركة 

غسل  ومكافحة  وااللتزام  للحوكمة 

وأيضًا  الكوادر  وتدريب  األموال 

مجلس إدارة الشركة على أساليب 

مع  تماشيا  والشفافية  اإلفصاح 

وأيضًا  الرقابية،  الجهات  متطلبات 

التأمينية  الخدمات  بتطوير  قامت 

المطالبات  تقديم  بأداء  واالرتقاء 

لتقديم  الدائم  والسعي  اإللكترونية 

ومتاحة  مبتكرة  تأمينية  حلول 

مناسبة  بأسعار  العمالء  لجميع 

وجودة عالية.

التحديات  ورغم  قائال:  وأضاف 

أن  إال  التأمين،  صناعة  تواجه  التي 

قوية  معدالت  على  حافظت  »بيمة« 

ائتماني  وتأمين  المالية  للمالءة 

مرتفع، مما منحها الفوز بالمناقصة 

التي   2022 العالم  بكأس  الخاصة 

بعد  المسؤولية  تأمين  تخص 

منافسة شديدة مع كبرى شركات 

تمكنت  كما  الدولة  في  التأمين 

في  جيدة  زيادة  تحقيق  من  »بيمة« 

المكتتبة،  االشتراكات  إجمالي 

الوثائق،  لحملة  فائض  وتحقيق 

الدخل  زيادة  في  نجحت  كما 

 )%  15( بنسبة  األسهم  لحملة 

وتحقيق صافي أرباح لحملة األسهم 

وعلى  قطري(،  ريال  مليون   57( بلغ 

للسهم  الربح  معدل  نما  فقد  ذلك 

في  قطري(  ريال   0.28( إلى  الواحد 

العام 2022 وانطالقًا من ذلك النجاح، 

المقبلة  المرحلة  في  نتوقع  فإننا 

جودة  تحسين  في  االستمرار 

التأمينية وابتكار المزيد  المنتجات 

فهم  إلى  باإلضافة  الخدمات،  من 

المحلي  السوق  وتطورات  متغيرات 

االستثمارية  المحافظ  أداء  وتقوية 

الشركة  التزمت  وقد  للشركة. 

الحوكمة  ومبادئ  بمتطلبات 

وأصدرت التقرير السنوي للحوكمة 

لعام 2022.
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والذي  الجديدة،  الباقات  وتوفر 

وقطرنا+،  الشهري+  عليها  يطلق 

والفوائد  المزايا  من  واسعة  مجموعة 

على  تشتمل  كما  للمستخدمين، 

للعمالء  يمكن  إذ  رئيسيتين؛  ميزتين 

االطمئنان دائمًا بشأن الحماية والتحكم 

الكامل بفواتيرهم، بحيث لن يحتاجوا 

إلى دفع أي ريال إضافي خارج عن القيمة 

يمكنهم  أنه  كما  للفاتورة.  المتوقعة 

المكالمات  خالل  من  اتصال  على  البقاء 

الصوتية والبيانات غير محدودة حسب 

اختيارهم للباقة. 

بن  علي  الشيخ  قال  المناسبة،  وبهذه 

لـ  التنفيذي  الرئيس  ثاني،  آل  جبر 

»أريُد« قطر: »سعداء باإلعالن عن إطالق 

الجديدة  وقطرنا+  الشهري+  باقات 

كليًا. فهذه الباقات مصممة بدقة وعناية 

الدراسات  من  العديد  إجراء  بعد  فائقة 

المتعلقة بالسوق وتقييم رغبات العمالء 

الباقة  هذه  وستمكن  واحتياجاتهم. 

حياتهم  تطوير  من  عمالءنا  الجديدة 

التزامنا  مع  يتماشى  بما  اليومية، 

التام  الرضا  بتحقيق  االستراتيجي 

»طور  شعارنا  مع  ينسجم  وبما  للعمالء 

الشهري+  باقات  وتتضمن  عالمك«.  

كل  تحت  باقات   3 الجديدة  وقطرنا+ 

منتج، وهي الشهري+ »سلكت« و»أكتف« 

و»بريميوم«  »برو«  وقطرنا+  و»ماكس«، 

الفرصة  إلتاحة  وذلك  و»بالتينيوم«، 

التي  والفوائد  المزايا  الختيار  للعمالء 

تناسب احتياجاتهم.

باحتوائها  الباقات  جميع  وتتميز 

ما   ،Worry-Free مفتاح  على  تلقائيًا 

رسوم  أي  من  للعمالء  الحماية  يوفر 

المتفق  الشهرية  الباقة  سعر  تتجاوز 

في  الكامل  التحكم  لهم  ويضمن  عليه 

فواتيرهم. كما توفر العديد من الباقات 

للمكالمات  الجديدة رصيدًا غير محدود 

الصوتية والبيانات، ما يعني أن العمالء 

سيكونون قادرين على البقاء على اتصال 

طوال الشهر.

إلى  يتطلعون  الذين  للعمالء  وبالنسبة 

مقابل  والدفع  الخاصة  باقاتهم  تصميم 

االستمتاع  فيمكنهم  فقط،  اختياراتهم 

تتيح  التي  »سلكت«،  الشهري+  بباقة 

وخيار  األرصدة  تخصيص  للعمالء 

األرصدة  من  كل  على  تغييرات  إجراء 

عندما  شهر  كل  اإلضافية  والخدمات 

هذه  مع  يمكنهم  كما  لذلك.  يحتاجون 

الباقة أيضًا شراء مزايا إضافية على مدار 

الشهر. 

العمالء  اشتراكات  ترقية  وسيتم 

الحاليين في باقات الشهري S الحاليين 

»أكتف«  الشهري+  باقة  إلى  تلقائيًا 

االستمتاع  من  وسيتمكنون  الجديدة 

من  المزيد  مثل  المزايا  من  بمزيد 

البيانات المحلية والمزيد من المزايا غير 

االشتراكات  مثل  باالتصاالت  المتعلقة 

الترفيهي  المحتوى  تطبيقات  في 

وتطبيقات العروض ونمط الحياة.

لباقة  الحاليين  للعمالء  بالنسبة  أما 

ترقية  فسيتم   ،5G بالتينيوم  قطرنا 

قطرنا+  باقة  إلى  تلقائيًا  اشتراكاتهم 

كما  الباقة  سعر  بقاء  مع  »بالتينيوم«، 

المزايا  تعزيز  وسيتم  تغيير.  دون  هو 

خالل  من  باقاتهم  ضمن  المتوفرة 

غير  تجوال  وبيانات  صوتية  مكالمات 

دول  ذلك  في  بما  دولة   27 في  محدودة 

والواليات  الخليجي  التعاون  مجلس 

المتحدة األميركية وأوروبا.

»أريُد«  أعلنت  متصل،  سياق  وفي 

السيارات  سباقات  بطل  اختيار  عن 

العالمية، النجم القطري ناصر العطية، 

تحت  الجديدة  للحملة  إعالمي  كوجه 

وتركز  الرائعة«.  »اإلنجازات  شعار 

الجديدة  للباقات  التسويقية  الحمالت 

لتحقيق  العطية  ناصر  ارتقاء  على 

الطرق  على  الضوء  وتسلط  اإلنجازات، 

خاللها  من  للعمالء  يمكن  التي  العديدة 

تحقيق  نحو  والسعي  عالمهم  تطوير 

من  العديد  خالل  من  الرائعة  اإلنجازات 

المزايا المتاحة ضمن باقاتهم. 

حديثه  جبر  بن  علي  الشيخ  واختتم 

باقات  بأن  تامة  ثقة  على  »نحن  قائاًل: 

ستلبي  الجديدة  وقطرنا+  الشهري+ 

وستفوق  بل  العمالء  واحتياجات  رغبات 

إلى  انتقالنا  مع  أو  اآلن  سواء  تطلعاتهم، 

ونتطلع  الكامل.  الرقمي  التحول  عصر 

دائمًا إلى تقديم أفضل وأحدث الخدمات 

استثنائية  بتجربة  وتزوديهم  لعمالئنا 

مميزة تليق بهم«.
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لتسهيل التحويالت إلى باكستان

بنك الدوحة يعقد شراكة مع »الحبيب«
اتفاقية  الدوحة  بنك  أبرم 

المالية  التحويالت  لتسهيل 

بنك  مع  اإلنترنت  عبر 

أحد  المحدود،  الحبيب 

في  الرائدة  التجارية  البنوك 

باكستان بشبكة فروع تتكون 

و438  فرعا   1080 من  أكثر  من 

فرعا ثانويا موزعين في جميع 

وستسمح  باكستان.  أنحاء 

للمواطنين  االتفاقية  هذه 

المقيمين  الباكستانيين 

عبر  أموالهم  بتحويل  قطر  في 

الدوحة  بنك  من  اإلنترنت 

في  مصرفية  حسابات  إلى 

باكستان. 

االتفاقية  توقيع  مراسم  وجرت 

لبنك  الرئيسي  المقر  في 

مارس   13 بتاريخ  الدوحة 

جودني  السيد  قبل  من   2023
أدالستينسون،  ستيهولت 

باإلنابة  التنفيذي  الرئيس 

قمبر  والسيد  الدوحة،  لبنك 

تطوير  قسم  رئيس  علي، 

الحبيب  بنك  في  األعمال 

المحدود في باكستان. 

تحدث  المناسبة،  وبهذه 

ستيهولت  جودني  السيد 

الرئيس  أدالستينسون، 

لبنك  باإلنابة  التنفيذي 

بنك  »يحرص  قائاًل:  الدوحة، 

خدمات  تقديم  على  الدوحة 

لعمالئه  مميزة  مصرفية 

الباكستانية  الجالية  من 

هذه  وستمكنهم  قطر،  في 

األموال  تحويل  من  االتفاقية 

اإلنترنت  عبر  باكستان  إلى 

بطريقة آمنة وبدون رسوم«.

قمبر  السيد  أعرب  جهته  ومن 

تطوير  قسم  رئيس  علي، 

الحبيب  بنك  في  األعمال 

باكستان  في  المحدود 

على  بالتوقيع  سعادته  عن 

»إن  وقال:  االتفاقية  هذه 

على  ستعمل  االتفاقية  هذه 

المصرفية  المتطلبات  تلبية 

الباكستانيين  للمواطنين 

حيث  قطر،  في  المقيمين 

تحويل  من  ستمكنهم 

وآمنة  فورية  بطريقة  األموال 

»يضطلع  وأضاف:  وسريعة«. 

بدور  المحدود  الحبيب  بنك 

عبر  األموال  تحويل  في  حيوي 

المتنوعة،  القنوات المصرفية 

االتفاقية  هذه  لنا  ستتيح  كما 

تحويل  خدمة  لتقديم  فرصة 

من  الوافدين  للعمالء  األموال 

رسوم  أي  دون  من  باكستان 

الدوحة،  بنك  مع  بالتعاون 

وذلك بموجب برنامج المبادرة 

للحواالت  الباكستانية 

المالية«. 

التوقيع  مراسم  شهد  وقد 

حضور كل من سعادة الشيخ 

عبد الرحمن بن فهد آل الثاني، 

نائب الرئيس التنفيذي لبنك 

علي  بريك  والسيد  الدوحة 

مجموعة  رئيس  المري، 

لألفراد.  المصرفية  الخدمات 

ومن جانبه، قال السيد/ بريك 

المري: »ُتضاف هذه الشراكة 

اتفاقيات  إلى  الجديدة 

يقدم  التي  األخرى  الشراكة 

خدمة  الدوحة  بنك  خاللها  من 

للعمالء  األموال  تحويل 

والفلبين،  الهند،  من  الوافدين 

وبتكلفة  آمنة  بطريقة  ومصر 

منخفضة«.

الدوحة          $

{ صورة جماعية خالل عقد الشراكة 

{ خالل التوقيع على عقد الشراكة

خالل شهر رمضان

»المصرف« يطرح 
حملة مضاعفة النقاط

)المصرف(  أعلن مصرف قطر اإلسالمي 

النقاط  مضــاعـفـة  حملــة  إطــالق  عـــن 

بطاقات  لحاملي  رمضان  شهر  خالل 

تستمر  اآلجل.  والسحب  االئتمان 

وتقدم   ،2023 أبريل   20 حتى  الحملة 

جميع  على  مضاعفة  مكافآت  للعمالء 

محالت  في  ودوليًا  محليًا  نفقاتهم 

ولولو  الميرة  مثل  السوبرماركت 

بطاقات  باستخدام  ومونوبري  وكارفور 

 Visa من  اآلجل  والسحب  االئتمان 

بطاقات  إلى  باإلضافة  وماستركارد، 

القطرية  الجوية  والخطوط  المصرف 

المشتركة. 

للعمالء  يمكن  الحملة،  مدة  وخالل 

أبشر عند استخدامهم  مضاعفة نقاط 

اآلجل،  السحب  أو  االئتمان  بطاقات 

ضعف  على  الحصول  يمكنهم  كما 

نقاط أفيوس عند استخدامهم بطاقات 

القطرية  الجوية  والخطوط  المصرف 

النقاط،  ولمضاعفة  المشتركة. 

يجب أن يكون الحد األدنى لكل عملية 

أكثر  أو  قطري  ريال   1,000 شرائية 

المحلية  السوبرماركت  محالت  في 

والدولية في أي نقطة بيع، بما في ذلك 

عمليات الشراء المحلية أو الدولية عبر 

اإلنترنت. 

على  الحصول  عميل  لكل  ويمكن 

في  أقصى،  كحد  نقطة   25,000
حسابات أبشر أو أفيوس وسيتم ايداع 

النقاط المضاعفة بنهاية مايو 2023.

الجديدة،  الحملة  إطالق  على  وتعليقًا 

العام  المدير  أناند،  د.  السيد  قال 

لمجموعة الخدمات المصرفية لألفراد: 

»نحن سعداء بمشاركة المجتمع روح 

تهدف  الكريم.  الشهر  هذا  في  العطاء 

عمالئنا  مكافأة  إلى  الرمضانية  حملتنا 

السوبرماركت  في  ينفقونه  ما  على 

على  اإلقبال  ومع  الشهر.  هذا  خالل 

أن  ثقة  على  نحن  الرقمية،  المدفوعات 

تبني  على  ستساعد  الجديدة  الحملة 

تجربة آمنة وأكثر كفاءة«.

الدوحة          $

{  الشيخ علي بن جبر

{ خالل االحتفال بإطالق الباقات الجديدة

ناصر 
العطية 

وجه 
إعالني 

للحملة 
الجديدة

أضافت ميزة التحكم بالفاتورة مع مكالمات وبيانات غير محدودة

»أريُد« تطلق باقتي »الشهري+« و»قطرنا+«
الشيخ علي بن جبر: نسعى إلى رضا العمالء الدوحة           $

علنت »أريُد«، مشغل 
االتصاالت الرائد في 

قطر، عن إجراء تحديثات 
شاملة على خدماتها 

آجلة الدفع، وذلك 
بإطالق باقات الشهري 
5G وقطرنا 5G بحلتها 

الجديدة، وبما يتماشى 
مع احتياجات العمالء 

المتغيرة واتجاهات 
السوق. 
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لتعزيز جهود التقليل من هدر الطعام

»هيلتون« تدشن مبادرة »رمضان األخضر«
في فندق والدورف أستوريا لوسيل

مع  بالشراكة  هيلتون،  أعلنت   

في  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج 

عن   Winnowو آسيا  غرب  منطقة 

األخضر«،  »رمضان  مبادرة  إطالق 

جهود  لتعزيز  تنفيذها  يتم  والتي 

عدد  في  الطعام  هدر  من  التقليل 

دولة  ومنها  األوسط  الشرق  دول  من 

والدروف  فندق  في  وذلك  قطر، 

وتأتي  الدوحة.  لوسيل  أستوريا 

المبادرة تماشًيا مع أهداف هيلتون 

للـ»سفر الهادف« بحلول عام 2030، 

هدر  تقليل  إلى  تسعى  والتي 

في  الحال  به  ينتهي  الذي  الطعام 

مكبات النفايات بنسبة 50 %. 

جهود  بين  الشراكة  تلك  وتجمع 

لصافي  للوصول  الرامية  هيلتون 

المستقبل  في  صفري  انبعاثات 

التغيير«  »وصفة  حملة  وبين 

المتحدة  األمم  برنامج  أطلقها  التي 

التقليل  بهدف  من للبيئة 

وتقنيات  الطعام،  هدر 

االصطناعي  الذكاء 

والتي   Winnow من 

الرقمي  التتبع  تتيح 

الطعام  لنفايات 

رمضان.  شهر  خالل 

هيلتون  تتمكن  وبهذا 

البيانات  جمع  من 

باحتياجات  للتنبؤ 

واإلنتاج  الشراء 

بينما  المستقبلية 

أثرها  من  تقلل 

البيئي على المدى 

الطويل. 

مظلة  وتحت 

تقوم  المبادرة، 

هيلتون  فنادق 

في  المشاركة 

ية  د لسعو ا

واإلمارات  وقطر 

على  بالعمل 

إلى  الطعام  نفايات  تحويل  اآلتي: 

األولوية  وإعطاء  عضوي،  سماد 

الغذائية  المحاصيل  لموردي 

المحليين ضمن نطاق ال يتعدى 50 

لألطباق  والدعاية  الفندق،  من  مياًل 

النباتية  العناصر  من  المعدة 

البالستيك  استخدام  ومنع  فقط، 

بنوك  مع  والشراكة  عملياتها،  في 

الطعام.

والدورف  فندق  يقدم  قطر،  وفي 

لضيوفه  الدوحة  لوسيل  أستوريا 

تجربة من المذاق الشهي في مطعم 

مناظر  على  والمطل  ووتر،  باي 

ويفخر  العربي.  للخليج  خالبة 

لذيذة  أطباق  بتقديم  المطعم 

المنتجات  من  مكونات  تتضمن 

ليقدم  الوبرة،  مزرعة  من  المحلية 

األطباق  من  مبتكرة  تشكيلة  بذلك 

في  يساعد  مدروس  بأسلوب 

المرتبطة  االنبعاثات  تخفيض 

الفندق  يتعاون  األغذية،  بإعداد 

النعمة  حفظ  بنك  مع  أيًضا 

العطاء  تعزيز  بهدف  للطعام 

الشهر  خالل 

الفضيل. 

وقالت إيما بانكس، نائب الرئيس 

األغذية  وتطوير  الستراتيجيات 

والشرق  أوروبا  في  والمشروبات 

األوسط وأفريقيا بهيلتون: »انطالًقا 

من مكانتها الرائدة كعالمة عالمية 

تضطلع  الضيافة،  قطاع  في 

القطاع  قيادة  بمسؤولية  هيلتون 

ويسرنا  المستدامة،  الحلول  نحو 

المبارك  رمضان  شهر  نستقبل  أن 

األخضر«.  »رمضان  بمبادرة 

 Winnow في  شركاؤنا  سيقوم 

منهجية  تطبيق  في  فعال  بدور 

البيانات  لجمع  مبتكرة  رقمية 

الطعام  بنفايات  المتعلقة 

متطلبات  إلثراء  واستخدامها 

ذاته  الوقت  وفي  المحلية،  الشراء 

تنسجم  أن  على  نحرص  فإننا 

القيمة  سلسلة  عبر  جهودنا 

بأكملها مع حملة »وصفة التغيير« 

التي يديرها برنامج األمم المتحدة 

للبيئة في غرب آسيا بهدف تقليل 

هدر الطعام«. 

تسهم  بأن  »نأمل  وأضافت: 

هيلتون  مبادرة 

معايير  وضع  في  الرمضانية 

المحاصيل  شراء  على  تشجع 

على  الطعام  هدر  وتقليل  المحلية 

مدى السنوات المقبلة«.

ديماسي،  سامي  قال  جانبه  ومن 

المتحدة  األمم  برنامج  ممثل 

للبيئة والمدير اإلقليمي في منطقة 

الشراكة  »تسعدنا  آسيا:  غرب 

الحملة  هذه  لتفعيل  هيلتون  مع 

بالشرق  الشركة  أسواق  أبرز  في 

الطعام  فالتقليل من هدر  األوسط، 

الطعام  بتوفير  فقط  ُيعنى  ال 

إن  الموارد.  وتوفير  بحماية  بل 

التعاون  هو  لنا  الوحيد  السبيل 

المحلي  المجتمع  إشراك  عبر  مًعا 

والمؤثرين،  الخاص  والقطاع 

أن  وعلينا  قيمته،  طبق  لكل  ألن 

بعد  طبق  أي  نهدر  أالاّ  نحرص 

هدر  ضد  نقف  فدعونا   - اليوم 

مستقبل  أجل  من  ونعمل  الطعام 

مستدام«. 

الرئيس  زورنيس،  مارك  وقال 

المشارك  والمؤسس  التنفيذي 

سعداء  »إننا   :Winnow لدى 

وبرنامج  هيلتون  مع  بشراكتنا 

للبيئة  المتحدة  األمم 

آسيا  غرب  في 

في هذه المبادرة 

إذ  الرمضانية، 

الطعام  هدر  إن 

يحتاج  مجال 

من  االهتمام  إلى 

بيئي  منظور 

في  واجتماعي 

وهدفنا  المنطقة. 

التعاون  هذا  من 

الجهود  دعم  هو 

البيانات  خالل  من 

السلوك،  وعلم 

منهًجا  سنقدم  حيث 

الشركات  يساعد 

في  بالقطاع  العاملة 

نفايات  مع  التعامل 

الطعام«.

لموظفيها الجدد ولتقليل االنبعاثات في اللؤلؤة

»المتحدة للتنمية« 
تطلق »غرس شجرة«

للتنمية  المتحدة  الشركة  جددت 

اللؤلؤة  لجزيرتياّ  الرئيسي  ر  المطواّ

معايير  بأعلى  التزامها  وجيوان، 

من  العالمية  البيئية  االستدامة 

شجرة«  »غرس  مبادرة  إطالق  خالل 

مع  يتسق  وبما  للببيئة  الصديقة 

 2030 الوطنية  قطر  رؤية  أهداف 

قطر  استراتيجية  في  والمتمثلة 

الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

الشركة  كثفت  الرؤية،  بهذه  وعماًل 

تجاه  جهودها  للتنمية  المتحدة 

مستدام  صحي  مجتمع  خلق 

لجميع السكان والعاملين في جزيرة 

مبادارات  إطالق  خالل  من  اللؤلؤة 

االستدامة  مجال  في  متنوعة  بيئية 

البيئية.

أطلقتها  التي  المبادارات  أبرز  ومن   

مؤخرًا،  للتنمية  المتحدة  الشركة 

موظف  لكل  شجرة  زرع  مبادرة  هي 

وتباعًا  الشركة  إلى  ينضم  جديد 

لكل 5 سنوات يقضيها في الشركة. 

تقليل  بغرض  المبادرة  وتأتي 

في  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

الخضراء  المساحات  وزيادة  الهواء 

والتي  اللؤلؤة،  جزيرة  في  الموجودة 

تعوض  شجرة   7.700 حالًيا  تضم 

أكسيد  ثاني  من  طًنا   197 حوالي 

الكربون.

 2022 أكتوبر  في  المبادرة  إطالق  وتم 

خالل  وذلك  المنصرم،  العام  من 

أسبوع قطر لالستدامة حيث جددت 

التزامها  للتنمية  المتحدة  الشركة 

للتغيير  باريس  اتفاق  تجاه  الدولي 

لخفض  يهدف  والذي  المناخي 

االنبعاثات الكربونية. 

في  المبادرة  تفعيل  إطار  وفي 

تمت  وجيوان،  اللؤلؤة  جزيرتياّ 

اآلن  حتى  شجرة   600 زراعة 

جديد  موظف  لكل  شهادة  وتسليم 

وتخليدًا  شجرته  بزرع  تفيد 

يعكس  بأسلوب  انضمامه  لذكرى 

للبيئة.  الصديقة  الشركة  جهود 

تم  العالمية،  المبادرة  إطالق  ومنذ 

بمشاركة  شجرة   160 حوالي  زرع 

حملتها  في  الخضراء  المنظمة  من 

من  وبدعم  شجرة  تريليون  لزرع 

المتحدة. األمم 

للتنمية  المتحدة  الشركة  وتؤكد 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  أن 

من  فاعلية  أكثر  هو  الكربون 

لتحقيق  ضروري  أمر  وهو  تعويضها 

البيئة  وحفظ  البيئية  االستدامة 

ذلك  ولتحقيق  القادمة،  لألجيال 

على  األفراد  للتنمية  المتحدة  حثت 

للبيئة  المستدامة  الحلول  تطبيق 

بعد  المكيفات  وإغالق  األنوار  كإطفاء 

مخلفات  وفصل  العمل،  ساعات 

المياه  قارورات  واستخدام  الطعام، 

كما  االستخدام،  العادة  القابلة 

استخدام  من  الحد  على  شجعت 

للتحلل،  القابل  غير  البالستيك 

والمياه  الطاقة  استهالك  وترشيد 

ودعت كافة موظفي الشركة وسكان 

النفايات  تدوير  على  اللؤلؤة  جزيرة 

في  والمشاركة  يومية،  كعادة 

حمالت إعادة التدوير وغرس األشجار 

واستخدام المواد المستدامة، سعيًا 

والحفاظ  الكوكب  حماية  على  منها 

عليه. 

{ مساحات خضراء في جزيرة اللؤلؤة

$ الدوحة

{ فندق والدروف أستوريا لوسيل

$ الدوحة

»بروجكت قطر« ينطلق »29« مايو

قطر  »بروجكت  معرض  وسيتيح 

أحدث  إلبراز  هامًة  منصًة   »2023
في  التصنيع  قطاع  في  التطورات 

متسارعًا  نموًا  شهد  والذي  قطر، 

انعكس  الماضية،  السنوات  في 

يتم  التي  المصانع  أعداد  تزايد  في 

هذا  وفي  عام.  كل  في  إنشاؤها 

مواد  مصانع  عدد  وصل  الصدد، 

في  الكيميائية  والمنتجات  البناء 

مصنعًا   281 إلى   2022 عام  نهاية 

بلغ  حين  في  منتجًا،   392 تنتج 

 179 والصلب  الحديد  مصانع  عدد 

وعدد  منتجًا،   291 تنتج  مصنعًا 

مصنعًا   135 التدوير  إعادة  مصانع 

215 منتجًا. تنتج 

العام  المدير  مشيمش،  حيدر  وقال 

 - للمعارض  الدولية  »الشركة  لـ 

للمعرض:  المنظمة  الجهة  قطر« 

مجال  في  قطر  طموحات  »تتجاوز 

حدودها  التصنيع  قطاع  تنمية 

إلى  تسعى  إنها  إذ  الجغرافية، 

إلى  منتجاتها  تصدير  تعزيز 

من  وانطالقًا  العالمية.  األسواق 

نسخة  ستستعرض  الرؤية،  هذه 

»بروجكت  معرض  من  العام  هذا 

أمام  القطري  التصنيع  قطاع  قطر« 

العالميين،  اره 
َّ
وزو المعرض  جمهور 

الُمصنعين  منتجات  إبراز  بهدف 

وصولها  نطاق  وتوسيع  المحليين 

ونحن  العالمي.  المستوى  على 

سيلعبه  الذي  الهام  بالدور  ثقٍة  على 

الطريق  تمهيد  في  المعرض 

األسواق  إلى  المنتجات  هذه  لوصول 

بوصفه  المجاورة،  اإلقليمية 

ناحية  من  األبرز  التجاري  المعرض 

اإلقبال العالمي في الدولة«.

معرض  »يتميز  مشيمش:  وأضاف 

من  الكبير  بالعدد  قطر(  )بروجكت 

المشاركين العالميين في كل عام، 

توافد  السابقة  نسخه  شهدت  كما 

العديد من الشركات األجنبية التي 

أعمالها  لتوسيع  فرص  عن  تبحث 

توفير  إلى  قدمًا  ع  ونتطلَّ قطر.  في 

العام  هذا  نسخة  في  داعمة  بيئة 

للمشاركين  تتيح  المعرض  من 

متفردة  فرصًا  المصلحة  وأصحاب 

لضمان  العالقات  وبناء  للتواصل 

الطويل  المدى  على  األعمال  نمو 

وبناء الشراكات االستراتيجية«.

»بروجكت  في  العارضون  ويشمل 

قطر 2023« أهم الشركات العاملة في 

البناء،  وخدمات  تكنولوجيا  مجاالت 

والتدفئة  الداخلي،  والتصميم 

وتكنولوجيا  والتكييف،  والتهوية 

واآلالت  والمصانع  البناء،  أحجار 

مشاركة  وسيشهد  والمركبات، 

والشركات  الشخصيات  أبرز 

نمو  في  فعاٍل  بشكٍل  تساهم  التي 

قطر.  في  واإلنشاءات  البناء  قطاع 

الجديدة  النسخة  ستتضمن  كما 

وأنشطة  مناطق  المعرض  من 

المتطلبات  تواكب  مخصصة 

والعمالء  للسوق  المتغيرة 

من  عدد  جانب  إلى  القطريين، 

إلى  ستتطرق  التي  المحاضرات 

السائدة  والقضايا  المواضيع  أحدث 

تدريبية  وجلسات  القطاع،  في 

تهدف  حيث  عمل،  وورش  معتمدة، 

استمرارية  دعم  إلى  الفعاليات  هذه 

وجميع  واإلنشاءات  البناء  قطاع  نمو 

العاملين فيه في دولة قطر.

ُيذكر أن معرض »بروجكت قطر« قد 

استقطب في نسخه الـ 18 السابقة 

العارضين  من  األكبر  العدد 

معارض  جميع  مع  بالمقارنة 

األخرى في قطر، وهو يجمع  األعمال 

والعالمية.  المحلية  الشركات  أبرز 

المعرض  يتميز  ذلك،  على  عالوًة 

بالمشاركة الفعالة من المؤسسات 

الضوء  ط  تسلِّ والتي  الحكومية، 

المشاريع  على  مشاركتها  خالل  من 

في  السائدة  واالتجاهات  الُكبرى 

ومكانة  موثوقية  يعزز  بما  قطر، 

المعرض.

مشيمش: إبراز منتجات الُمصنعين المحليين»281« مصنعا لمواد البناء والمنتجات الكيميائية

تنظمه »الدولية« في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات

}

 حيدر 

مشيمش

}

{ جانب من إحدى النسخ السابقة للمعرض

$ الدوحة

 برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ينطلق 

معرض »بروجكت قطر« خالل الفترة ما بين 
29 مايو و1 يونيو 2023، إطالق فعالياته 

في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، 
ط الضوء على مزايا قطاع  والتي ستسلِّ

التصنيع القطري وتبرز آفاق نموه 
الواسعة أمام جمهور عالمي كبير. 

وسيستعرض المعرض بنسخته الـ 
19 منتجات الُمصنعين المحليين 

ار، في خطوٍة تعزز  أمام اآلالف من الزوَّ
النمو الصناعي في الدولة.
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تحذيرات أوروبية للصين
»روسيا« بتقديم مساعدات لـ

إدارة بايدن أبلغت نتانياهو
بعدم زيارة واشنطن حاليا

تقدم على مسار العملية 
السياسية بالسودان

باكستان.. إطالق سراح عمران خان

نقل  األناضول-  القدس- 

اإلدارة  في  كبار  مسؤولون 

رئيس  إلى  رسالة  األميركية 

بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 

له  األفضل  من  بأنه  نتانياهو 

في  واشنطن  إلى  القدوم  عدم 

الوقت الراهن، وفق إعالم عبري 

رسمي.

الحكومة  تشكيل  ورغم 

اإلسرائيلية منذ نحو 3 أشهر إال 

حتى  دعوة  يوجه  لم  بايدن  أن 

نتانياهو  رئيسها  إلى  اليوم 

للقائه في البيت األبيض.

الرؤساء  يسارع  ما  وعادة 

رؤساء  دعوة  إلى  األميركيون 

لزيارة  اإلسرائيليين  الوزراء 

البيت األبيض بعيد تشكيلهم 

حكوماتهم.

هاتفيًا  تحدث  بايدن  أن  علما 

في  مرة  من  أكثر  نتانياهو  مع 

مساء  أحدثها  األخيرة،  اآلونة 

األحد.

الجيش  إذاعة  وقالت 

»على  أمس:  اإلسرائيلي، 

رئيس  دعوة  عدم  خلفية 

األبيض،  البيت  إلى  الوزراء 

اإلدارة  نقل مسؤولون كبار في 

األميركية رسالة إلى نتانياهو 

عدم  األفضل  من  أنه  مفادها 

هذا  في  واشنطن  إلى  القدوم 

الرسالة،  ونصت  الوقت«.. 

أميركيين  مسؤولين  وفق 

»طالما  أنه  على  تسمهم،  لم 

اإلصالح  تشريعات  استمرت 

الحالية،  بوتيرتها  القانوني 

بايدن  الرئيس  يجنبك  فلن 

البيت  في  العلني  االنتقاد 

األبيض«.

فولكر  أعرب  قنا-  نيويورك- 

الخاص  الممثل  بيرتيس 

السودان  في  العام  لألمين 

تحقيق  فرص  إزاء  تفاؤله  عن 

العملية  مسار  على  التقدم 

األطراف  وأن  السياسية، 

تكون  ما  أقرب  السودانية 

والعودة  تسوية  إلى  للتواصل 

إلى الحكم المدني. 

 وقال بيرتيس في إحاطة أمام 

»اليوم  الدولي،  األمن  مجلس 

مضى  وقت  أي  من  أقرب  نحن 

الرغم  على  حل،  إلى  للتوصل 

من استمرار التحديات«.

األخيرة  إحاطته  إلى  وأشار   

أن  ذكر  عندما  للمجلس  

ونطاقا  السوداني  الجيش 

المدنية  األطراف  من  واسعا 

العمل  إطار  حول  اتفاقا  وقعوا 

كانت  إنها  قائال  السياسي، 

بمرحلة  أذنت  مهمة  لحظة 

جديدة للعملية السياسية .

األمم  بعثة  رئيس  وشدد   

على  السودان  في  المتحدة 

وقت  أي  من  أكثر  الحاجة 

جماعية  جهود  بذل  إلى  مضى 

لدعم  الدولي  المجتمع  من 

السودان. 

أفرجت  األناضول-  الهور- 

أمس،  باكستانية،  محكمة 

السابق  الوزراء  رئيس  عن 

ولمدة  بكفالة  خان  عمران 

قضيتين  خلفية  على  أسبوع، 

تهما  فيهما  يواجه  جديدتين 

بـ»اإلرهاب«.

»أسوشيتيد  وكالة  ونقلت 

لم   - مسؤولين  عن  برس« 

تسمهم- قولهم إن الحكم »منح 

فترة  المخلوع  الوزراء  رئيس 

أخرى بال اعتقال«.

وأنصاره  ومساعدوه  خان  واتهم 

»إرهابية«،  ممارسات  بارتكاب 

أداء  في  الشرطة  رجال  وعرقلة 

مهامهم، واالعتداء على الشرطة.

حذر  األناضول-  بروكسل- 

أمين عام حلف شمال األطلسي 

ستولتنبرغ،  ينس  )الناتو( 

تزويد  من  الصين  أمس، 

»فتاكة«  بأسلحة  روسيا 

الستخدامها في أوكرانيا.

صحفي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 

أجراه ستولتنبرغ في العاصمة 

البلجيكية بروكسل، حسبما 

أفاد مراسل األناضول.

أي  نر  »لم  ستولتنبرغ:  وقال 

تقدم  الصين  أن  على  دليل 

روسيا،  إلى  فتاكة  أسلحة 

لكننا رأينا بعض الدالئل على 

وأن  روسيا،  من  طلبا  هناك  أن 

بكين  في  الصينية  السلطات 

دون  المسألة«،  هذه  في  تنظر 

ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف: »على الصين أال تقدم 

روسيا  إلى  فتاكة  مساعدات 

لدعم حربها غير الشرعية« في 

أوكرانيا.       

الرئيس  وصل  واالثنين، 

بينغ،  جين  شي  الصيني 

موسكو،  الروسية  العاصمة 

الروسي  نظيره  لدعوة  تلبية 

أول  وهي   ، بوتين  فالديمير 

إلى الخارج منذ  رحلة يقوم بها 

للصين  رئيسا  انتخابه  إعادة 

في 10 مارس الجاري.

موسكو-أ.ف.ب- أكد الرئيس الروسي 

أي  يرى  ال  أنه  أمس  بوتين  فالديمير 

السلطات  جانب  من  »استعداد« 

في  للنزاع  حل  إليجاد  األوكرانية 

أوكرانيا على أساس خطة السالم التي 

اقترحتها الصين.

نظيره  مع  محادثات  بعد  بوتين  وقال 

أن  »نعتقد  جينبينغ  شي  الصيني 

خطة  في  الواردة  النقاط  من  العديد 

 )...( الصين  اقترحتها  التي  السالم 

سلمية  لتسوية  أساسا  تكون  أن  يمكن 

لها  مستعدين  يكونون  عندما  )للنزاع( 

في الغرب وفي كييف. لكننا ال نرى في 

من  مماثل  استعداد  أي  الحالي  الوقت 

جانبهم«.

بين  »الخاصة«  بالعالقات  بوتين  وأشاد 

والتي تظهر وحدتهما في  بكين وموسكو 

مواجهة الغربيين.

وقال بوتين في الكرملين إلى جانب شي 

يعكسان  وقعناهما  اللذان  »اإلعالنان 

الروسية  للعالقات  الخاصة  الطبيعة 

للشراكة  نموذجا  تعد  التي  الصينية 

الحقيقية والتفاعل االستراتيجي«.

وأعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

اتفاق  إلى  توصلتا  وموسكو  بكين  أن 

بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الضخم 

»قوة سيبيريا 2« الذي سيربط سيبيريا 

بشمال غرب الصين.

ُأبرمت«  االتفاقات  »كل  بوتين  وقال 

حيز  )المشروع(  دخول  »مع  أنه  موضحا 

50 مليار متر مكعب من  الخدمة، سيمر 

الذي  هذا  الغاز  أنابيب  خط  عبر  الغاز« 

عمليات  في  كبيرة  زيادة  إلى  يهدف 

التسليم الروسية إلى الصين.

جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  وقال 

الروسي  نظيره  مع  محادثات  عقب 

إن  أمس،  الكرملين  في  بوتين  فالديمير 

للنزاع  سلمية«  »تسوية  تدعم  الصين 

بكين  تسعى  وقت  في  أوكرانيا  في 

موسكو  بين  كوسيط  مكانتها  لترسيخ 

وكييف.

اقترحت  التي  الصين  إن  شي  وأوضح 

في  للنزاع  سالم  خطة  الماضي  الشهر 

بمبادئ  دائما  »تسترشد  أوكرانيا 

لتسوية  وتسعى   )...( المتحدة  األمم 

السالم  مع  دائما  »نحن  مؤكدا  سلمية« 

والحوار«.

جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  وأكد 

فالديمير  الروسي  نظيره  مع  وّقع  أنه 

العالقات  إدخال  إلى  يهدف  اتفاقا  بوتين 

من  جديدة«  »حقبة  بلديهما  بين 

التعاون.

وقال شي في حضور بوتين إثر محادثات 

الكرملين »وقعنا إعالنا حول تعميق  في 

الشراكة االستراتيجية وعالقات ثنائية 

تدخل حقبة جديدة«.

بوتين بعد محادثاته مع »شي جينبينغ«:

أوكرانيا ترفض خطة السالم الصينية

بعد إنكار »سموتريتش« »وجود الشعب الفلسطيني«

»التصريحات اإلسرائيلية« إدانة دولية.. لـ
عواصم- وكاالت- 

أدانت عدة دول عربية 
ومنظمات دولية 
تصريحات جديدة 
للوزير اإلسرائيلي 

بتسلئيل سموتريتش، 
بشأن إنكاره »وجود 

الشعب الفلسطيني«، 
و»استخدامه خريطة 
تضم حدود المملكة 

وفلسطين إلى إسرائيل«.
وتأتي اإلدانات العربية 

لتلك التصريحات غداة 
صدور بيان من اجتماع 

بمدينة شرم الشيخ 
المصرية حضرته إسرائيل 

بشأن تأكيد التمسك 
بالتهدئة باألراضي 

الفلسطينية.

ستطالب  أنها  فلسطين،  أعلنت  وقد 

باعتقال  الدولية  الجنائية  المحكمة 

بتسلئيل  اإلسرائيلي  المالية  وزير 

قال  تصريحات  على  ردا  سموتريتش، 

شعب  اسمه  شيء  يوجد  »ال  إنه  فيها 

صادر  بيان  في  ذلك  جاء  فلسطيني«.. 

عن وزارة الخارجية الفلسطينية. 

درجات  بأقصى  »نتابع  الوزارة:  وقالت 

المسؤولة  غير  التصريحات  االهتمام 

الحاقد  اإلرهابي  للوزير  والتحريضية 

الكراهية  من  والنابعة  والعنصري 

التفّوق  واّدعاء  والحقد  واإلرهاب 

بقية  حساب  على  لليهود  العرقي 

الشعب  وتحديًدا  المعمورة  شعوب 

الفلسطيني«.

المحكمة  من  »سنطلب  وأضافت: 

فوًرا  تتحرك  أن  الدولية  الجنائية 

اإلرهابي  هذا  بحق  اعتقال  أوامر  إلصدار 

القوانين  كل  انتهك  الذي  العنصري 

يستحق  ما  بتصريحاته  وارتكب 

استصدار قرار اعتقاله فوًرا«.

الفلسطينية  الخارجية  وعّبرت 

فرنسا  »سماح  استهجانها  عن 

تصريحات  بإصدار  لسموتريتش 

فاشية على أراضيها«.

السعودية،  الخارجية  وزارة  وأدانت 

اإلسرائيلي..  المالية  وزير  تصريحات 

عنها  نقلت  ما  وفق  الخارجية،  وذكرت 

أن  الرسمية،  السعودية  األنباء  وكالة 

واستنكارها  »إدانتها  عن  تعبر  المملكة 

مسيئة  تصريحات  من  صدر  لما 

حكومة  مسؤولي  أحد  من  وعنصرية 

دولة  بحق  اإلسرائيلي،  االحتالل 

فلسطين وشعبها الشقيق«.

لهذه  »الرافض  المملكة  موقف  وأكدت 

والتي  للحقيقة،  المنافية  التصريحات 

تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف 

وتقوض جهود الحوار والسالم الدولي«.

في  المصرية،  الخارجية  وقالت 

التصريحات  تلك  »ترفض  إنها  بيان، 

بشأن  والتحريضية  المسؤولة  غير 

إيماءات  من  تحمله  وما  فلسطين، 

التاريخ  حقائق  تنكر  عنصرية 

الغضب  مشاعر  وتؤجج  والجغرافيا، 

الشعب  جموع  عند  واالحتقان 

الفلسطيني والعالم«.

تقوض  التصريحات  »تلك  أن  وأكدت 

تحقيق  إلى  الرامية  المساعي 

الفلسطيني  الجانبين  بين  التهدئة 

شهر  مشارف  على  ونحن  واإلسرائيلي، 

رمضان المبارك الذي يتزامن مع األعياد 

المسيحية واليهودية«.

األردنية،  الخارجية  أدانت  بدورها، 

عرضها  التي  »الخريطة  بيان،  في 

سموتريتش، خالل مشاركته بفعالية 

باريس«،  الفرنسية  العاصمة  في 

الدولية  لألعراف  »خرق  أنها  مؤكدة 

اإلسرائيلية  األردنية  السالم  ومعاهدة 

)1994م( وتصرف تحريضي أرعن«.

تصريحاته  أيضا  »تدين  أنها  وأكدت 

إزاء  المتطرفة  التحريضية  العنصرية 

الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في 

دولته  في  التاريخية  وحقوقه  الوجود، 

المستقلة ذات السيادة«.

تصريحات  اإلمارات،  دولة  وأدانت 

بتسلئيل  اإلسرائيلي  المالية  وزير 

سموتريتش.

الخارجية  لوزارة  بيان  وفق  ذلك  جاء 

األنباء  وكالة  نشرته  الدولي  والتعاون 

الوكالة  وذكرت  الرسمية..  اإلماراتية 

تدين  اإلمارات  »دولة  أن  البيان،  وفق 

اإلسرائيلي  المالية  وزير  تصريحات 

فيها  أنكر  التي  سموتريتش  بتسلئيل 

تدين  كما  الفلسطيني،  الشعب  وجود 

تضم  إلسرائيل  خريطة  استخدامه 

الهاشمية  األردنية  المملكة  من  حدود 

واألراضي الفلسطينية المحتلة«.

تصريحات  األوروبي،  االتحاد  وأدان 

بتسلئيل  اإلسرائيلي  المالية  وزير 

وجود  فيها  أنكر  التي  سموتريتش 

أنها  معتبرا  الفلسطيني،  الشعب 

»خطيرة وغير محترمة«.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها منسق 

األوروبي،  باالتحاد  الخارجية  السياسة 

صحفي  مؤتمر  خالل  بوريل،  جوزيب 

عقب اجتماع وزراء خارجية االتحاد.

الوزير  تصريحات  بوريل  ووصف 

»خاطئة  بأنها  المتطرف  اإلسرائيلي 

وغير محترمة وغير مسؤولة وتؤدي إلى 

الوضع  ظل  في  خاصة  عكسية،  نتائج 

المتوتر بالفعل«، وفق ما نقلت صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« العبرية.

القيادة  أن  لو  »تخيل  وأضاف 

الفلسطينية قالت إن الدولة اإلسرائيلية 

غير موجودة!«.

»إلى  اإلسرائيلية  الحكومة  بوريل  ودعا 

والبدء  التصريحات  هذه  من  التنصل 

في العمل مع جميع األطراف لنزع فتيل 

التوترات«.

االحتالل  قوات  شنت  أخرى  جهة  من 

اعتقاالت  حملة  أمس،  اإلسرائيلي 

عدة  من  فلسطينيا،   15 طالت  واسعة 

مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

 وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية »وفا« 

اعتقلت  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  بأن 

فلسطينيين  خمسة  أمس،  فجر 

فتشت  أن  بعد  نابلس  محافظة  من 

منازلهم.

ثالثة  اعتقلت  القدس،  شرق  ومن   

كما  وعناتا،  ديس  أبو  من  آخرين 

فلسطينيا  اإلسرائيلية  القوات  اعتقلت 

في  منزله  دهم  بعد  البيره  مدينة  من 

حي سطح مرحبا، وتفتيشه.

االحتالل  قوات  اعتقلت  أمس،  وفجر   

من  فلسطينيين  ثالثة  اإلسرائيلي، 

بلدة  من  آخرين  وثالثة  لحم،  بيت 

منازل  ومداهمة  جنين  غرب  اليامون 

ذويهم، كما اندلعت في البلدة مواجهات 

بين الشبان وقوات االحتالل.

باحات  أمس،  مستوطنون  واقتحم 

بحماية  المبارك،  األقصى  المسجد 

مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.

{ قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت واسعة

{ بوتين وشي جينبينغ

متظاهرون  أقدم  األناضول-  بيروت- 

في  طرق  قطع  على  أمس،  لبنانيون، 

تردي  على  احتجاجا  مختلفة  مناطق 

صرف  سعر  وارتفاع  المعيشية  األوضاع 

الدوالر مقابل الليرة وأسعار المحروقات.

التابعة  المروري«  التحكم  »غرفة  وأفادت 

على  تغريدة  في  الداخلي  األمن  لقوى 

تويتر، بـ »قطع محتجين طريق كورنيش 

)غرب  الناصر  عبد  جامع  قرب  المزرعة 

احتجاجا  باالتجاهين«  بيروت(  العاصمة 

على األوضاع االقتصادية المتردية وارتفاع 

سعر صرف الدوالر.

بعض  قطعوا  محتجين  أن  وأضافت 

طرابلس،  مدينة  في  شماال  الشوارع 

منطقة  عند  السير  قطع  إلى  باإلضافة 

عكار  محافظة  في  العبدة  مستديرة 

لبعض من الوقت للسبب نفسه.

عند  الطريق  محتجون  قطع  وجنوبا، 

صور  مدينة  في  بركات  بنوا  ثكنة 

االقتصادية  باألوضاع  تنديدا  باإلطارات 

وفق  الدوالر  صرف  سعر  وارتفاع  المتردية 

الوكالة الوطنية لإلعالم )رسمية(

البقاع  محافظة  في  نفسه  المشهد 

عام  طريق  محتجون  قطع  حيث  )شرق(، 

بعلبك  وطريق  باالتجاهين،  نايل  سعد 

ذكر  ما  بحسب  باالتجاهين  الدولية 

شهود عيان.

من جهة أخرى، دعا مجلس نقابة صيادلة 

لبنان، في بيان، نقله إعالم محلي أمس، 

الصيدليات إلى »االقفال ابتداًء من لحظة 

الحاصل  االنهيار  بسبب  البيان  صدور 

من دون أي مباالة لدى المسؤولين، وبعد 

عن  والمستودعات  الشركات  توّقف 

شبه  بشكل  للصيدلية  األدوية  تسليم 

كّلي منذ أكثر من اسبوعين، وبعد افراغ 

الصيدليات من األدوية«.

المحتجون قطعوا الطرقات

تظاهرات لبنانية على األوضاع المعيشية

{ االحتجاجات اللبنانية

الخارجية الفلسطينية: سنطالب الجنائية 
الدولية باعتقال وزير المالية اإلسرائيلي 

إعالم عبري:

األمم المتحدة:



ال تألو سلطنة عمان جهدا في تعزيز 

العمل العربي واإلسالمي المشترك عبر 

دعمها لقضاياه وتذليل العقبات التي 

تعترض التقارب بين كافة الدول العربية 

واإلسالمية، والسعي لالصالح وحل 

المشكالت واألزمات بين الدول، األمر الذي 

جعلها محبة للجميع من خالل سياساتها 

الثابتة والشفافة والهادفة دوما لجعل 

العالم يعيش في أمن وأمان ورخاء، وأيضا 

بعدم التدخل في شؤون اآلخرين، وهو 

ما تؤكد عليه دوما وتسعى لوضعه على 

أرض الواقع.

وباألمس القريب سعت لتقريب وجهات 

النظر بين المملكة العربية السعودية 

والجمهورية اإلسالمية اإليرانية باإلضافة 

إلى الجهود العراقية، ولسلطنة عمان 

من المواقف السياسية واإلنسانية ما 

ال يعد وال يحصى، وهي مبادئ عمانية 

سامية وركيزة يحث عليها سالطين البالد 

وقادتها، إذ أن سياستنا الخارجية ثابتة 

ال تتغير وعالقاتنا مع الجميع مبنية على 

االحترام المتبادل والصدق واألمانة مع 

كافة الدول.

ولوزير الخارجية العماني السيد بدر 

بن حمد البوسعيدي جهود معلنة وغير 

معلنة في تهدئة األمور في المنطقة والعالم 

من خالل الرحالت المكوكية واالتصاالت 

والتشاور مع نظرائه؛ أمال في أن يعم 

األمن والسالم المنطقة والعالم كافة من 

خالل بناء الثقة والشفافية في الطرح، 

والمصداقية وتحفيز وتشجيع كل 

األطراف للوصول لحلول مقنعة ترضي 

الجميع على قاعدة ال ضرر وال ضرار، ألن 

التهدئة وحل الخالفات سيكون له مردود 

على كافة الدول المجاورة والبعيدة.

وبما أن الصراعات والحروب واألزمات 

تتسارع وتتجدد هنا وهناك ألسباب 

سياسية وأخرى اقتصادية فضال عن 

الضغوطات الخارجية، فإن السلطنة 

بقيت على سياساتها المتزنة مع جميع 

الدول والشعوب، من خالل سياسية 

األبواب المفتوحة، خصوصا الدول التي 

تربطها بها عالقات وثيقة وطيبة لترسيخ 

مبدأ التعايش السلمي بين األشقاء 

واألصدقاء بعيدا عن الحروب والتراشق 

اإلعالمي وخلق الصراعات.

 فسلطنة عمان، تؤمن بأن األزمات العربية 

واإلسالمية ال تحل من خارج الصندوق، بل 

بالجلوس والتفاوض، كعرب ومسلمين 

إلى طاولة المفاوضات، ومناقشة الخالفات 

من كل جوانبها، للوصول لنقطة االلتقاء 

وبتوافق ومساعدة بعضنا بعضا في 

السراء والضراء، فما يجمعنا أكثر مما 

يفرقنا كعرب ومسلمين.

 اليوم، مع التقارب واالتفاق السعودي- 

اإليراني، نأمل برؤية تحرك خليجي آخر 

لحل الخالفات األخرى في المنطقة، من 

أجل إشاعة أجواء األمن واالستقرار، وأن 

تتحرك الدول العربية كل حسب عالقاته 

في هذا اإلطار، حتى تتفرغ الدول ألمنها 

واستقرارها ومصالحها، فرسالة ُعمان ما 

قبل اإلسالم وبعده، هي مساعدة اآلخرين 

انطالقا من إيمانها الراسخ بعدالة وحقوق 

الدول والشعوب أن تعيش في أمن ورخاء.

 واالتفاق السعودي- اإليراني الذي أسهمت 

الصين فيه أيضا واستضافته، وكما أكد 

وزير الخارجية السعودي سيعزز من »أمن 

واستقرار منطقة الخليج العربي، ويدعم 

مسيرة العمل اإلسالمي المشترك«. 

فليس من المستغرب وال من المستبعد 

أن تتدهور العالقات بين الدول لفترة أو 

ألخرى، ولكن استمرارها دون حل يؤثر 

على كل األطراف، واليوم نأمل أن تحل 

الخالفات العربية واإلسالمية األخرى وأن 

تفتح صفحة جديدة من العالقات الطيبة 

بين الجميع.

وعليه فإننا نعتقد بأنه حان األوان التخاذ 

خطوات إضافية وتحركات سياسية من 

بعض القادة العرب للم الشمل العربي 

واإلسالمي، لتكون استكماال لالتفاق 

السعودي- اإليراني وتوحيد الصفوف أمام 

التحديات الخطيرة القادمة االقتصادية 

والطبية واالجتماعية والثقافية التي 

تتعرض لها المنطقة العربية بشكل عام. 

ومن هذا المنطلق تسعى سلطنة 

عمان وبعض الدول الشقيقة لتقريب 

وجهات النظر بين الفرقاء والتخلي عن 

المواجهة العدائية والتفرغ للبناء والتنمية 

وخلق ثقافة التعاون والتكامل التجاري 

واالقتصادي واالستثماري ومواجهة 

التحديات واألزمات العالمية المتالحقة.

 ستبقى سلطنة عمان ولله الحمد والمّنة 

قلعة محبة للسالم والحوار والتفاوض 

وتقريب وجهات النظر دون ضرر وال ضرار، 

ودولة حياد ومحبة للجميع، ولكون االتفاق 

السعودي- اإليراني تم التحضير له من 

خالل سياسة تحريك المياه بهدوء دون 

إعالم ودون صخب تم بحثه في كل من 

مسقط وبغداد وتوج في بكين، نأمل أيضا 

من أهل الخير والحكماء وقاداتنا العمل 

على حل كل اإلشكاليات واألزمات بين 

المتخاصمين العرب قبل انعقاد القمة 

العربية القادمة لتكتمل الصورة ونكون 

على قلب رجل واحد في الحرب والسلم.. 

والله من وراء القصد.

لقد كانت »الُهوّية العربية« تعني -وما تزال- القناعة بأّن العرب 

ٌة واحدة تتأّلف اآلن من أقطار متعّددة، لكنها تشّكل فيما بينها  أمَّ

ا واحًدا، وتتكامل فيها الموارد 
ًّ

ا وحضاري
ًّ

ا وثقافي
ًّ

امتداًدا جغرافي

والطاقات البشرية والماّدية. والمتضّررون من تثبيت وتفعيل 

هذه »الُهوّية« هم حتًما من غير العرب، الذين في الماضي، 

ة العربية؛  كما هم في الحاضر، يمنعون توّحد شعوب األمَّ

حفاًظا على مصالحهم في المنطقة، وعلى مستقبل استنزافهم 

لثرواتها.

لكن دور الدين في الحياة العربية هو سيٌف بحّدين، حيث 

من المهّم التمييز بين ما في اإلسالم وكل الرساالت السماوية 

ا، في كّل زماٍن ومكان، لإلنسان الفرد  من قيم ومبادئ هاّمة جدًّ

وللجماعة، وبين أمور ترتبط بكيفّية المعامالت والعبادات، والتي 

تختلف االجتهادات حولها حّتى داخل المذهب الواحد، فكيف مع 

مذاهب وطوائف أخرى؟! لذلك ُيصبح الحديث عن المجتمعات 

المدنية الحديثة الناجحة متالزًما مع مسألة التمييز بين 

الدين والدولة، وبين أهّمية دور الدين في المجتمع وبين عدم 

جواز تدّخل »رجال الدين« في قضايا الحكم وسّن الدساتير 

والقوانين، والتي عليها حتًما أن تسترشد بالقيم والمبادئ 

الدينية واإلنسانية المشتركة.

إّن المنطقة العربية هي مهد كل الرساالت السماوية واألنبياء 

ومواقع الحّج الديني، وبالتالي فإّن تغييب أو تهميش دور الدين 

ا. وفصل الدين عن المجتمع 
ًّ

فيها هو مسألة مستحيلة عملي

لم يحصل في أّي أّمة إال بفعل القّوة )مثال تجارب األنظمة 

الشيوعية(. أّما فصل الدين عن الدولة أو الحكم في األنظمة 

ا، فهو في فرنسا فصٌل كامل في السلوك 
ًّ

الغربية فكان نسبي

السياسي والشخصي، وهو في أميركا فصٌل فقط بقضايا 

الحكم.. وهو يختلف في بريطانيا عن النموذجين الفرنسي 

واألميركي.. 

لكن الِعلمانية وحدها لم تكن العصا السحرية التي بنت أوروبا 

وأميركا في العصر الحديث، ولم تكِف الِعلمانية والديمقراطية 

وحدهما، في كّل بلٍد أوروبي، لتحقيق التقّدم والبناء االقتصادي 

واالجتماعي، لذلك كانت الحاجة إلى االّتحاد والتكامل مع 

اآلخرين األوروبيين )االّتحاد األوروبي(. كذلك األمر في النموذج 

األميركي، حيث تعجز أّية والية أميركية عن بناء تقّدمها 

االقتصادي واالجتماعي، بمعزٍل عن الواليات األخرى.

وهذه دروس مهّمة للعرب إذا كانوا فعاًل يطمحون إلى بناء 

مستقبل عربي أفضل. 

إّن قضايا التحّرر والُهوّية القومية والعدالة االجتماعية ومقاومة 

االحتالل ومحاربة الظلم أينما كان وكيفما كان، هي كّلها قضايا 

 محّدد. فال الدين يتعارض 
ٍّ

إنسانية عاّمة ال ترتبط بمنهٍج فكري

ا عنها.
ًّ

مع هذه القضايا وال االبتعاد عنه يعني تخّلي
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تتسم العالقات القائمة بين 

دولة قطر وجمهورية رواندا 

بالمتانة والحرص المشترك على 

تطويرها في مختلف المجاالت، 

وهي شهدت محطات بارزة أكدت 

حرص بلدينا الصديقين على 

الدفع بها نحو آفاق أرحب بما 

يلبي تطلعات شعبينا، لتحقيق 

الشراكة، ودفع التعاون الثنائي 

في كافة المجاالت. 

وقد جاءت محادثات حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، وفخامة الرئيس بول 

كاغامي رئيس جمهورية رواندا، 

أمس، لتؤكد على عمق التعاون 

والتنسيق والرغبة المشتركة 

في دفع العالقات الثنائية بين 

البلدين ودعمها وتعزيزها في 

مختلف مجاالت التعاون، ال سيما 

في االقتصاد واالستثمار، وقد 

شهدت هذه العالقات بالفعل 

محطات بارزة أكدت رغبة 

البلدين على تعزيزها وتطويرها، 

حيث يعمالن بشكل متواصل 

على بناء شراكة نموذجية 

بينهما، ويتعاونان بشأن الكثير 

من القضايا لخدمة مصالحهما 

المشتركة، عبر تطوير التعاون 

االقتصادي والتجاري خاصة 

وأن رواندا تعتبر واحدة من 

أسرع االقتصادات نموا في 

إفريقيا، حيث تقدم نظاما 

استثماريا مزدهرا ومستقرا 

في صناعات مثل المنسوجات 

والمالبس والجلود والزراعة 

والثروة الحيوانية والصناعة 

المعلومات  والسياحة وتكنولوجيا 

واالتصاالت واألدوية، فضال 

عما يوفره قطاع الخدمات من 

مساهمة كبيرة في الناتج 

المحلي اإلجمالي، وكلها عوامل 

مهمة تفتح الباب واسعا أمام 

المزيد من التعاون بين بلدينا 

وشعبينا، والذي شهد ازدهارا 

ونموا كبيرين عبر مجموعة 

من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

التي تغطي المجاالت السياسية 

واالقتصادية  والدبلوماسية 

والتجارية والزراعية والثقافية 

والرياضية وقطاعات االستثمار 

والتعاون في مجال الطيران، 

وجميعها تأتي تنفيذا للرغبة 

المشتركة القائمة في بناء 

أفضل وأقوى وأعمق العالقات.

تعاون وتنسيق

وّية في الحياة العربية
ُ

دور الدين واله

صبحي غندور
 مدير »مركز الحوار 

العربي« في واشنطن

المقدسات 
وجرائم 

المستوطنين

الحكومة االسرائيلية المتطرفة والفاشية 

هي الراعي لكافة الجرائم التي يقوم 

بها المستوطنون بحق ابناء الشعب 

الفلسطيني وبحق المقدسات االسالمية 

والمسيحية والتي تتزامن هذه االعتداءات 

مع حلول شهر رمضان المبارك، واقتراب 

أحد الشعانين وسبت النور حيث قام 

متطرفون مستوطنون باالعتداء على 

كنيسة قبر العذراء مريم »الجثمانية« 

في القدس المحتلة.

لم يكن هذا االعتداء اال امتدادا لسلسلة 

من االعتداءات السابقة واستهداف 

االماكن المقدسة المسحية، وباإلضافة 

إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين 

المسجد األقصى المبارك بحماية 

مشددة من شرطة االحتالل، واالقتحامات 

المتكررة للمسجد االقصى واستمرار 

االعتداء على الكنائس يشكل انتهاكا 

للقانون الدولي وحقوق اإلنسان التي 

تضمن حرية العبادة وال تسمح المساس 

أو التعدي على المقدسات، وان مواصلة 

هذه االعتداءات يندرج في إطار االستهداف 

اإلسرائيلي الرسمي للقدس ومقدساتها 

المسيحية واإلسالمية، وفي إطار عمليات 

أسرلتها وتهويدها ومحاولة فرض السيادة 

اإلسرائيلية عليها وفصلها تماما عن 

محيطها الفلسطيني، واستهداف هويتها 

الحضارية ومحاولة تغيير معالمها بقوة 

االحتالل.

حكومة االحتالل تتحمل المسؤولية 

الكاملة عن هذه الجرائم ، وفي ظل هذه 

الممارسات ال بد من تدخل االمم المتحدة 

والجنائية الدولية وكنائس العالم 

والتحرك العاجل لوقف كافة الممارسات 

االسرائيلية العنصرية والمتطرفة، 

وأهمية التدخل الدولي لوقف تغول 

االحتالل والمستوطنين على شعبنا 

عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص، 

وضرورة قيام األمين العام لألمم المتحدة 

بواجباته وتفعيل نظام الحماية الدولية 

للشعب الفلسطيني.

 سري القدوة

كاتب فلسطيني

 من قريب

alsbahps@yahoo.com

السالم واإلصالح نهج عماني ال يتزعزع

د. أحمد بن سالم باتميرا
كاتب عماني

السلطنة بقيت 
على سياساتها 

المتزنة مع جميع 
الدول رغم 

تسارع الصراعات 
والحروب 

والضغوطات 
الخارجية

 رأي $

batamira@hotmail.com

 alhewar@alhewar.com
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علي غانم الكواري ترأس االجتماع

عمومية هادئة التحاد الطائرة
الطائرة  لكرة  القطري  االتحاد  عقد 

مقر  في  العادية  العمومية  جمعيته 

أعضاء  جميع  وبحضور  االتحاد، 

الجمعية العمومية من ممثلي األندية، 

المحاور  من  عددًا  المجتمعون  وناقش 

الكرة  بمستقبل  تتعلق  التي  المهمة 

الطائرة في قطر.

الكواري  غانم  علي  االجتماع  وترأس 

القطري  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 

له  كلمة  في  أشاد  وقد  الطائرة  للكرة 

الفنية  بالمستويات  االجتماع  خالل 

ألندية  بالتهنئة  تقدم  كما  لألندية، 

الريان والشرطة على الفوز بالمركزين 

آسيا  غرب  بطولة  في  والثالث  األول 

أقيمت  التي  لألندية  للرجال  األولى 

مؤخرا بالمملكة األردنية الهاشمية.

وحضر االجتماع سعادة الشيخ سحيم 

رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 

األجهزة  رؤساء  وجميع  قطر  نادي 

وممثلو األندية وممثل اللجنة األولمبية 

القطرية.

الجمعية  أعمال  جدول  وتضّمن 

العمومية الموافقة على محضر االجتماع 

العمومية  الجمعية  ومحضر  السابق 

األنشطة  تقارير  واعتماد  العادية، 

المستقبلية،  والمشاريع  الماضية 

حتى  والمصروفات  اإليرادات  وبيان 

ديسمبر 2022. 

المشرف  المالكي  ناصر  مداخلة  وفي 

الريان  بنادي  الطائرة  الكرة  على  العام 

الرياضي خالل االجتماع أشاد فيها بدور 

مجلس اإلدارة.

اإلسباني دينيس سيلفا: تنتظرنا مواجهة قوية
في  اإلماراتي،  المنتخب  مدرب  سيلفا  دينيس  اإلسباني  أوضح 

خالل  الخبرة  اكتساب  فرصة  على  للحصول  يطمح  أنه  تصريحات، 

»ينبغي  مضيفا  جدد،  العبين   10 تواجد  مع  البطولة  هذه  منافسات 

أداء المنتخب، ولعبنا بعض المباريات الودية أمام  علينا التركيز على 

عن  الحقيقية  الصورة  تكوين  ونريد  واألوزبكي،  العماني  المنتخبين 

المنتخب«، مشيرا إلى أن مواجهة العنابي ستكون قوية.

اليوم في أولى مبارياته بالبطولة الدولية الودية

العنابي األولمبي يواجه اإلماراتي

ضمن  البطولة  منافسات  وتقام 

لخوض  المنتخبات  استعدادات 

سنة   23 تحت  آسيا  كأس  تصفيات 

األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  والمؤهلة 

الفرنسية باريس  العاصمة  المقبلة في 

العنابي  منتخبنا  يتطلع  لذا   ،2024
أجل  من  استفادة  أقصى  لتحقيق 

من  الهامة  المرحلة  لتلك  االستعداد 

مدرب  عمل  لذا  اآلسيوية،  التصفيات 

على  ميجيل  برونو  البرتغالي  العنابي 

وقد  الالزمة،  بالصورة  المنتخب  تجهيز 

هم  الدولية  البطولة  لهذه  العبًا   23 اختار 

خالد علي ومحمد سراج وأسامة الطيري 

اليزيدي  عبدالله  )الريان(  منصور  وتميم 

عبدالله  )السد(  راشد  وعبدالرحمن 

حسن  وأمير  جابر  وجاسم  السليطي 

وعبدالرحمن  حميد  إيليس  )العربي( 

محمد  عبدالعزيز  صالل(،  )أم  محمد 

الدحيل   ( عماد  ومحمد  هارون  ودياب 

ومحمد  المناعي  ومحمد  المري  علي   )

ومحمد  نادر  علي   ،) المرخية   ( حسن 

حسن  الدين  سيف   ) الوكرة   ( خالد 

وعبدالله يوسف )الغرافة( فيصل محمد 

ويوسف بليدة )الشمال(.

اليوم  اإلمارات  أمام  البداية  وستكون 

العنابي  لعناصر  حقيقي  تحدٍّ  بمثابة 

حيث  الفوز،  لتحقيق  يتطلعون  الذين 

ثالث  على  البطولة  منافسات  تقام 

مباريات،  خمس  األولى  تشمل  جوالت 

وبناًء  الثانية،  الجولة  في  ومثلها 

والثانية  األولى  الجولتين  نتائج  على 

ومعها   10 إلى   1 من  المراكز  ستتحدد 

لقاءات الجولة الثالثة واألخيرة لتحديد 

منتخبنا  ويتطلع  النهائية،  المراكز 

جاهزية  ألفضل  للوصول  األولمبي 

النتائج  تحقيق  أجل  من  ممكنة 

آسيا  كأس  تصفيات  في  المرجوة 

أولمبياد  إلى  المؤهلة  سنة   23 تحت 

الدوحة  ستستضيفها  والتي  باريس 

يجب  لذا  المقبل،  سبتمبر  شهر 

من  ممكن  مستوى  ألفضل  الوصول 

أجل تحقيق الطموحات المنشودة، في 

لحصد  السعي  جانب  إلى  التصفيات 

لألولمبياد. التأهل  بطاقة 

أيضا،  اليوم  يلتقي  أن  المقرر  ومن 

الُمنتخب  مع  السعودي  الُمنتخب 

خليفة  بن  حمد  استاد  على  التايالندي 

كما  مساًء،   8:30 الـ  في  األهلي  بالنادي 

مع  الكويتي  الُمنتخب  أيًضا  يلتقي 

 10:45 الـ  في  قيرغيزستان،  ُمنتخب 

ويستضيف  ذاته،  الملعب  على  مساًء 

الغرافة  بنادي  جاسم  بن  ثاني  استاد 

عمان  بين  األولى  تجمع  ُمباراتين 

مساًء،   8:30 الـ  في  الجنوبية  وكوريا 

الـ  في  وفيتنام  العراق  ُمباراة  وتليها 

مساًء.  10:45

كتب        عادل النجار

يلتقي منتخبنا الوطني 
لكرة القدم تحت 23 عامًا 

مع نظيره اإلماراتي في 
تمام العاشرة مساء اليوم 

على استاد نادي الدحيل، 
في أولى مبارياته بالبطولة 

الودية الدولية، للمنتخبات 
تحت 23 عاما، التي تنطلق 

اليوم وتستمر حتى 28 
مارس الجاري بمشاركة 10 

منتخبات وهي إلى جانب 
العنابي كل من السعودية 

والكويت، واإلمارات، والعراق، 
وسلطنة ُعمان وكوريا 

الجنوبية، وتايالند، وفيتنام، 
وقيرغيزستان.

 إبراهيموفيتش يشيد بالتنظيم الرائع لمونديال »2022«:

قطر تفوقت في كل شيء

إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي  النجم  رد 

سؤال  على  اإليطالي،  ميالن  سي  إيه  العب 

أحد الصحفيين بشأن رأيه في تنظيم قطر 

لكأس العالم 2022. وقال إبراهيموفيتش في 

وبلجيكا:  السويد  لمباراة  الصحفي  المؤتمر 

كأس  أثناء  قطر  في  عائلتي  مع  »تواجدت 

العالم لمدة يومين، وكانت تجربة رائعة«.

خالل  شيء  كل  في  تفوقت  »قطر  وأضاف: 

شيء  كل  إن  القول  ويمكنني   2022 مونديال 

فرص  منحوا  أنهم  كما   ،10  /  10 يستحق 

توظيف للكثيرين من مختلف دول العالم«.

وأوضح: »في قطر لن تجد جرائم وال مخدرات، 

جرائم  هناك  يتواجد  السويد  بلدي  في  ولكن 

ومخدرات.

الصحفي،  المؤتمر  خالل  زالتان  وتحدث 

أيضا عن رغبته في مواصلة مسيرته الكروية 

خضع  لإلصابة  شهرًا   14 دام  غياب  رغم 

عاد  متتالية  جراحية  عمليات  لثالث  خاللها 

بعدها ليصبح أكبر هداف في تاريخ بطولة 

في  هدفًا  سجل  بعدما  )كالتشيو(  الدوري 

خسرها  التي  المواجهة  في  أودينيزي  مرمى 

الروسونيري بنتيجة 1-3.

سيكون  كان  اللقب  بعد  ميالن  »ترك  وقال: 

»لم  إبراهيموفيتش:  أضاف  للغاية«.  سهاًل 

الفرق،  ألحدث  هنا  أنا  تناسبني،  نهاية  تكن 

أن أتحدث عن  أريد  ال  إذا لم أكن ألكون هنا، 

عمري، لدي الكثير ألظهره ألثبت ألولئك الذين 

اعتقدوا أنني انتهيت أنهم كانوا مخطئين«.

عمليات  ثالث  »أجريت  ميالن:  مهاجم  وقال 

هناك  كانت  ولكن  شهًرا،   14 في  جراحية 

في  كنت  الركبة.  فيها  تتحسن  لم  لحظة 

النفق ولم أتمكن من رؤية الضوء في نهايته، 

لكن لحسن الحظ تحسنت األمور«.

استسلم  ال  »أنا  تصريحاته:  في  إبرا  وشدد 

أنتم  األدرينالين.  تعطيني  التحديات  ابدا، 

بداية  في  أيًضا  ساعدوني  الصحفيين 

صغيًرا،  كنت  عندما  المهنية..  مسيرتي 

ومثير  وأناني  مختلف،  أنني  تكتب  كنت 

للمشاكل لقد ساعدتني على طول الطريق«.

وأكد نجم منتخب السويد: »لقد تم االحتفاء 

اإليطالي،  الدوري  في  هداف  أكبر  لكوني  بي 

لكنني ال أريد األرقام القياسية ألنني كبير في 

السن، أريدها ألنني أنا نفسي«.

وعن منتخب السويد، قال إبرا: »نحن فريق 

جيد، في مجموعة صعبة في حين أن مواجهة 

الجمعة ضد بلجيكا لوكاكو ستكون مباراة 

عادية«.

{ زالتان إبراهيموفيتش

يمكنني القول إن كل شيء يستحق »10 / 10«

تواجدت مع عائلتي الدوحة          $
لمدة يومين وكانت 

تجربة رائعة

»ooredoo« في نصف نهائي كأس

الشمري حكما 
لقمة السد والدحيل

أعلنت إدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة القدم عن 

طاقمي التحكيم في مباراتي الدور نصف النهائي من 

كأس أريد لكرة القدم للموسم الحالي )2022 /  2023( 

المقررتين غدًا الخميس.  ويدير نصف النهائي األول 

الذي يجمع أم صالل والعربي على استاد جاسم بن 

حمد طاقم مكون من: سعود العذبة حكما للساحة، 

ورمزان النعيمي مساعدا أول، وإبراهيم الدوسري 

مساعدا ثانيا، أما مواجهة السد والدحيل في نصف 

النهائي الثاني، التي ستقام على استاد سحيم بن 

حمد، فيديرها الطاقم المكون من: محمد أحمد 

الشمري حكما للساحة، وجمعة البورشيد مساعدا 

أول، وعبدالمجيد الكربي مساعدا ثانيا.

وحددت مؤسسة دوري نجوم قطر يوم الثالثاء المقبل 

28 مارس الجاري موعدا إلقامة المباراة النهائية 
للبطولة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

سعد الشهري:

أشكر االتحاد القطري

أكد سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي، 

أن البطولة ستمكنه من الحصول على فرصة اللعب 

مع عدة مدارس، موجها الشكر لالتحاد القطري على 

استضافة هذه البطولة التي يتمنى أن تستمر 

بالنظر لمكاسبها الكبيرة.

وأضاف المدرب، الذي قاد المنتخب السعودي لبطولة 

غرب آسيا في نوفمبر الماضي: »أهدافنا واضحة 

في هذه البطولة التحضيرية، وتتمحور في تنفيذ 

البرنامج الذي تم وضعه من قبل االتحاد، ونتطلع 

الستكشاف المزيد من الالعبين وإعطاء الفرصة 

لبعض الوجوه الجديدة ومواجهة تايالند غدا بال شك 

ستكون صعبة، السيما أنه يعد منتخبا جيدا ويملك 

مجموعة مميزة من الالعبين الموهوبين«، الفتا إلى 

ما تتمتع به قطر من بنية تحتية رائعة، و»هو ليس 

بجديد عليها خاصة أنها تميزت في تنظيم البطوالت 

وهو أمر بات واقعا«.

{ الشهري

البرتغالي برونو ميغيل:

تحضير قوي لكأس آسيا

{ مدرب العنابي

المدير  بينيرو،  ميغيل  برونو  البرتغالي  أكد 

المكاسب  أن  األولمبي،  للمنتخب  الفني 

كبيرة  ستكون  المنتخب  سيجنيها  التي 

الودية  الدولية  البطولة  في  مشاركته  خالل 

التي  عاما   23 تحت  اآلسيوية  للمنتخبات 

 28 حتى  اليوم  من  بداية  الدوحة  تستضيفها 

مارس الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.

مؤتمر  خالل  تصريحات  في  بينيرو،  واعتبر 

مع  العنابي  المنتخب  مواجهة  يسبق  صحفي 

نظيره اإلماراتي، أن البطولة تعد فرصة كبيرة 

المقبلة،  إلعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا 

الجديدة،  الوجوه  من  العديد  هناك  أن  إلى  الفتا 

للوصول  مستواها  على  الوقوف  سيتم  التي 

من  ستمكن  والتي  المطلوبة،  الجاهزية  لدرجة 

المنافسة القوية في البطولة القارية المقبلة.

راضي شنيشل:

سعداء بالمشاركة
في الدوحة

أبدى راضي شنيشل المدير الفني للمنتخب 

العراقي، سعادته الكبيرة بخوض منافسات هذه 

البطولة، مشيرا إلى أنه يطمح لالستفادة القصوى 

من هذه المشاركة السيما في ظل وجود العديد 

من المنتخبات القوية، متوجها بالشكر إلى االتحاد 

القطري على تنظيمه هذه البطولة، التي تمثل فرصة 

مهمة لخوض العديد من المباريات في وقت مثالي، 

ومن بعد ذلك سيتم تقييم وضعية الفريق بصورة 

جيدة. 

وختم مدرب العراق: »هدفنا إعداد منتخب العراق 

لبطولة غرب آسيا في يونيو المقبل، ثم التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، وسيلتحق بعض 

الالعبين المحترفين والذين سيشكلون إضافة كبيرة 

للمنتخب«.

{  شنيشل



23متابعات السنة )28( - األربعاء 30 من شعبان  1444هـ الموافق 22 مارس 2023م العدد )10061(

البرازيلي أراوخو مهاجم أم صالل:

ما وجدته في قطر فاجأني

أراوخو  فينيسيوس  البرازيلي  أكد 

مهاجم أم صالل أن ما وجده في دوري 

بالنسبة  مفاجئا  كان   ،QNB نجوم 

فترة  منذ  يتطلع  كان  أنه  خاصة  له 

للقدوم إلى دورينا ولم يتوان عن ذلك 

عندما الحت له الفرصة.

مع  تعاقد  قد  صالل  أم  نادي  وكان 

لإليفواري  كبديل  البرازيلي،  الالعب 

أراوخو،  وُيشكل  كودجيا،  جوناثان 

في  لعب  حيث  كبيرًة،  إضافًة 

العديد من األندية بداية من كروزيرو 

البرازيلي، مروًرا بفالنسيا اإلسباني 

وريال  البلجيكي،  ليج  وستاندر 

سرقسطة وفريق مونتيديو ياماجاتا 

هدًفا   29 معه  سجل  الذي  الياباني 

خالل 37 ُمباراة.

خالل  أراوخو  فينيسيوس  وقال 

ونص  ثنتين  برنامج  في  تواجده 

على قناة الكأس أمس »لقد تفاجأت 

قطر  في  هنا  القدم  كرة  بمستوى 

اإليجابي،  المستوى  على  خاصة 

الالعبين  من  العديد  ووجدت 

هنا،  يلعبون  الذين  البرازيليين 

والحقيقة أن المستوى الفني لألندية 

أعجبني  وقد  للغاية  مميز  ولالعبين 

ذلك بصورة كبيرة«.

صالل  أم  إلى  انضممت  »لقد  وتابع 

تقريبًا،  شهر  من  أقل  فترة  خالل 

على  سريعة  بصورة  تأقلمت  وقد 

الرغم من اختالف التوقيت بين قطر 

سريعًا  تأقلمت  لكني  والبرازيل، 

بسبب التعاون مع زمالئي في الفريق 

كبيرة،  بصورة  ساعدني  وهذا 

وسأواصل التطور وأعلم أن المباريات 

الفترة  في  ستقام  القادمة  الفترة  في 

الليلية بسبب شهر رمضان، وأتطلع 

مع  مشواري  خالل  النجاح  لتحقيق 

النجاح  الفريق  يحقق  وأن  صالل  أم 

بصورة عامة«.

كذلك  أعجب  أنه  إلى  وأشار 

بالنواحي الثقافية والتراثية في قطر 

للحضور  كبيرة  بسعادة  ويشعر 

النجاح  بعد  خاصة  الدوحة  إلى 

المذهل لكأس العالم 2022.

ويتطلع أم صالل لتحقيق النجاح في 

الذي  فينيسيوس  البرازيلي  حضور 

تحسين  أجل  من  معه  التعاقد  تم 

أوضاع الفريق، حيث يحتل أم صالل 

األخير«  »قبل  عشر  الحادي  المركز 

 13 الدوري برصيد  في جدول ترتيب 

عن  لالبتعاد  ويسعى  فقط،  نقطة 

ترتيب  جدول  في  األخيرة  المراكز 

ال  الحالي  المركز  أن  خاصة  الدوري 

لذا  النادي،  طموحات  مع  يتناسب 

الالعبين  من  عدد  مع  التعاقد  تم 

الذي  البرازيلي  الالعب  أبرزهم  من 

أن  عليه  لكن  واسعة  خبرة  يمتلك 

القادمة  المرحلة  خالل  الكثير  يقدم 

تحقيق  على  الفريق  لمساعدة 

جدول  في  لألمام  والتقدم  النجاح 

ترتيب الدوري.

تأقلمت بشكل سريع مع الفريق وأسعى لتحقيق النجاح في مهمتي 

عادل النجار كتب

بمشاركة »9« أندية 

انطالق كأس األمير للطاولة »األحد«
منافسات  المقبل  األحد  تنطلق 

الطاولة  لكرة  األمير  كأس  بطولة 

صالة  على   ،2023  -  2022 لموسم 

في  للعبة  والتدريب  اإلعداد  مركز 

أندية   9 بمشاركة  أبوعبود،  راس 

الغرافة،  الوكرة،  وهي: السد، قطر، 

الريان،  الخور،  الشمال،  العربي، 

األهلي، تم تقسيمها إلى مجموعتين 

وقطر  السد  فريقا  رأسهما  على 

والثاني  األول  المركزين  صاحبا 

ببطولة الدوري.

أقيمت  التي  البطولة  قرعة  وأسفرت 

الدوري  بطل  السد  تواجد  عن  أمس 

إلى  األولى،  المجموعة  رأس  على 

جانب أندية الخور والريان والوكرة.. 

كال  الثانية  المجموعة  ضمت  فيما 

من نادي قطر صاحب المركز الثاني 

بالدوري إلى جانب العربي والشمال 

والغرافة واألهلي.

منافسات  بإقامة  البطولة  وتنطلق 

المجموعات  دور  من  األولى  الجولة 

يتبارى  حيث  المقبل،  األحد  يوم 

الريان، والخور مع الوكرة،  السد مع 

مع  والشمال  األهلي،  مع  والعربي 

الغرافة.

مع  قطر  فتجمع  الثانية  الجولة  أما 

يوم  األهلي  مع  والشمال  الغرافة، 

الجولة  وتختتم  المقبل،  )الثالثاء( 

بإقامة  المقبل  )الخميس(  يوم 

والريان مع  الخور،  مباراتي السد مع 

الوكرة.

على  الثالثة  الجولة  ستقام  كما 

تنطلق  حيث  أيضا،  يومين  مدى 

بإقامة  المقبل  )الخميس(  يوم 

والعربي  الشمال،  مع  قطر  مباراتي 

يوم  تختتم  أن  على  الغرافة،  مع 

بمباراتي  المقبل  أبريل   2 )األحد( 

السد مع الوكرة، والخور مع الريان.. 

الجولة  منافسات  تشهد  فيما 

الرابعة يوم )السبت( 1 أبريل، إقامة 

والغرافة  العربي،  مع  قطر  مباراتي 

منافسات  تقام  أن  على  األهلي،  مع 

دور  من  واألخيرة  الخامسة  الجولة 

أبريل   2 )األحد(  يوم  المجموعات 

مع  والعربي  األهلي،  مع  قطر  وتجمع 

الشمال.. ويتأهل صاحبا المركزين 

إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول 

سيقام  الذي  النهائي  نصف  الدور 

على  المقبل،  أبريل   4 )الثالثاء(  يوم 

لتحديد  الترتيبية  المباراة  تقام  أن 

يوم  والرابع  الثالث  المركزين 

المباراة  أما  أبريل،   6 )الخميس( 

يوم  فستقام  للبطولة  النهائية 

)السبت( في الثامن من ذات الشهر.

ويسعى السد لتحقيق الثنائية هذا 

التتويج  في  نجاحه  بعد  الموسم 

سيحاول  فيما  الدوري،  بطولة  بلقب 

بحصد  موسمه  إنقاذ  قطر  نادي 

في  السد  أمام  خسر  بعدما  اللقب 

نهائي الدوري القطري لكرة الطاولة.

األخرى  الفرق  تطمح  بدورها، 

بطولة  في  إيجابية  نتائج  لتحقيق 

واعتالء  الطاولة  لكرة  األمير  كأس 

منصات التتويج.

مالعب السد تشهد انطالق دور الثمانية

أربع مواجهات بدوري 
شباب قطر اليوم

دورالثمانية،  منافسات  اليوم  تقام 

بطولة  من  السابعة  النسخة  ضمن 

دوري شباب قطر لكرة القدم 2023، التي 

القطري  االتحاد  ينظمها ويشرف عليها 

وزارة  مظلة  تحت  للجميع،  للرياضة 

أسفرت  أن  بعد  والشباب،  الرياضة 

لدورالمجموعات  الختامية  الجولة 

والناصرية  برزان  فريقي  تصدر  عن 

فريقا  جاء  بينما  األولى،  للمجموعة 

المجموعة  قمة  في  والمايدة  لحويلة 

ومدينة  الوجبة  فريقا  وحل  الثانية، 

الثالثة،  المجموعة  صدارة  في  خليفة 

كما تربع على قمة المجموعة الرابعة 

الكأس،  وقناة  الشرطة  كلية  فريقا 

الجولة  مواجهات  خالل  من  وذلك 

الثامنة لدورالمجموعات، والتي أقيمت 

عن  اسفرت  والتي  اإلثنين،  األول  أمس 

لحويلة  فريق  على  المايدة  فريق  فوز 

اكتسح  بينما  نظيفين،  بهدفين 

فريق  نظيره  خليفة  مدينة  فريق 

رد،  دون  أهداف  بتسعة  خالد  عين 

الثالثة عن فوز فريق  المباراة  وأسفرت 

أم قرن على دخان بثالثة أهداف مقابل 

الجولة  مباريات  وكانت  هدفين، 

قد  المجموعات،  دور  في  السابعة 

غزيرة،  وأهدافا  قوية  مواجهات  شهدت 

نظيره  زكريت  فريق  اكتسح  حيث 

أهداف  بسبعة  سميح  جري  فريق 

مقابل ثالثة، بينما تغلب فريق الوجبة 

وشهدت  نظيف،  بهدف  المعمورة  على 

قناة  فريقي  تعادل  الثالثة  المباراة 

لكل  بهدٍف  الشرطة  وكلية  الكأس 

منهما.

اليوم  األربع  المباريات  تقام  وسوف 

التدريب  مالعب  على  الثمانية  دور  في 

يلتقي  حيث  الرياضي،  السد  بنادي 

فريقا برزان ومدينة خليفة، في المباراة 

مساء،  السادسة  الساعة  عند  األولى 

ويتواجه فريقا المايدة وقناة الكاس في 

الثالثة  المباراة  تقام  بينما  السابعة، 

في  والناصرية  الوجبة  فريقى  بين 

المباريات،  وتختتم  الثامنة،  الساعة 

بالمواجهة التي سوف تجمع بين فريق 

كلية الشرطة وفريق لحويلة في تمام 

التاسعة مساء.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  أعلنت  وقد   

لدور  التأهل  حقق  فريق  لكل  السماح 

الثمانية، بتسجيل العبين إضافيين، 

أي  يشترط فيهما عدم مشاركتهما مع 

وأال  دورالمجموعات،  خالل  آخر  فريق 

االتحاد  كشوفات  في  مسجلين  يكونا 

القطري لكرة القدم.

 لبطولة أساطير الكريكيتبعد تغلبه على وورلد جاينتس بالدوحة
اً

»آسيا ليونز« بطال

باللقب  ليونز«  »آسيا  فريق  فوز  وجاء 

جاينتس«  »وورلد  على  تغلبه  بعد 

المباراة  في   )147  -  148( بنتيجة 

مساء  أقيمت  التي  للبطولة  النهائية 

جماهيريا  حضورا  وشهدت  أمس، 

كبيرا من مختلف الجاليات.

فيما حل »وورلد جاينتس« في المركز 

المركز  في  مهراجاز«  و»إنديا  الثاني، 

الثالث.

حضر المباراة النهائية سعادة الشيخ 

آل ثاني رئيس  عبدالعزيز بن سعود 

وخالد  للكريكيت،  القطرية  اللجنة 

العام  السر  أمين  الرميحي  صالح 

للجنة، وعيسى علي غانم أمين السر 

من  عدد  بجانب  للجنة…  المساعد 

على  حرص  كبير  وجمهور  الضيوف 

التواجد في الملعب منذ وقت مبكر.

تصدر  جاينتس«  »وورلد  فريق  وكان 

حقق  أن  بعد  للبطولة  العام  الترتيب 

انتصارات، ومني بهزيمة واحدة  ثالثة 

ليصعد  والثاني،  األول  الدورين  خالل 

فيما  النهائية،  المباراة  إلى  مباشرة 

و»إنديا  ليونز«  »آسيا  فريقا  خاض 

المركزين  تحديد  مباراة  مهراجاز« 

»آسيا  بفوز  وانتهت  والثالث،  الثاني 

 ،)106  -  191( بنتيجة  ليونز« 

في  المتصدر  لمواجهة  ليصعد 

البطولة  وكانت  النهائية.  المباراة 

بين  مباريات  ثماني  إقامة  شهدت 

األيام  طيلة  المشاركة  الثالثة  الفرق 

في  مباريات  ثالث  بواقع  الماضية، 

في  أخرى  مباريات  وثالث  األول،  الدور 

الترتيبية،  المباراة  ثم  الثاني،  الدور 

والمباراة النهائية أمس.

60 العبا من العبي  حيث تجتمع عدد 

دولة   12 من  األسطوريين  الكريكيت 

 Legends بطولة  في  العالم  حول 

مباريات   8 وأقيمت   .League Masters
المدينة  ملعب  في  الموسم  هذا 

 LLC Masters للكريكت.  اآلسيوية 

 Legends بيت  من  الدولي  الدوري  هو 

فرق   3 يضم  الذي   League Cricket
آسيا،  أسود  الهند،  )مهراجا  وهي: 

غوتام  مثل)  العالم(األساطير  وعمالقة 

أفريدي،  شهيد  باثان،  عرفان  غامبير، 

شين  لي،  بريت  أختار،  شعيب 

وليندل  جايل،  كريس  واتسون، 

سيمونز( شاركوا خالل األيام ال 10 من 

البطولة روعة لعبة الكريكيت.

سعادة  أعرب  له،  تصريح  وفي 

آل  سعود  بن  عبدالعزيز  الشيخ 

القطرية  اللجنة  رئيس  ثاني، 

الكبيرة  سعادته  عن  للكريكيت، 

مشيرًا  للبطولة،  المميز  بالختام 

كبيرة  نجاحات  حققت  أنها  إلى 

وقال  المستويات.  مختلف  على 

عقب  أمس  له  تصريح  في  سعادته 

اللجنة  في  »سعدنا  الفائزين:  تتويج 

البطولة  هذه  بتنظيم  القطرية 

مهمة  مشاركة  شهدت  التي  الكبيرة، 

وكان  الكريكيت،  وأساطير  ألبطال 

حاضرا  الجمهور  يكون  أن  طبيعيا 

ساهم  ما  وهو  البطولة،  أيام  طوال 

الحدث«.  نجاح  في  كبيرة  بصورة 

ولفت سعادته إلى أن اللجنة القطرية 

من  اإلشادات  من  العديد  تلقت  للعبة 

الدولي  واالتحاد  المشاركين  جميع 

مبينا  والمتميز،  الرائع  بالتنظيم 

في  دائما  تتفوق  أصبحت  قطر  أن 

استضافة كبرى البطوالت.

القطرية  اللجنة  رئيس  وأوضح 

تعتبر  البطولة  أن  للكريكيت 

أساطير  تضم  حيث  استعراضية، 

منافسات  أقيمت  وقد  الكريكيت، 

عمان  سلطنة  في  األولى  النسخة 

الماضية، وقال: »حرصنا على  السنة 

على  ومميزة  ناجحة  نسخة  نقدم  أن 

كافة المستويات«. وأشار إلى أن لجنة 

من  العمل  ستواصل  للكريكيت  قطر 

لتحقيق  اللعبة  مستوى  رفع  أجل 

نتائج جيدة في المشاركات المقبلة، 

ليونز«  »آسيا  لفريق  التهنئة  ووجه 

المتوج باللقب ولكافة المشاركين في 

البطولة. من جانبه، أشاد خالد صالح 

للجنة  العام  السر  أمين  الرميحي، 

بالمستوى  للكريكيت،  القطرية 

الفني الذي شهدته البطولة على مدار 

الذي  المميز  وبالنهائي  أيام،  ثمانية 

جمع بين فريقي »آسيا ليونز« و»وورلد 

جاينتس«.

السر  أمين  قال  حديثه،  ختام  وفي 

للكريكيت:  القطرية  للجنة  العام 

»بعد النجاح الباهر للبطولة نفكر في 

استضافة النسخة المقبلة من بطولة 

ونشكر  المقبلة،  السنة  األساطير 

البطولة،  إلقامة  دعمهم  على  الرعاة 

ونشر رياضة الكريكيت في قطر«.

أمين  غانم  علي  عيسى  أكد  وبدوره، 

القطرية  للجنة  المساعد  السر 

لرياضة الكريكيت، أن البطولة حققت 

الماضية  األيام  طيلة  كبيرا  نجاحا 

وصوال إلى مسك الختام اليوم بتتويج 

مشيرا  باللقب،  ليونز«  »آسيا  فريق 

تكتسب  األساطير  بطولة  أن  إلى 

أهمية كبيرة لدى الجاليات اآلسيوية 

التوافد  بدليل  قطر،  في  المقيمة 

الجماهير،  من  الهائل  الجماهيري 

طيلة المباريات الثماني.

الشيخ 
عبدالعزيز 

بن سعود: 
البطولة 

حققت 
نجاحا كبيرا 

توج فريق »آسيا ليونز« 
بلقب بطولة أساطير 

الكريكيت »ماسترز« في 
نسختها الثانية، التي 

تنظمها اللجنة القطرية 
لرياضة الكريكيت ألول 

مرة في قطر، على ملعب 
المدينة اآلسيوية بالمنطقة 

الصناعية بالدوحة، 
بمشاركة ثالثة فرق دولية 
تضم العبين دوليين من 

مشاهير اللعبة.

عوض الكباشي كتب
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اليد،  كرة  التحاد  العادية  العمومية  الجمعة  أمس  عقدت 

جابر  ومحمد  االتحاد،  رئيس  الشعبي  أحمد  بحضور  وذلك 

المساعد  السر  أمين  تيسير  وخليفة  العام،  السر  أمين  المال 

ممثل  الكعبي  شاهين  عبدالله  إلى  باإلضافة  االتحاد  وأعضاء 

اللجنة األولمبية وممثلي األندية من أعضاء العمومية ولفيف 

التصديق  العمومية  شهدت  حيث  اإلعالم،  وسائل  ممثلي  من 

الماضية  ألنشطة  تقارير  وعرض  االجتماع،  محضر  على 

للسنة  المدققة  المالية  الكشوف  واعتماد  والمستقبلية 

عرض  مع  الماليين  المدققين  وتعيين  واعتماد  الماضية 

ميزانية السنة القادمة، قبل ان يتم االتفاق على تعيين أعضاء 

لمراجعة محضر االجتماع ومناقشة المقترحات المتقدمة من 

األعضاء.

تسعى  التي  القطرية  اليد  مستقبل  العمومية  رسمت  وقد 

للحفاظ على اإلنجازات التي تحققت، حيث تعتبر كرة اليد 

على  كبيرة  نجاحات  حققت  التي  األلعاب  أبرز  من  القطرية 

المنتخبات  جميع  مختلف  على  والعالمي،  القاري  المستوى 

للرياضة  مشرفة  صورة  دائما  تقدم  حيث  األندية،  وكذلك 

اخرها  كان  متواصلة  تاريخية  إنجازات  وتحقق  القطرية 

البعثة  وقد حظيت  الشاطئية،  لليد  قارة آسيا  التتويج بلقب 

أول أمس باستقبال حافل عند عودتها للدوحة من اندونيسيا.

وقد تحدث خالل العمومية رئيس االتحاد أحمد الشعبي الذي 

على  العمومية  العضاء  التهنئة  وقدم  الكبير  بالحضور  أشاد 

خالل  الشاطئية،  لليد  الوطني  منتخبنا  حققها  التي  النتائج 

السادس  باللقب  وتتويجه  آسيا  ببطولة  األخيرة  مشاركته 

في تاريخه معربا عن أمله في استمرار نجاحات اليد القطرية، 

تأت  لم  الماضية  الفترة  في  تحققت  التي  النتائج  أن  مؤكدًا 

بعمل واجتهاد من االتحاد فقط، وإنما بدعم األندية التي تعتبر 

شريكا في جميع اإلنجازات.

واشاد بالتعاون الذي يهدف لتحقيق النجاح، مؤكدًا أن التعاون 

بين االتحاد واألندية يعزز التطلعات نحو المستقبل ويساهم 

في تحقيق الطموحات المنشودة.

 ورد على مقترحات األعضاء خاصة فيما يتعلق بطلب ممثلي 

األندية بضرورة زيادة الدعم خالل الفترة المقبلة من أجل االيفاء 

صورة  أفضل  لتقديم  تتطلع  التي  للفرق  المالية  بالتعهدات 

الشعبي:  قال  الخارجية  المواجهات  خالل  القطرية  اليد  عن 

»نحن نعيش أزمة بسبب تخفيض الموازنة العامة لالتحاد 

بنسبة 80 % خالل االعوام الماضية، وهو ما اثر سلبا في نتائج 

نتمنى  الخارجية،  مشاركاتها  في  أنديتنا  وأيضا  منتخباتنا 

المالية  الموازنة  النظر في هذه المسالة وتعزيز  إعادة  ان تتم 

تكفل  التي  المناسبة  بالصورة  األندية  دعم  أجل  من  لالتحاد 

تسهيل مهمتها لتحقيق المزيد من اإلنجازات الخارجية«.

باإلنجاز  أشادت  العمومية  الجمعية  أن  بالذكر  الجدير 

الشاطئية  اليد  لكرة  آسيا  بطولة  خالل  العنابي  حققه  الذي 

إلى  تاريخه  في  السادسة  للمرة  للقب  وإحرازه  باندونيسيا 

جانب تفاصيل وضع خطة االتحاد للفترة المقبلة.

مطالب بزيادة الدعم وإشادة بإنجاز الشاطئية

عمومية اليد تناقش استراتيجية التطوير

{ أحمد الشعبي رئيس االتحاد { جانب من العمومية 

{ نواف المعضادي

ببطولة قطر »ستااليت« لإلسكواش الدولية

فعاليات رياضية للمرأة 
القطرية في رمضان

»المالكي« يتأهل لنصف النهائي

تحرص لجنة رياضة المرأة القطرية 

إتاحة  على  الرمضانية  فعالياتها  في 

لالستمتاع  للسيدات  الفرصة 

أيام  خالل  والحيوية  بالنشاط 

أن  بعد  الفضيل،  الشهر 

خالل  اللجنة  نجحت 

الماضية  السنوات 

ارتباط  تحقيق  في 

شهر  بين  إيجابي 

رمضان والرياضة.

وفي إطار استعدادات 

لألنشطة  اللجنة 

تستهدف  التي 

السيدات والفتيات خالل 

سيتم  الفضيل،  الشهر 

في  مسابقتين  تنظيم 

مع  بالتعاون  /  البادل/   
شركة بادل قطر، خالل الفترة من 26 

وحتى 29 مارس الجاري، كما أعلنت 

فعاليات  تنظيم  بصدد  أنها  اللجنة 

االتحاد  مع  بالتعاون  رمضانية 

خالل  من  للجميع  للرياضة  القطري 

داخل  القدم  كرة  في  األولى  بطولتين 

الطائرة،  للكرة  والثانية  الصاالت، 

بين  المشترك  التعاون  ضمن  وذلك 

تشهد  أن  ويتوقع  واللجنة،  االتحاد 

كبيرا  إقباال  الفعاليات  جميع 

على التسجيل.

لولوة  السيدة  وقالت 

لجنة  رئيس  المري، 

المرأة  رياضة 

لوكالة  القطرية، 

القطرية  األنباء 

»يربطنا  »قنا«: 

مع  وثيق  تعاون 

المؤسسات  من  عدد 

تنظيم  في  بالدولة 

الرياضية  الفعاليات 

للسيدات،  المخصصة 

النجاح  على  وبناء 

واإلقبال الكبير في السنوات السابقة، 

شهر  خالل  التعاون  هذا  نواصل 

رمضان المبارك في تنظيم منافسات 

في البادل، وكرة الطائرة، وكرة القدم 

بأهمية  منا  إيمانا  الصاالت،  داخل 

ممارسة الرياضة«.

المالكي  سالم  القطري  الالعب  تأهل 

لمنافسات  النهائي  نصف  الدور  إلى 

قطر  لبطولة  الثانية  النسخة 

»ستااليت« لإلسكواش الدولية، والتي 

تحت  للعبة  القطري  االتحاد  ينظمها 

المحترفين  الالعبين  رابطة  مظلة 

بمجمع  مالعبه  على  لالسكواش 

خليفة الدولي.

وجاء تأهل المالكي عقب التغلب على 

نظيره الالعب أسد خان في الدور ربع 

النهائي بنتيجة ثالثة أشواط نظيفة 

بواقع 11-1 /   11 7- /   8-11.

المقبل  الدور  في  المالكي  وسيواجه 

الذي  عفيفي  علي  المصري  نظيره 

أزالن  سيد  القطري  منافسه  على  فاز 

باالنسحاب بداعي اإلصابة. 

للمشاريع  العليا  اللجنة  استضافت 

ضمن  األولى  العمل  ورشة  واإلرث، 

التي  وحدة«،  موجة  »ائتالف  مبادرتها 

بالتعاون  الماضي،  العام  أطلقتها 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزارة  مع 

المحليين  الشركاء  من  والعديد 

من  بالحد  المعنيين  والدوليين 

إطار  في  البالستيكية  المخلفات 

العالم  كأس  إرث  لتعزيز  جهودها 

صعيد  على   2022 قطر   FIFA
قطر  في  البيئة  وحماية  االستدامة 

والعالم.

وشهدت ورشة العمل، التي تواصلت 

كامل،  يوم  مدى  على  فعالياتها 

تحديات  حول  نقاشية  حلقات 

البالستيكية،  المخلفات  مع  التعامل 

المقترحات  من  عددًا  واستعرضت 

الدائري،  االقتصاد  نموذج  لتعزيز 

العشوائي  للتخلص  حد  وضع  عبر 

والتقليدي من النفايات البالستيكية، 

واختتمت  التدوير،  إعادة  جهود  ودعم 

بوضع خريطة طريق لتنفيذ مشاريع 

لتعزيز الممارسات المستدامة.

المدير  المير  بدور  المهندسة  وأكدت 

باللجنة  االستدامة  إلدارة  التنفيذي 

الفعالية،  خالل  كلمتها  في  العليا، 

من  العديد  يضم  الذي  االئتالف،  أن 

مجال  في  والمختصين  الخبراء 

على  واضحًا  مثااًل  يعد  االستدامة، 

 FIFA العالم  لكأس  المستدام  اإلرث 

ورشة  أن  إلى  مشيرة   ،2022 قطر 

العمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين 

إلى  للتوصل  معًا  والعمل  الشركاء، 

أفضل الحلول لدعم نموذج االقتصاد 

الدائري.

محمد  المهندس  أوضح  جانبه،  من 

ممارسات  قسم  رئيس  البدر  عمر 

التغير  إدارة  في  المستدامة  األنظمة 

والتغير  البيئة  بوزارة  المناخي 

جهودًا  تبذل  الوزارة  أن  المناخي، 

البيئي  التوازن  لتحقيق  كبيرة 

في  المناخي،  التغير  آلثار  والتصدي 

واالقتصادي  العمراني  التقدم  ظل 

الدولة،  تشهده  الذي  واالجتماعي 

االقتصاد  تعتبر  أنها  على  مشددا 

الموارد  لحفظ  الطريق  هو  الدائري 

لألجيال  بيئتنا  على  والحفاظ 

القادمة.

نموذجًا  يقدم  الذي  االئتالف،  ويهدف 

صعيد  على  الدائري  لالقتصاد 

البالستيكية،  المواد  مع  التعامل 

تضم  عمل  مجموعة  تشكيل  إلى 

غير  وأخرى  صناعية  شركات 

بالحد  معنية  ومؤسسات  صناعية، 

ويعد  البالستيكية،  المواد  من 

الجذرية  الحلول  أحد  تشكيله 

البالستيكية  النفايات  لمعالجة 

وبالتالي  عنها،  الناجم  والتلوث 

خفض االنبعاثات الكربونية الناتجة 

من مكبات النفايات.

وضعت خريطة طريق لتعزيز الممارسات المستدامة

ورشة اللجنة العليا تعزز إرث المونديال

أحمد الشعبي: تخفيض موازنة االتحاد 
»80 %« أثر سلبيًا ونتمنى إعادة النظر

كتب          عادل النجار 

نواف المعضادي:

المناقشات إيجابية
محمد جابر:

ندرس مقترحات األندية بعناية
في  ثقته  عن  بالدحيل  اليد  جهاز  رئيس  المعضادي  نواف  أعرب 

القطرية،  لليد  النجاح  من  المزيد  نحو  العمومية  الجمعية  تطلعات 

مؤكدًا أن االجواء خالل العمومية العادية أمس كانت طيبة واتاحت 

اليد  عنابي  تتويج  أن  مؤكدًا  إيجابية،  مناقشات  لتقديم  الفرصة 

الشاطئية بلقب القارة اآلسيوية إضافة للنجاحات القطرية.

أن  مؤكدًا  اآلسيوية  البطولة  في  الدحيل  مشاركة  عن  للحديث  وتطرق 

جديدة  بصفقات  صفوفه  عزز  وقد  البطولة،  في  كبيرة  طموحاته  الفريق 

بقوة  التحضير  مواصلة  على  وسيعمل  كريستيان  االلماني  المحترف  مثل 

لتقديم صورة مشرفة لليد القطرية في البطولة القارية.

الجمعية  خالل  العامة  األجواء  أن  اليد  التحاد  العام  السر  أمين  جابر  محمد  أكد 

العمومية العادية أمس كانت إيجابية، مؤكدًا أن اتحاد اليد يرحب بجميع مطالب 

األندية ويحاول قدر المستطاع االستجابة لها. وقال في تصريحات لوسائل اإلعالم: 

»نحن سعداء بخروج الجمعية العمومية بتلك الصورة الطيبية، ونؤكد تقديرنا 

لكل المطالب من أجل مستقبل كرة اليد والمنتخبات الوطنية 

وتم تسجيل كل مقترحات األندية ونعمل على دراستها بعناية 

ونحاول قدر المستطاع العمل علي تحقيقها في حدود إمكانيات 

االتحاد«. وقال »فيما يتعلق باستثناءات بعض الالعبين فإنها 

األندية وال  المنتخبات وكذلك  األول لصالح  المقام  تهدف في 

تكون لناد على حساب آخر«.

{ لولوة المري

} تصوير - محمود حفناوي
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وأمواج  قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس 

صحوا مصحوبا بغبار خفيف على بعض المناطق 

يكون  البحر  وفي  ليال..  نسبيا  باردا  ويكون  أحيانا، 

مغبرا أحيانا مع بعض السحب.

إلى  غربية  شمالية  الساحل  على  الرياح  وتكون 

 4 األفقية بين  الرؤية  شمالية شرقية، ويتراوح مدى 

و8 كيلومترات. 

 )23( الدوحة  في  متوقعة  حرارة  درجة  أدنى  وتكون 

درجة مئوية.
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سعد المهندي

»األلكسو« تحتفي بالشاعر 
الراحل الشيخ علي بن سعود

توزيع جوائز مسابقة أشبال التفسير

اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

)األلكسو( الشاعر القطري الراحل الشيخ علي بن سعود 

آل ثاني )رحمه الله( ليكون هو شاعر الدورة التاسعة 

لليوم العربي للشعر الذي يوافق 21 مارس 2023.

وتعليقا على هذا االختيار قالت السيدة   مريم ياسين 

الحمادي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة 

»نبارك للوزارة هذا التكريم المستحق للشاعر القطري 

الراحل الشيخ علي بن سعود آل ثاني )رحمه الله( 

ونقدم التهنئة لسعادة وزير الثقافة وجميع األدباء 

والشعراء القطريين على اختيار شاعر الدورة التاسعة 

لليوم العربي للشعر 

الذي يوافق 21 مارس 

2023، من المنظمة 
العربية للتربية 

والثقافة والعلوم 

التابعة لجامعة 

الدول العربية، حيث 

تم اختيار شاعرين 

األول من األحياء وهو 

الشاعر التونسي 

آدم فتحي، واآلخر 

ممن فقدتهم الساحة 

الشعرية العربية، 

وهو شاعرنا الشيخ 

علي بن سعود آل ثاني 

رحمه الله«.

وقالت الحمادي: نجد أنها فرصة للتعريف باإلبداعات 

القطرية واألسماء الالمعة على المستويين العربي 

والعالمي، وإننا ندعو جميع الجهات والمؤسسات 

الثقافية والسفارات لالحتفال باليوم العربي للشعر 

والعودة إلى التقاليد الشفوية لألمسيات الشعرية 

وتعزيز تدريس الشعر وإحياء الحوار بين الشعر 

والفنون األخرى مثل المسرح واألداء والموسيقي 

والرسم وغيرها وإشراك اللجان الوطنية العربية 

للتربية والثقافة والعلوم والمنظمات غير الحكومية 

والمؤسسات المعنية الخاصة منها والعامة في هذه 

المناسبة. وتوسيع مجاالت االحتفال بهذه التظاهرة 

الثقافية الهامة وتنويع مضامينها، والعمل على تعزيز 

الهوية الوطنية والعربية والنهوض بها.

قامت مدرسة أحمد منصور االبتدائية للبنين، بدعم 

من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة 

العامة للطيران المدني بتكريم الطالب والطالبات الذين 

فازوا بمسابقة أشبال التفسير في موسمها الرابع.. 

وقد شهد حفل التكريم حضور مجلس األمناء وعدد 

من إعالميي قناة الجزيرة ومندوبين عن وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية وفئات من المجتمع المدني، ومن 

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة ينظمها قسم التربية 

اإلسالمية في مدرسة أحمد منصور االبتدائية للبنين 

كل عام وتهدف إلى تعميق وإثراء فهم الطلبة للسور 

المقررة في المنهاج وتعزيز القيم في نفوس أبنائنا 

وبناتنا وتنمية روح المنافسة العلمية بينهم، حيث بلغ 

عدد المدارس المشاركة هذا العام 200 مدرسة بواقع 

400 طالب وطالبة.

في دورة يوم الشعر العربي

للموسم الرابع على التوالي

الدوحة          $

الدوحة          $

تكريم المدارس الفائزة بمسابقة »غراس« لحفظ الحديث النبوي

»شباب الدوحة« يحتفي بالطلبة األوائل
أقام مركز شباب الدوحة 

بالتعاون مع مجمع مدارس 
األندلس حفل تكريم الطلبة 
األوائل الفائزين في مسابقة 

)غراس( لحفظ الحديث 
النبوي الشريف على مستوى 

مدارس دولة قطر وذلك في 
نسخته الثانية لعام 2022-

2023، حضر الحفل بمجمع 
األندلس التعليمي عدد من 
مسؤولي ومشرفي كل من 

مركز شباب الدوحة ومجمع 
األندلس التعليمي باإلضافة 
إلى ممثلي المدارس الفائزة 
التي شاركت في المسابقة 

وعدد من أهالي وأولياء أمور 
الطلبة الفائزين والطلبة 

الذين شاركوا في المسابقة. 

بالضيوف  الترحيب  بعد  الحفل  استهل 

بقراءة القرآن الكريم، ثم كلمة إدارة المدرسة، 

أعقبه عرض فيديو قصير عن المسابقة، ثم 

كلمة مركز شباب الدوحة قدمها السيد خالد 

بالمركز،  العامة  العالقات  مسؤول  اليافعي 

على  القائمين  بشكر  حديثه  استهل  حيث 

كما  التنظيم،  حسن  وعلى  المسابقة  هذه 

أثنى على الطلبة الذي شاركوا في المسابقة 

وتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، وعّقب على 

أهمية حفظ ثم اتباع منهج خير األنام محمد 

-صلى الله عليه وسلم- فهو خير ما يحفظه 

بدأ  الكلمة  وبعد  الكريم.  القرآن  بعد  المرء 

كل  قيام  ذلك  أعقب  التحكيم،  لجنة  تكريم 

العالقات  مسؤول  اليافعي  خالد  السيد  من 

العامة بمركز شباب الدوحة والدكتور سالم 

التعليمي  األندلس  مجمع  عام  مدير  البكري 

بتكريم المشرفين على المسابقة، ثم تكريم 

في  األوائل  والمتميزين  الفائزة،  المدارس 

كل المراحل، تلى ذلك فقرة )حوار مع فائز(، 

حيث تحدث أحد الفائزين في المسابقة عن 

الفائزين  أحد  بإعالنه  البالغ  السعادة  شعور 

والشرف الذي حظي به بالمشاركة في مثل 

الذي سوف يبقى  المسابقات،  النوع من  هذا 

وفي  حياة،  خالل  ذهنه  في  راسخا  أثرها 

الختام تمت دعوة الحضور إلى حفل العشاء 

الذي أقيم بهذه المناسبة.

كل  حصلت  الجماعي  التكريم  وضمن  هذا 

القرى،  أم  ومدرسة  سميسمة،  مدرسة  من 

المراكز  على  معاذ  بن  سعد  ومدرسة 

لفئة  التوالي  على  والثالث  والثاني  األول 

عبدالله  ومدرسة  االبتدائية،  المرحلة 

األول،  المركز  على  المسند  علي  بن 

على  للبنين  الخاصة  الفرقان  ومدرسة 

اإلعدادي  الديني  والمعهد  الثاني،  المركز 

المرحلة  لفئة  الثالث  المركز  على  الثانوي 

اإلعدادية، وحصول كل من مدرسة الدوحة 

والمدرسة  ثابت،  بن  وحسان  الثانوية، 

على  األولى  الثالثة  المراكز  على  السورية 

على  أما  الثانوية،  المرحلة  لفئة  التوالي 

الطالب  فحصل  الفردي  التكريم  مستوى 

المركز  على  عباس  محمد  عبدالرحمن 

الكثيري  إبراهيم  عبدالله  والطالب  األول، 

أحمد  والطالب  الثاني،  المركز  على 

لفئة  الثالث  المركز  على  المنسي  إبراهيم 

الرحمن  عبد  والطالب  االبتدائية،  المرحلة 

والطالب مصطفى  األول،  المركز  سامر على 

الثاني،  المركز  على  عبدالرزاق  محمد 

على  الربيعي  عبدالرزاق  خطاب  والطالب 

اإلعدادية،  المرحلة  لفئة  الثالث  المركز 

من  كل  حصل  الثانوية  المرحلة  فئة  وعن 

األول،  المركز  على  العمور  أويس  الطالب 

عبدالغفار  محمد  عبدالرحمن  والطالب 

عبدالرحمن  والطالب  الثاني،  المركز  على 

الثالث.  المركز  فايز الشجاع على 

حفظ  في  )غراس(  مسابقة  في  شاركت  وقد 

هذا  نسخة  في  الشريف  النبوي  الحديث 

المرحلة  مستوى  على  مدرسة   )21( العام 

مستوى  على  مدرسة  و)23(  االبتدائية، 

على  مدرسة  و)24(  اإلعدادية،  المرحلة 

مستوى المرحلة الثانوية.

اتفاقية  أقام  الدوحة  شباب  مركز  أن  يذكر 

تم  التعليمي  األندلس  مجمع  مع  شراكة 

العديد  إقامة  في  بينهما  التعاون  بمقتضاها 

التي  المشتركة  واألنشطة  الفعاليات  من 

كان  حيث  والمجتمع،  الشباب  فئة  تخدم 

طلبة  بين  المسابقة  هذه  إقامة  في  التعاون 

البناء  التعاون  ويستمر  قطر،  دولة  مدارس 

المستقبل  في  األنشطة  من  العديد  في 

الرياضة  وزارة  تطلعات  يحقق  لما  القريب 

المجتمعية  الشراكة  تفعيل  في  والشباب 

بين مختلف المؤسسات والجهات المختلفة 

في الدولة.

سينما المول )1(

3:30الهندية

6:00شازام! غضب الملوك

8:30شازام! غضب الملوك

11:00الهندية

سينما المول )2(

4:00مونباوند

5:30التاميلية

8:00نيبالي

10:45المالياالم

سينما المول )3(

3:45الكانادا

6:15التاميلية

8:45المالياالم

11:15التاميلية

سينما كتارا )1(

6:00شازام! غضب الملوك

8:30شازام! غضب الملوك

11:00شازام! غضب الملوك
سينما كتارا )2(

5:00كريد ٣

7:30كريد ٣

10:00كريد ٣
سينما كتارا )3(

4:30شازام! غضب الملوك

٦ ٥7:00

9:00حروب الماميز

٦ ٥11:00
سينما كتارا )4(

4:00مافكا، أغنية الغابة

6:00حروب الماميز

8:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

10:30عملية فورتشن، حيلة الحرب

سينما رويال بالزا  )1(

3:45الكانادا

6:10المالياالم

8:30التاميلية

11:00المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

4:00المالياالم

7:00المالياالم

10:00التاميلية

سينما رويال بالزا )3(

3:30الهندية

6:00شازام! غضب الملوك

8:30شازام! غضب الملوك

{ الشاعر الراحل الشيخ علي بن سعود

شهدت مشاركة »68« مدرسة 
في مراحل دراسية مختلفة
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لالستفسار : 40002222

صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 4229

مركر طبي لألسنان

للتوا�سل وار�سال ال�سرية الذاتية عن طريق
وات�ساب رقم : 33577747

يعلــــــــن

مركز طبي ا�سنان

عن حاجته الطباء ا�سنان مقيمني

يف جميع التخ�س�سات

Dental center

Send cv and contact
at WhatsApp 33577747

Dental center
looking for 

hiring dentists in 
all specialties 
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اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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سر البطيخ المربع

هل تعلم أنه يمكنك الحصول على البطيخ بشكل 

مربع؟ هذا ممكن ويبدو رائعا للغاية ومختلفا، األمر 

األكثر إثارة هو أنه يمكنك صنع جميع أنواع األشكال من 

البطيخ واليقطين وحتى التفاح.

وللقيام بذلك يجب البحث عن أفضل مكان مفتوح به 

الكثير من ضوء الشمس المباشر، كما يجب أن تكون 

التربة التي تزرع البطيخ فيها دافئة وبها كمية كافية 

من الماء دائًما، بعد ذلك اختر صندوًقا مربًعا. عندما 

تختار الصندوق تأكد من وجود جوانب زجاجية، حيث 

سيسمح ألشعة الشمس بالوصول إلى البطيخ الخاص 

بك وجعله ينمو بشكل أسرع. ويجب أن يتم صنع 

الصندوق بطريقة يمكن من خاللها الوصول بسهولة 

إلى الهواء أيًضا.إذا كنت تعتقد أن الشكل المربع مماًل 

جًدا يمكنك اختيار أشكال مختلفة مثل القلب والنجمة، 

وحتى أشكال أكثر غرابة اختر ما تريد.

ال تنَس االستمرار في سقي البطيخ ألنه ال يزال بحاجة 

إلى الكثير من الماء حتى يصبح جاهًزا للحصاد والذي 

يستغرق عادًة ما بين 80 و100 يوم.

خطوط ضوئية غامضة انتشار المالبس المستعملة
تم رصد خطوط غامضة 

من الضوء في سماء 
الليل في منطقة 

ساكرامنتو بكاليفورنيا، 
ونشرت الصفحة 

الرسمية لشركة كينغ 
كونغ بروينغ، مقطع 

فيديو للظاهرة الغامضة 
على إنستغرام مع 

تعليق يقول »أضواء 
نارية مجنونة، حلقت في 

السماء«.

في  أيًضا  األضواء  شوهدت 

أوريغون  حتى  الشمال  أقصى 

جوناثان  أوضح  تتالشى.  أن  قبل 

مركز  في  الفلك  عالم  ماكدويل، 

للفيزياء  سميثسونيان  هارفارد 

في  كانت  األضواء  أن  الفلكية، 

مشتعلة  فضائية  خردة  الواقع 

الجوي  الغالف  دخولها  أثناء 

وفًقا لإلندبندنت. لألرض. ذلك 

تويتر  عبر  ماكدويل،  شرح 

الحطام  إن  حيث  اللغز،  حل 

نظام  أو   ICS-EF الواقع  في  كان 

أنه  وأوضح  المدار  بين  اتصاالت 

البيانات  إلرسال  استخدامه  تم 

 Missionو  ISS Kibo وحدة  بين 

القمر  عبر   Control Tsukuba
لنقل   Kodama الصناعي 

البيانات.

أن  ماكدويل  السيد  صرح 

محطة  إلى  إطالقها  تم  المعدات 

بواسطة   )ISS( الدولية  الفضاء 

 .2009 عام  في  الفضاء  مكوك 

عام  في  فضائية  خردة  وأصبحت 

لمدة  األرض  حول  تدور   ،2020
تدخل  أن  قبل  سنوات  ثالث 

فوق  لألرض  الجوي  الغالف 

كاليفورنيا.

تحت أشجار النخيل 
الفارهة في بستان أخضر 
يقع شمال بغداد، يسير 

شبان وشابات على 
مهل بأكتاف مرفوعة 
مثل عارضي األزياء في 

العروض العالمية، 
يستعرضون مالبس 

كالسيكية أنيقة تشبه 
أزياء هوليوود في 

السبعينيات... لكنها 
مالبس مستعملة من 

البالة.

االنتباه  للفت  هذا  األزياء  عرض  ُنّظم 

العراق،  في  المناخي  التغير  آثار  إلى 

لكّن أيضًا ليعكس اهتمامًا متصاعدًا 

أوساط  في  المستعملة  بالمالبس 

أصاًل  منتشرة  ظاهرة  وهي  الشباب، 

في الغرب. 

 ويقول محمد قاسم، مصفف الشعر 

ومنّظم  عامًا   25 العمر  من  البالغ 

العرض، »ال نريد اإلكثار من تصنيع 

المالبس، يجب إعادة تدويرها«. 

أغنام  رعاة  المكان،  من  مقربة  على 

يتأملون  حيواناتهم  مع  صغار 

طالب  غالبيتهم  الذين  العارضين 

يمشون  محترفين  غير  جامعيون 

مدرج  على  الموسيقى  أنغام  على 

قرية  في  بستان  في  صغير 

الحسينية شمال بغداد. 

اللون الغالب على الثياب هو األخضر، 

العرض  هدف  إن  المنظمون  ويقول 

التشجير  على  والحّض  التوعية 

المتصاعد.  لمكافحة التصحر 

برس  لفرانس  قاسم  ويضيف 

على  للتركيز  ليس  األزياء  »عرض 

على  التركيز  وإنما  فقط  األزياء 

تقطع،  التي  المهملة  البساتين 

يزيد  وهذا  يوم  كل  يختفي  النخيل 

من تلوث البيئة«.
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سلمان المالك

منزل بحاوية قمامةقياس ضمور العضالت

جهازا  األميركية،  أوهايو  جامعة  من  بحثي  فريق  ابتكر 

إلكترونيا يمكن ارتداؤه الكتشاف وقياس ضمور العضالت.

ويستعين األطباء حاليا لقياس ضمور العضالت بالتصوير 

قد  التقنية  هذه  على  االعتماد  أن  إال  المغناطيسي،  بالرنين 

يكون مكلفا ويصعب تكراره بشكل منتظم لمتابعة المرض.

وحدة  ابتكار  أجراها،  دراسة  خالل  البحثي  الفريق  واستطاع 

استشعار كهرومغناطيسية يمكن االستعاضة بها عن أجهزة 

الرنين المغناطيسي لقياس مدى ضمور عضالت الجسم.

تقنيات  الفريق  استخدم  الجديد،  الجهاز  اختبارات  إطار  وفي 

الطباعة المجسمة لتصنيع قوالب على شكل أطراف بشرية ثم 

لتحديد  الجهاز  هذا  بتجربة  قام  ثم  حيوانية،  بأنسجة  حشوها 

قدرته على قياس حجم هذه العضالت الصناعية ومتابعة ضمورها 

بمرور الوقت، وتبين من خالل هذه التجربة قدرة الجهاز الجديد على 

قياس معدل فقد العضالت حتى نسبة 51 في المائة.

الهندسة  قسم  من  البحث  فريق  رئيسة  رايس  أليانا  قالت  ناحيتها  ومن 

الكهربائية والحوسبية بالجامعة إن »هذا الجهاز يمكن استخدامه بواسطة 

العاملين في الحقل الطبي لوضع خطط عالج فردية تالئم كل حالة على حدة، 

مع تقليل األعباء التي يتعرض لها المرضى أنفسهم أثناء رحلة العالج«.

في  الفضاء  رواد  يستخدمه  لكي  يصلح  الجديد  االستشعار  »جهاز  رايس  وأضافت 

الحاجة لمساعدة طبية  المرضى في منازلهم دون  الطويلة، وكذلك يستخدمه  رحالتهم 

مهنية«.

المساحة  ونقص  الثمن  باهظة  بالعقارات  لندن  تشتهر 

المشاكل  هذه  أمام  يستسلم  ال  البعض  لكن  المتاحة، 

ويصنع الحلول بيديه، هذا ما فعله مهندس معماري وفنان 

من لندن.

عناوين  مارشال  هاريسون  المعماري  المهندس  احتل 

تم  الذي  المصغر  لمنزله  صور  نشر  بعد  مؤخًرا  الصحف 

االجتماعي.  التواصل  وسائل  على  القمامة  حاوية  من  بناؤه 

 4800 سوى  يكلفه  لم   ،The Skip House أسماه  الذي  المنزل 

هو  مارشال  فإن  الغارديان،  لصحيفة  وفًقا  لتشييده.  دوالر 

مؤسسة  وهي   Caukin Studio لمؤسسة  المشارك  المؤسس 

اجتماعية للبناء والهندسة المعمارية.

إلى  عاًما،   28 العمر  من  البالغ  مارشال،  هاريسون  انتقل 

الطريقة  أن هذه هي  بيرموندسي، جنوب لندن قبل شهر، موضًحا 

الوحيدة التي يمكنه من خاللها العيش في المنطقة المركزية بالقرب 

أنحاء  جميع  في  األشخاص  آالف  مع  الحال  كان  كما  عمله.  مكان  من 

مارشال  وقال  األسعار.  جنون  جن  فقد  البالد،  أنحاء  جميع  وفي  المدينة 

الخيرية  الفنون  جمعية  أعارته  جنون«..  اإليجار  »أسعار  رويترز  لوكالة 

األرض، ولديه ممر حديقة يؤدي إلى سلم مدخل. ويمكنه الوصول إلى المياه من 

داعم  الكل  الواقع  في  مذهلون،  الجيران  »كل  وقال  الجيران.  لممتلكات  يعود  أنبوب 

للمشروع  كبيرة  مكافأة  »هذه  منزلية«.  وجبات  ويحضرون  يأتون  جيران  لدي  للغاية 

بأكمله هي أن هذه المنطقة تبدو وكأنها تضم مجتمًعا جيًدا حًقا«.

العالقات 
اإليجابية تحسن الصحة

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون من 

العالقات  أن  األميركية،  هارفارد  جامعة 

اإليجابية في العمل تؤدي إلى مستويات أقل 

من التوتر، وموظفون يتمتعون بصحة أفضل، 

التفاعل  من  القليل  تتطلب  التي  الوظائف  فيما 

زمالء  مع  عالقات  لبناء  فرصا  تقدم  وال  البشري، 

الموظفين  أكثر  لديها  يكون  أن  إلى  تميل  العمل، 

بؤسا.

السجالت  الباحثون  جمع  الدراسة  نتائج  ولمعرفة 

أنحاء  جميع  من  مشارك   700 من  ألكثر  الصحية 

العالم، وطرحوا عليهم أسئلة مفصلة حول حياتهم كل 

عامين.

حياة  عيش  سر  أن  إلى  الباحثون  وخلص 

كما  ليس  وأطول،  وصحة  سعادة  أكثر 

أو  المهني  النجاح  أو  »المال  في  البعض  يعتقد 

صحي«،  غذائي  نظام  اتباع  أو  الرياضة  ممارسة 

لكن سر حياة أكثر سعادة تأتي من خالل العالقات 

اإليجابية فتجعل اإلنسان سعيدا طوال حياته.

ومن جهته قال روبرت والدينجر أستاذ الطب النفسي 

في  وخصوصا  بالناس  »االرتباط  هارفارد،  بجامعة 

العمل، يشعر الموظف أو العامل بمزيد من الرضا عن 

وظيفته، كما ترتفع إنتاجيته«.



1 األربعاء 22  مارس 2023

اإ�صدار خا�ص ي�صدر عن

دار

األربعاء 22  مارس  2023

أجواء رمضانية ساحرة أجواء رمضانية ساحرة 
في فنادق الدوحةفي فنادق الدوحة

تطــرح الفنــادق القطريــة باقــة مــن العــروض الفندقية، 

وخيــارات املأكــوالت واملرشوبــات  خــال شــهر رمضــان 

ــل  ــم أجم ــى تقدي ــادق ع ــس  الفن ــا تتناف ــارك فيم املب

ــك  ــوف، وذل ــاً للضي ــا جذب ــة وأكثره ــام الرمضاني الخي

ــي  ــراث املح ــن ال ــتوحى م ــم املس ــال التصمي ــن خ م

وتنويــع البوفيهــات والضيافــة املتميــزة التــي تتناســب 

ــة إىل  ــم، باإلضاف ــهر الكري ــذا الش ــادئ ه ــم ومب ــع قي م

تقديــم باقــات ســعرية متنوعــة خــال فرتــي اإلفطــار 

والســحور ذلــك إلتاحــة الفرصــة ألكــر عــدد مــن األرس 

واألفــراد لاســتفادة مــن األجــواء املميــزة التــي تقدمهــا 

ــة. ــام الرمضاني الخي

وقامــت الفنــادق بتحديــث قوائــم الطعــام عــر تنويــع 

القطريــة  األطبــاق  لتضــم  واملرشوبــات  املأكــوالت 

والعربيــة والعامليــة أيضــا نظــراً للطلــب املرتفــع عليهــا 

ــة  ــروض خاص ــى ع ــاوة ع ــحور، ع ــار والس يف اإلفط

ــة. ــعار رمزي ــرى بأس ــة وأخ ــا مجاني ــال بعضه لألطف

ويبــدو رمضــان 2023 »غــر« ليــس فقــط ألنــه يأتــي يف 

ظــل الطفــرة الســياحية التــي تشــهدها الدولــة وإنمــا 

ــآت  ــق واملنش ــن املراف ــرى م ــة ك ــاح حزم ــة افتت نتيج

الجديــدة يف قطــاع الضيافــة املحــي األمــر الذي سيشــعل 

املنافســة عــى تقديــم أفضــل العــروض للعمــاء وهــو 

مــا ســينعكس إيجابــا عــى القــدرة التنافســية للقطــاع 

الفندقــي.
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انعـم بتجربة اسـتثنائية هـذا العام بقضاء شـهر رمضان 

املبـارك يف فنـدق فورسـيزونز الدوحـة واستشـعر معنـا 

روح الشـهر الفضيـل تحت ضيـاء القمـر، للتلـّذذ بتناول 

األطعمـة مـن قائمـة رمضانيـة خاصـة يف مطعـم نوبو، 

الوجبـات  أشـهى  مـن  متّنوعـة  بتشـكيلة  واالسـتمتاع 

الجاهـزة وغـر ذلـك الكثر..

فقـد أعـّد فنـدق فورسـيزونز الدوحـة باقـة متّنوعة من 

األنشـطة الرمضانيـة ومنهـا تجربـة مميـزة  تحت ضوء 

القمـر يف “مكانـي بيتـش كلـوب”، وقائمـة خاصـة مـن 

األطباق الشـهية واملعـدة حرصيًّا يف مطعم نوبـو الدوحة، 

ضمـن  الرسيعـة  الرمضانيـة  الوجبـات  مـن  وتشـكيلة 

”Ramadan to Go” وغرهـا الكثـر مـن تجـارب الطعام 

. ملثرة ا

تجربة رمضانية ساحرة تحت النجوم
 إذا كنـت ممـن يتطلعـون لاسـتمتاع بتنـاول اإلفطـار يف 

أجـواء حميميـة برفقـة األهـل واألصدقـاء، فـإن التجربة 

بيتـش  النجـوم يف مكانـي  تحـت  السـاحرة  الرمضانيـة 

كلـوب هـي الخيـار األمثـل لـك. مّتـع ناظريـك يف املـكان 

املُطـل عـى شـاطئ البحـر مـع إطـاالت بانوراميـة عى 

الخليـج العربـي وأفـق املدينة السـاحرة يف مشـهد يحبس 

مـن  رائعـة  تشـكيلة  بتنـاول  وتلـّذذ  األنفـاس،  جمالـه 

أشـهى األطبـاق العربية والعامليـة يف أجواء عربيـة أصيلة. 

وبهـذا الصـدد استشـعر روح الشـهر الفضيل واسـتمتع 

بالجلـوس يف مـكان هـادئ يفيـض بأجـواء مذهلـة مـن 

واألقـواس  املعلقـة  املصابيـح  وتزينـه  والبهجـة  الـدفء 

املضيئـة يف كل مـكان، وهـو محـاط بتصاميم مسـتوحاة 

مـن الـراث القطـري األصيـل وإطـاالت حاملة. وتشـمل 

القائمـة املتوفـرة لوجبتـي اإلفطـار والسـحور، مجموعة 

غنيـة من أشـهى األطباق الرشقيـة والعاملية التي تناسـب 

جميـع األذواق، ممـا يشـجعهم عى تكـرار هـذه التجربة 

مراًرا. الفريـدة 

أجواء رمضانية ساحرة في مطعم نوبو
مطعـم  يدعـوك  ورقيـا؛  دفًئـا  تفيـض  التـي  بأجوائـه 

نوبـو الدوحـة إىل االسـتمتاع بمأكـوالت قائمـة األطعمـة 

الرمضانيـة املكونـة مـن أربعـة أطبـاق تنعش حواسـكم 

بمذاقهـا أثنـاء التمتـع بمشـاهدة املناظـر الخابـة ألفق 

نوبـو  أطبـاق  تـذوق  فرصـة  كذلـك  تفـوت  ال  الدوحـة. 

املميـزة مـن قائمـة الطعام حسـب الطلب، ُتقـَدم القائمة 

 6:00 إىل السـبت مـن السـاعة  الرمضانيـة مـن اإلثنـن 

ريـااًل   275 مقابـل  وذلـك  مسـاًء،   11:00 حتـى  مسـاًء 

قطريًّـا للفـرد.

األجواء الرمضانية في سيزونز تي 
الونج

انضـم إلينـا خـال الشـهر الكريم لاسـتمتاع باحتسـاء 

“شـاي مـا بعـد املغـرب” يف أجـواء رمضانيـة سـاحرة يف 

صالـة سـيزونز تـي الونـج يومًيـا مـن غـروب الشـمس 

فصاعـًدا، حيـث يمكنـك التلّذذ بتنـاول املعجنات الشـهية 

والشـطائر اللذيـذة والكعـكات املُميـزة، مع تشـكيلة من 

أجواد أنواع شـاي جينـغ. يمكن لضيوفنا أيًضا استشـعار 

روح الشـهر الكريم عند االسـتمتاع بتنـاول وجبات قوائم 

اإلفطـار والسـحور. متوفـرة يومًيـا مـن غروب الشـمس 

وحتـى السـاعة الثانيـة صباًحا. 

صناديق الوجبات الرمضانية الجاهزة
اآلن، أصبـح بإمكانكـم إعـادة إحيـاء تجربتكـم املميزة 

يف فورسـيزونز، ولكـن هـذه املـرة، يف راحـة منازلكـم 

وذلـك عـر الطلـب إلكرونًيـا وبـكل سـهولة مـن بـن 

 Ramadan to“ عـدة خيارات شـهية ضمن باقة وجبـات

Go” الجاهـزة والتـي تضم تشـكيلة متّنوعة من أشـهى 

األطعمـة مثـل أطبـاق املشـويات الرشقيـة، ومجبـوس 

وغرهـا  الرشقيـة،  الحلويـات  وأشـهى  الضـأن،  لحـم 

مـن الخيـارات. اسـتمتع باختيـار أطعمـة رشقيـة أو 

عاملية مـن أصنـاف القائمـة الثابتة لصناديـق الوجبات 

الرمضانيـة الجاهـزة، وتكلفـة الباقة 360 ريـااًل قطريًّا 

لشـخصن.

يمكنك أيًضا االسـتمتاع باحتسـاء شـاي ما بعـد املغرب 

يف األجـواء الرمضانيـة واالختيار من بن أصنـاف قائمة 

الجاهـزة.  للوجبـات  الثابتـة  الخاصـة  نوبـو  مطعـم 

لـذا، يرجـى التكـرم بحجـز الطلب مسـبَقا عـر الرابط 

.www.shopfsdoha.com التـايل  اإللكرونـي 

احتفل معنا باألجواء الساحرة لشهر رمضان في
فندق فورسيزونز الدوحة

إذا كنت تنشد االبتعاد عن صخب 
املدينة، فإن باقة رمضان الخاصة 

بالفندق توفر لك ماًذا مثالًيا 
يف أماكن إقامة فاخرة وشاطئ 

منعزل، وتشمل هذه الباقة 
الرصيد الفندقي لرشاء املأكوالت 

واملرشوبات والتي يمكن استخدامها 
لتناول اإلفطار أو السحور أو أي 

وجبة أو مرشوب من اختيارك.
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يحتفـل منتجع ومركـز مؤتمرات جراند شـراتون 
يقـدم  حيـث  املبـارك،  رمضـان  بشـهر  الدوحـة 
مخّصصـة  ُتضاهـى  ال  طهـي  تجربـة  لضيوفـه 
لهـذه املناسـبة، مّما يجعل مـن هذا الفنـدق املميز 
وجهـة رئيسـية لاحتفـال بالشـهر الفضيـل مـع 
التقاليـد  تحتضـن  أجـواء  يف  واألصدقـاء  العائلـة 

والـراث القطـري.
يقـدم الفندق األكثر شـهرة وتميـزًا يف قطر تجارب 
رمضانيـة يف العديـد من مطاعمه هذا العام؛ سـواء 
كنـت ترغـب االسـتمتاع بوجبـة إفطـار رمضانية 
مميـزة أو تنـاول وجبـة سـحور أنيقة مـع العائلة 
الزمـاء، فهنـاك تجربـة شـاملة  أو  أو األصدقـاء 
مـن الضيافـة العربيـة تنتظـرك يف خيمـة سـلوى 

الفاخرة.
مـن لحظة غـروب الشـمس، يبـدأ الضيـوف رحلة 
طهـي صممـت بعناية يف خيمـة الحبـارى املفضلة 
يف قطـر تحـت قبابها الذهبية الكاسـيكية بسـعر 
350 ريـااًل قطرًيـا للشـخص الواحد. ُتقـدَّم يف هذه 
الخيمـة الرمضانيـة املميـزة تشـكيلة واسـعة من 
األطباق الشـهية عـى اإلفطـار، تشـمل العديد من 
الكاسـيكية واألطبـاق  الـرشق األوسـط  أصنـاف 
املفضلـة واملأكـوالت  املحليـة  العامليـة واملأكـوالت 
الحـي،  الطهـي  وطـاوالت  املتنوعـة  البحريـة 

باإلضافـة إىل تشـكيلة الحلويـات اللذيـذة.
برفقـة األحّباء والنكهات االسـتثنائية، سـُتقدم لك 
وجبـة السـحور يف رشفة مطعـم الحبـارى تجربة 
ممتعة بسـعر 295 ريـااًل قطرًيا للشـخص الواحد، 
مـع بوفيـه سـحور غنـي عـى أنغـام املوسـيقى 

الحيـة الهادئـة. كمـا يمكـن للضيوف االسـرخاء 
واالسـتمتاع يف أجـواء مريحة.

غنيـة  ملكيـة  رحلـة  يف  االنطـاق  يف  وللراغبـن 
بالنكهـات الهنديـة، يدعو مطعـم جامافار ضيوفه 
ملشـاركة اللحظـات املميـزة مـع األحبـاء لتحويـل 
هـذا الشـهر املبـارك إىل تجربـة ال ُتنىس مـن خال 
قائمـة اإلفطـار املحـددة بسـعر 195 ريـاال قطريا 

الواحد. للشـخص 
رمضـان  شـهر  يف  والعائلـة  األصدقـاء  فاجـئ 
بهديـة مـن األطعمـة الشـهية املُعـّدة يدوًيـا مـع 

تشـكيلة من أشـهى الحلويات العربيـة والتقليدية، 
باإلضافـة إىل صناديـق الوجبات الجاهـزة املُصممة 
خصيًصـا للشـهر املبـارك، ابتـداًء مـن 125 ريـااًل 
قطرًيـا. كما يقـدم فندق شـراتون أرقـى خدمات 
بتحويـل  الكفيلـة  الخارجيـة  الطعـام  تقديـم 
مناسـبتك من حلم مـن الخيال إىل حقيقـة واقعية.
باعتبـاره واحـًدا من أشـهر الفنادق يف قطـر، يوّفر 
فنـدق شـراتون جرانـد الدوحـة لعشـاق تجـارب 
الطعـام الفاخـرة أجـواًء سـاحرة وعنـرًصا فريـًدا 

لشـهر رمضـان هـذا العام.

تجربة ال تُنسى في فندق شيراتون جراند الدوحة تجربة ال تُنسى في فندق شيراتون جراند الدوحة 
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املتنوعـة  املأكـوالت  قائمـة  تجربـة  للضيـوف  وُيمكـن 
فرمونـت  حديقـة  يف  الرمضانيـة  األمسـيات  وقضـاء 
ورافلـز، التـي تمتـد عـى طـول البنـاء وتتوسـط بركتي 
السـباحة للفندقـن. وسـيتمكن الضيوف من االسـتمتاع 
بوجبـات اإلفطـار والسـحور خـال الشـهر الكريـم مـع 
فيهـا  بمـا  التقليديـة،  العربيـة  األكات  مـن  مجموعـة 
املقبـات السـاخنة وأطباق الصـاج، باإلضافـة إىل محطة 
اللحـوم التـي توفـر أشـهى الخيـارات مثـل طبـق األوزي 
مـن  مجموعـة  تنتـرش  ذلـك،  وبجانـب  الضـأن.  بلحـم 
محطـات الطهـو الحيـة مـن مطاعـم فندقـي فرمونـت 
مسـاال  مطعـم  ذلـك  يف  بمـا  الدوحـة،  ورافلـز  الدوحـة 
اإليطـايل،  ألبـا  ومطعـم  الهنديـة؛  للمأكـوالت  اليـراري 
ومطعـم ڤايـا املختـص باملأكـوالت األمركيـة الاتينيـة؛ 
ومطعـم بروڤـوك للمأكوالت اآلسـيوية، إضافـة إىل مطعم 
الرتيـزان املشـهور بأطباقـه العامليـة. ويف ختـام تجربـة 
الطعـام، ُيمكـن للضيـوف تنـاول أشـهر أنـواع الحلويات 
العربيـة املسـتوحاة مـن أجـواء الشـهر الفضيـل، بمـا يف 
ذلـك أم عـي والكنافـة التقليديـة. وُيوّفـر املـكان أيضـاً 
مجموعـة مـن األنشـطة الرفيهيـة املخصصـة لألطفال، 

ممـا يضمـن قضـاء أجمـل األوقـات العائليـة. 
ريـال   300 بسـعر  متوفـرة  والسـحور  اإلفطـار  قائمـة 
قطـري للشـخص الواحـد، و150 ريـاال قطريـا لألطفـال 
الذين تـراوح أعمارهم مـن 6 إىل 12 عامـاً. ويبدأ اإلفطار 
يوميـاً مـن غروب الشـمس حتـى السـاعة 8:30 مسـاًء، 
 2 حتـى  مسـاًء   9:30 السـاعة  مـن  يوميـاً  والسـحور 

صباًحـا. 
أمـا بالنسـبة ملحبـي تنـاول الطعـام يف املنـزل، فيمكنهم 
طلـب وجبة اإلفطـار أو السـحور، باإلضافـة إىل مجموعة 
مختـارة مـن الحلويـات مـع صنـدوق رمضـان ألربعـة 

أشـخاص بسـعر 950 ريـاال قطريـا. 
للحجـز أو ملزيـد مـن املعلومـات، يرجـى التواصـل عـر 
أو   dining.doha@raffles.com اإللكرونـي:  الريـد 

40307200 الرقـم:  عـى  االتصـال 

لمحة حول رافلز
تتميـز فنادق ومنتجعات رافلز بسـّجل حافـل باإلنجازات، 
نجحـت العامة خاله بتأسـيس محفظة تضـم نخبة من 
أرقـى الوجهـات الفندقية عى مسـتوى العالـم. وافتتحت 

والـذي   ،1887 عـام  سـنغافورة  رافلـز  فنـدق  العامـة 
أرىس معايـر الضيافـة الفاخـرة يف القطـاع عـر ابتـكار 
مفهـوم املضيف الشـخيص ومرشوب سـنغافورة سـلينج 
الشـهر، باإلضافـة إىل تقديـم مسـتويات ال ُتضاهـى من 
رافلـز  عامـة  وتواصـل  املرموقـة.  الضيافـة  خدمـات 
مسـرتها الرائـدة ضمـن وجهاتهـا املنتـرشة يف مختلـف 
املـدن واملناطـق الطبيعيـة السـاحرة حـول العالـم، لتزّود 
املسـافرين بتجـارب متميـزة وخدمـات تتميـز بالسـخاء 
والعفويـة. وتمّثل رافلـز الخيـار األمثل لعّشـاق الرفاهية 
والتمّيـز بفضـل قيـم الثقافـة والجمـال والفخامـة التي 
تجّسـدها، فضـًا عـن توفر تجـارب إقامـة ال مثيـل لها 
للضيـوف. وتنتـرش وجهـات رافلـز يف باريس واسـطنبول 
ودبي ووارسـو وجاكرتـا وجزر السيشـل، ويمّثل كل منها 
واحـة منعزلـة تسـتقبل الضيـوف ضمـن أجـواء ودودة 
وترّحـب بهم كجزء مـن عائلتهـا. وُتعتر رافلز جـزءاً من 
أكـور، مجموعـة الضيافة الرائـدة عاملياً والتـي تضم أكثر 
مـن 5,300 فنـدق و10 آالف وجهـة مأكـوالت ومرشوبات 

تنتـرش يف 110 دول حـول العالـم.

لمحة حول فيرمونت
تتميـز فنـادق ومنتجعات فرمونـت بمحفظتهـا الفريدة 
التـي تضـم أكثـر مـن 80 فندقـاً اسـتثنائياً، حيـث تمنح 
وتسـاعدهم  غامـرة  وسـعادة  مميـزة  لحظـات  زوارهـا 
فرمونـت  وأطلقـت  ُتنـىس.  ال  ذكريـات  صنـع  عـى 
منـذ عـام 1907 الكثـر مـن الفنـادق الفريـدة والغنيـة 
بتاريـخ  وثيقـاً  ارتباطـاً  واملرتبطـة  الخـاص  بطابعهـا 
وثقافـة ومجتمـع وجهاتهـا؛ مـن بينهـا فنـدق بـازا يف 
سـان  وفرمونـت  لنـدن  يف  وسـافوي  نيويـورك  مدينـة 
فرانسيسـكو وفرمونـت بانـف سـرينغز يف كنـدا وفندق 
فرمونـت بيـس يف شـنغهاي وفرمونـت النخلـة يف دبي. 
وتشـتهر فرمونـت بخدماتها املتميـزة وأروقتهـا املذهلة 
ومأكوالتهـا املسـتوحاة مـن املطابـخ املحليـة وبإدارتهـا 
يف  الريـادي  بنهجهـا  تتميـز  كمـا  األيقونيـة.  وصاالتهـا 
الضيافـة وممارسـات االسـتدامة والسـياحة املسـؤولة. 
وُتعتـر فرمونـت جـزءاً مـن أكـور، مجموعـة الضيافـة 
الرائـدة عامليـاً والتـي تضـم أكثر مـن 5,300 عقـار و10 
دوٍل   110 يف  تنتـرش  ومرشوبـات  مأكـوالت  وجهـة  آالف 

العالم. حـول 

أبراج كتارا تكشف أبراج كتارا تكشف 
عن باقات مميزة عن باقات مميزة 

في فندقي في فندقي 
فيرمونت الدوحة فيرمونت الدوحة 

ورافلز الدوحة ورافلز الدوحة 
احتفاًء بشهر احتفاًء بشهر 

رمضان الكريم رمضان الكريم 
أعلنت أبراج كتارا، التحفة العمرانية األكثر شهرًة في الدوحة، عن باقات مميزة 

خالل شهر رمضان المبارك. تصميم أبراج كتارا الفريد من نوعه مستوحى من شعار 
دولة قطر على شكل سيفين تقليديين يجمعان بين أصالة تراث الدوحة األصيل 

ومسيرة التقدم والتطور والحداثة في قطر. 
وتُضم الوجهة، التي تحظى بموقع متميز يطل على الخليج العربي فندقي رافلز 

الدوحة وفيرمونت الدوحة، ومجموعة من أفخم المطاعم في الدوحة. وسيقدم 
الفندقان خالل شهر رمضان تجارب استثنائية ومنتقاة بعناية، تتيح للضيوف فرصة 

االحتفاء بعراقة الماضي في أجواء المكان العصرية. للباحثين عن قضاء إجازة 
مميزة، يُوّفر فندقا فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة للضيوف باقات إقامة ال مثيل 

لها خالل الشهر الفضيل، والتي تتضمن ترقية مجانية إلى فئة الغرف األعلى عند 
الحجز، باإلضافة إلى وجبات إفطار وسحور لشخصين. وتبدأ أسعار اإلقامة الرمضانية 
من 1,200 ريال قطري في فندق فيرمونت الدوحة، بينما تبدأ األسعار في فندق رافلز 

الدوحة من 3,000 ريال قطري.
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كافيه روج - سحور رمضان
اسـتمتع بوليمـة سـحور فاخـرة يف كافيـه روج 

لدينـا!  واملميـزة  الجاهـزة  الطعـام  قائمـة  مـع 

ابـدأ بأشـهى املـزات الرشقيـة، واتبعهـا باألطبـاق 

اللذيـذة، لتختم الوليمـة بتناول حلوياتـك املفضلة. 

مـن  متنوعـة  بمجموعـة  التجربـة  وتكتمـل 

التقليديـة. الرمضانيـة  املرشوبـات 

فعاليـات ترفيهيـة حيـة وقائمـة طعـام حسـب 

متاحـة. الطلـب 

ال جورمانديز - بوفيه اإلفطار
انغمـس يف أشـهى نكهـات الـرشق األوسـط خال 

ال  مطعـم  يف  فاخـر  إفطـار  مـع  رمضـان  شـهر 

مـن  مغريـة  بمجموعـة  اسـتمتع  جورمانديـز! 

املأكـوالت التقليديـة املفضلة، مصحوبـًة بحلويات 

الـرشق األوسـط الشـهية واملرشوبـات الرمضانية 

أصدقائـك  مـع  لإلفطـار  املثـايل  الخيـار  املميـزة. 

وعائلتـك. وزمائـك 

كازا - إفطار رمضان
إفطـار  بتنـاول  املبـارك  رمضـان  بشـهر  احتفـل 

مغربـي أصيـل يف مطعـم كازا. اجتمع مـع أحبائك 

واسـتمتع بتجربـة طعـام عـى الطريقـة العائلية 

الحريـرة  خيـارات  مـن  فاخـرة  مجموعـة  مـع 

إىل  باإلضافـة  والطاجـن،  والكسـكس  واملـزات 

أشـهى الحلويـات املغربية واملرشوبـات الرمضانية 

املنعشـة.

فندق ليميريديانفندق ليميريديان
الخيار األمثل لالستمتاع الخيار األمثل لالستمتاع 

بفطور وسحور رمضانبفطور وسحور رمضان
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النادي الدبلوماسي ..النادي الدبلوماسي ..
وجهتكم األمثل في رمضان!وجهتكم األمثل في رمضان!

مؤسسـات  أعـرق  مـن  الدبلومـايس  النـادي  يعتـر 

الضيافـة يف قطـر ومـن أبـرز مؤسـي هـذا املجـال، 

ويحتفـظ بسـجل طويـل مـن النجـاح والتطـور عـى 

مـدى أكثـر مـن عرشيـن عامـاً منـذ تاريـخ إنشـائه. 

الرفيـه  مجـاالت  لتشـمل  النـادي  خدمـات  وتتنـوع 

واألغذيـة واملرشوبـات والوالئـم والحفـات وخدمـات 

املنتجـع الصحـي وصالونـات التجميـل، وتمتـد أيضـاً 

لتشـمل إدارة املرافـق للرشكات واملؤسسـات الحكومية 

والخاصـة. ويتميز النـادي الدبلومـايس بموقعه الفريد 

يف قلـب الخليـج الغربـي وبإطالته الخابة عـى البحر 

وبالهـدوء والخصوصية املسـتمدة مـن رؤيته الواضحة 

للحفـاظ عى األصالـة والجمع بن الجـودة والرفاهية.

ويهـدف النـادي الدبلومـايس ألن يكـون املاذ األنسـب 

العائلـة  مـع  الوقـت  لقضـاء  السـاعن  مـن  لـرواده 

واألصدقـاء أو زمـاء العمـل، للرفيـه أو لتنـاول وجبة 

مميـزة يف أي مـن مطاعمـه األربعـة، التـي توفـر لكم 

مـن  الشـهية  واألطبـاق  املميـزة  الخدمـة  جميعهـا 

املطابـخ العامليـة املختلفـة، مـن الوجبـات الخفيفـة 

واألطبـاق العامليـة املتنوعـة يف صالة األعضـاء ومطعم 

الـرج، إىل السـويش الرائـع يف مطعـم نسـايم قطـر، 

باإلضافـة إىل ألـذ املأكـوالت مـن املطبـخ اللبنانـي مع 

األطبـاق البحريـة الفاخـرة يف مطعـم الصيـاد، الـذي 

تضفـي إطالته السـاحرة وموقعـه الفريد أثـراً مميزاً 

وملسـة خاصة عـى جلسـتكم وتجربتكم بشـكل عام.

والقاعـات  املفتوحـة  املسـاحات  أيضـًا  ننـىس  وال 

املميـزة التـي يوفرهـا النـادي ملناسـباتكم االجتماعية 

حيـث  الخاصـة  وحفاتكـم  الشـخصية  وتجمعاتكـم 

التخطيـط  يف  باإلبـداع  النـادي  عمـل  فريـق  يتميـز 

والرتيـب لفعاليتكـم ويف تصميـم قوائـم الطعـام التي 

تناسـب أذواقكـم، وكذلـك األمر فيمـا يتعلـق بالخدمة 

بشـكل  للحفـل  واملحـرف  املمتـاز  والتنفيـذ  الراقيـة 

كامـل. 

وال يخفـى عليكـم أيضاً تميـز النادي يف مجـال الرفيه 

الجذابـة  األماكـن  أحـد  يعـد  أنـه  واالسـرخاء حيـث 

واملميـزة لهـواة الرياضـات املائية والسـباحة واأللعاب 

الشـاطئية، حيـث تتوافر فيـه فرصة قضاء يـوم مميز 

واالسـتمتاع  البحـر،  وشـاطئ  السـباحة  بركـة  عـى 

بمجموعـة من األلعـاب املائية املنعشـة، وكذلـك تناول 

الوجبـات اللذيـذة املتنوعـة خال اليـوم، إنه ببسـاطة 

واملغامـرات.  األنشـطة  لعشـاق  املثاليـة  الوجهـة 

ولتكتمـل تجربتكـم معنـا، يمكنكـم أيضـاً ممارسـة 

الرياضـة ومتابعة أنشـطة اللياقـة البدنيـة املتنوعة يف 

النـادي الصحـي وبـإرشاف مدربـن محرفـن، لتنهوا 

بعدهـا يومكـم بتدليـك عاجـي مـن قائمـة التدليـك 

املتعـددة لدينا، بـإرشاف املتخصصـن املحرفن يف هذا 

 . ل ملجا ا

وليـس هـذا كل يشء، فخدمـات النـادي الدبلومايس ال 

تنتهـي هنـا، فلدينـا أيضـاً مركـز التجميل للسـيدات، 

وهـو املـكان املثـايل ملـن يبحثـن عـن خدمـات تجديـد 

الشـعر  وقـص  وتصفيـف  والبـرشة  الوجـه  حيويـة 

وتلوينـه، وكذلـك تجـدن خدمـات العنايـة باألظافـر، 

والعديـد مـن الخدمـات األخـرى التـي ترتقـي إىل أعى 

املسـتويات وتمنحكـن إحساسـاً رائعـاً. ولروادنـا من 

بالبـرشة  للعنايـة  الرجـايل  الصالـون  لدينـا  الرجـال، 

وقـص الشـعر والحاقـة املثاليـة.

وأخـراً وليـس آخـراً، ال بد مـن التنويه أيضاً بمسـتوى 

الدبلومـايس،  بالنـادي  املرافـق  إدارة  قسـم  خدمـات 

والـذي أثبت دائمـاً تميـزه وجدارته يف مجاالت تشـغيل 

املسـاعدة  الرفيـه،  التمويـن،  خدمـات  الكافيريـات، 

املكتبيـة، التنظيـف، االسـتقبال، األمـن، وغرهـا مـن 

الخدمـات ذات املسـتوى العـايل املميـز.

وألننـا نحـرص دائمـاً عـى مواكبـة كافـة املناسـبات 

والتطـورات، كان البـد لنـا مـن التحضـر والتجهيـز 

السـتقبال شـهر رمضـان املبـارك لهـذا العـام، وعليه 

اعتدتـم  وكمـا  دائمـاً  نكـون  أن  عـى  حرصنـا  فقـد 

علينـا مـن أصحـاب التقديمـات املميـزة، فقـد هيأنـا 

اإلفطـار  عـى  السـتقبالكم  الصيـاد  مطعـم  لكـم 

والسـحور خـال الشـهر الفضيـل، حيـث نقـدم لكـم 

بوفيـه إفطـار غنـي ومميـز مـع تشـكيلة كبـرة من 

األطبـاق املحليـة والرشقيـة واملرشوبـات الرمضانيـة 

املميـزة، مـع جلسـات خارجيـة رائعة حـول املصابيح 

الرمضانيـة الخابة. وكذلك بالنسـبة لوجبة السـحور، 

فقـد حرضنـا لكـم قائمة طعـام مميـزة مع تشـكيلة 

مـن أشـهى األصنـاف واملأكـوالت الرمضانيـة، وأيضـاً 

الصيـاد  مطعـم  يف  وكمـا  وبديعـة.  راقيـة  جلسـة  يف 

كذلـك هـو الحـال يف قاعـات املناسـبات حيـث أتممنـا 

اسـتعداداتنا السـتقبالكم وإعـداد حفـل إفطاركـم أو 

سـحوركم الخـاص، أو ببسـاطة التجهيـز والرتيب يف 

منازلكـم وخدمتكـم بأعـى املعايـر وأجـود األصنـاف 

املسـتويات. وأرقـى 

رمضان كريم، ونتمنى لكم وألحبائكم شهرًا مليئًا بالبركة والخير والرحمة. 
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 - “النجـادة”  فنـدق  كشـف 
باقـة  إطاقـه  عـن  الدوحـة 
مميـزة السـتقبال ضيوفه خال 
شـهر رمضـان املبـارك، لتوفـر 
تجربـة ضيافـة أصيلـة وفريـدة 
واألفـراد  للعائـات  نوعهـا  مـن 
والـرشكات واالسـتمتاع باألجواء 
الفريـدة وقضـاء تجربـة مميزة 
فنـادق  أكثـر  أحـد  يف  تنـىس  ال 

ورقيـا. فخامـة  الدوحـة 
سـيوفر مطعم “الراحـة” املطل 
خـال  النجـادة  سـاحة  عـى 
الشـهر الفضيل الفرصة لعشـاق 
والغربيـة  الرشقيـة  املأكـوالت 
مميـزة  نكهـات  الكتشـاف 
األطبـاق  بأشـهى  واالسـتمتاع 
اإلفطـار  بوفيـه  خـال  مـن 
يتميـز  والـذي  الفاخـر  اليومـي 
والطازجـة  املتعـددة  بخياراتـه 
لضمـان تجربـة إفطار شـهية يف 
أجـواء اسـتثنائية داخـل املطعم 

الخارجيـة. سـاحته  يف  أو 

الفنـدق  طهـاة  قـام  حيـث 
بتصميـم بوفيـه اإلفطـار املميز 
والـذي يتضمـن مـا لـّذ وطـاب 
بـدءاً  املأكـوالت،  أشـهى  مـن 
مـن الحسـاء واملقبـات البـاردة 
بتشـكيلة  مـروراً  والسـاخنة 
متنوعـة مـن األطبـاق الرشقيـة 
مختلـف  إىل  وصـوالً  والغربيـة، 
أنـواع الخيـارات مـن الحلويـات 

والعصائـر. 
ولتوفـر تجربـة ضيافـة تجمع 

بـن العرصيـة واألصالـة، طرح 
“النجـادة” اإلقامـة الرمضانيـة 
فرصـة  تضمـن  التـي  املميـزة 
فندقيـة  بأجـواء  االسـتمتاع 
 23 مـن  بـدءاً  وذلـك  مميـزة، 
مـارس ولغاية 22 ابريـل 2023، 
والـذي يتضمن إقامة لشـخصن 
مـن  الفريـدة  غرفـه  إحـدى  يف 
ترقيـة  إمكانيـة  مـع  نوعهـا، 
توفـر  )حسـب  مجانـاً  الغرفـة 
وجبتـي  إىل  باإلضافـة  الغـرف(، 

لشـخصن  وسـحور  إفطـار 
مـع  “الراحـة”،  مطعـم  يف 
إمكانية تسـجيل الوصـول املبكر 
واملغـادرة املتأخرة )حسـب توفر 

الغـرف(.
فنـدق  إدارة  سـعي  إطـار  ويف 
“النجـادة” خال شـهر رمضان 
إىل إثـراء تجربة الضيـوف بكافة 
األوىل  للمـرة  سـتتوفر  املعايـر، 
مطعـم  يف  الرمضانيـة  الغبقـة 
السـاعة  مـن  بـدءأ  “الراحـة” 
1:00 صباحـاً  9 مسـاًء ولغايـة 
أكـر  أمـام  الفرصـة  إلتاحـة 
عـدد مـن الضيـوف لاسـتمتاع 
والتصميم  الرمضانيـة  باألجـواء 
الراثـي الـذي يمتاز بـه املطعم، 
املرتفـع  سـقفه  بفضـل  وذلـك 
وأثاثه املوشـح باأللـوان الزاهية 
املميـزة،  الخارجيـة  ورشفتـه 
التـي تجعل مـن املـكان الوجهة 
األصدقـاء  لتجمـع  املثاليـة 
والعائلـة ولقضاء أمتـع األوقات.

السـنة  الدوحـة هـذه  يقـدم فنـدق ومنتجـع وسـتن 
تجربـة رمضانية اسـتثنائية مـن خال إنشـاء منطقة 
نابضـة بالحيـاة وفريـدة مـن نوعهـا »رمضـان تحت 
والتـي  مربـع  مـر   3000 مسـاحة  عـى  النجـوم« 
ستشـمل ثاثـة مطاعـم يف مـكان واحـد، مما سـيتيح 
للضيـوف فرصـة االسـتمتاع بشـكل كامـل باألجـواء 
التقليديـة لشـهر رمضـان املبـارك. سـيتم اصطحـاب 
الضيـوف يف رحلـة طهـي عـر الـرشق األوسـط مـع 
بوفيـه متنـوع وركن أقسـام الطهـي الحيـة إضافة إىل 

الخدمـات الرائعـة.
شـهر رمضـان املبـارك هـو فرصـة عظيمـة لاحتفال 
بمـن نعيـش ونعمـل معهم وهـي أيضا فرصـة للتعبر 
عـن مـدى تقديرنـا لهـم، يجـب أن نعيش بشـغف وأن 
الحيـاة وإظهـار االحـرام  امتناننـا لهبـة  نعـر عـن 

والتواضـع ألولئـك الذيـن يسـاعدوننا عى عيشـها.
بمناسـبة الشـهر الكريـم، أدعوكـم ملشـاركتنا أجـواء 
»رمضـان تحت النجـوم« و التي تعد تجربة اسـتثنائية، 
الفرصـة  لاسـتمتاع باملأكـوالت  حيـث سـتتاح لكـم 
املتنوعـة  والطهـي التقليـدي. فلنشـعر جميعـا بـروح 
وأجـواء رمضـان العطـرة ونحـن نتمتـع بجمـال الليل. 
دعونـا جميًعـا نعيـد االتصـال بعائلتنـا وأصدقائنـا يف 
مكان واحد واالسـتمتاع بالتجربة االسـتثنائية لرمضان 

تحـت النجـوم يف فنـدق ومنتجـع وسـتن الدوحة.
الجديـر بالذكـر أن فنـدق ومنتجع وسـتن الدوحة كان 
قـد اسـتضاف أكثـر مـن 18000 ضيـف خـال شـهر 
رمضـان 2022، وقـد جـاء اإللهـام لتوسـيع وإعـادة 
ابتـكار خدماتهم مـن التزامهـم بمنح ضيوفهـم دائًما 

اسـتثنائية. تجارب 
العـام بشـكل كبـر هنـا يف فنـدق  لقـد فكرنـا هـذا 
تجربـة  خلـق  كيفيـة  يف  الدوحـة  وسـتن  ومنتجـع 
الكريـم.   لضيوفنـا خـال شـهر رمضـان  اسـتثنائية 
فنـدق  يف  النجـوم  تحـت  رمضـان  تجربـة  سـتكون 
ومنتجـع وسـتن الدوحـة، فرصـة لعـرض مواهبنـا يف 
الطهـي من جميـع أنحـاء العالم، مـع تسـليط الضوء 
عـى القسـم القطـري والعربـي مـن خـال املكونـات 
املمتـازة واإلعـداد الرائع. من وجهة نظري الشـخصية، 
أحـب األجـواء الرمضانية، لذلك سـوف نسـعى لتقديم 

أفضـل مـا لدينـا إلرضـاء جميـع األذواق. 
“رمضـان تحـت النجـوم »مـكان مخصـص للعائـات 
واألصدقـاء واألفـراد والـذي سـيتيح لضيوفنـا فرصـة 
االسـتمتاع ببوفيـه خـاص وممتـد عـى ثاثـة مطاعم 
من خـال مجموعـة واسـعة مـن املأكـوالت التقليدية 
تقديـم  إىل  إضافـة  اللذيـذة،  الرمضانيـة  واملرشوبـات 

عـروض موسـيقية رمضانيـة كل ليلة من خـال فرقة 
مختصة موسـيقية 

إلرضاء جميـع األذواق، سـيقدم فندق ومنتجع وسـتن 
الدوحـة باقـات للمجموعـات تسـمح لهم باالسـتمتاع 
القاعـة، والتـي  الرائعـة داخـل  بالخيمـة الرمضانيـة 
تتميـز بتصميـم عـرصي مـع ملسـات زرقـاء وذهبيـة 
ملكيـة وأقسـام طهـي حيـة تقـدم مجموعـة متنوعة 

مـن األطبـاق العربيـة والعامليـة اللذيذة.
وسـتن  ومنتجـع  فنـدق  يف  الفضيـل  رمضـان  شـهر 
الدوحـة هـو فرصـة لتقديـم تجربـة طعـام خاصـة 
إحسـاس  لخلـق  عـام  كل  نسـعى  حيـث  لضيوفنـا 
باملجتمـع مـن خـال تقديـم قوائـم وفعاليـات خاصة 
تعكـس ثقافـة وتقاليـد رمضـان يف خيمتنـا. كمـا هو 
الحـال دائًمـا، نهـدف إىل خلـق جـو ترحيبـي لجميـع 
ضيوفنـا، من خـال توفـر أجـواء اسـتثنائية وجذابة 
للجميـع. سـنقدم هذا العـام مفهوًما جديـًدا من خال 
إحيـاء رمضـان تحـت النجوم حيـث سـيتاح لضيوفنا 
فرصـة الجلـوس، االسـرخاء واالسـتمتاع بمأكوالتنـا 
مجموعـة  خـال  مـن  وعائاتهـم   أصدقائهـم  مـع 
متنوعـة مـن أقسـام الطهـي الحيـة وفرصـة تنـاول 
العشـاء يف الداخـل أو الخـارج يف املجلـس أو الكابانـات 

مـن صالـة صمـووكا الخاصـة بنـا.

لتوفير تجربة ضيافة أصيلة وفريدةلتوفير تجربة ضيافة أصيلة وفريدة
من نوعها في فندق النجادةمن نوعها في فندق النجادة

رمضان تحت النجوم في
فندق ومنتجع وستن الدوحة
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مريديـان،  رويـال  لـو  يحتفـل 
مدينـة  قلـب  يف  األنيـق  الفنـدق 
لوسـيل، والذي يتصـل بمبنى باس 
ذو  الفاخـر  املـاذ  قطـر،  ڤانـدوم 
الطابـع الباريـي، بشـهر رمضان 
وذلـك  املبـارك ألول مـرة يف قطـر، 
عـر باقـات حرصيـة يف مجموعـة 
يف  بمـا  الشـهرة  مطاعمـه  مـن 
ذلـك قاعـة ليايل لـو رويـال، ويديي 

والـراس.
وقـال املديـر العـام جريـت جراف: 
رويـال  لـو  فنـدق  يف  “يسـعدنا 
اسـتقبال  الدوحـة  مريديـان 
لاسـتمتاع  رمضـان  يف  الضيـوف 
مـن  بعنايـة  مختـارة  بمجموعـة 

يف  املفضلـة  التقليديـة  األطبـاق 
الجميـع  ندعـو  األوسـط.  الـرشق 
الكريم  لاسـتمتاع ببهجـة الشـهر 
مـع العائلـة واألصدقـاء، والضيافة 

راقيـة”.  أجـواء  يف  الفاخـرة 
البهجـة  تعمـه  رائـع  محيـط  يف 
لـو  يقـدم  بالفنـدق،  مـكان  كل  يف 
رويـال مريديـان أجـواء احتفالية، 
األطبـاق  مـن  كبـرة  ومجموعـة 
ذلـك  يف  بمـا  املفضلـة  الرمضانيـة 
األطبـاق العربية والعاملية الشـهية، 
إىل جانـب العـروض الرفيهيـة التي 
رائعـة  تجربـة  للضيـوف  تقـدم 
والفخامـة  التقاليـد  بـن  تجمـع 

العرصيـة. 

لو رويال ميريديان الدوحة يقدم باقات مميزةلو رويال ميريديان الدوحة يقدم باقات مميزة
احتفااًل بشهر رمضان المباركاحتفااًل بشهر رمضان المبارك

سيستمتع الضيوف بتجربة استثنائية وأجواء رمضانية رائعة
في مطاعمهم المفضلة فضًلا عن مجموعة من الباقات الحصرية في الفندق
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ِعـش أجـواء رمضـان بـكل مـا تحمـل مـن عبـق الراث 
وسـبا.  شـاطئ  الدوحـة  إنركونتيننتـال  مـع  األصيـل 
واسـتمتع بتناول وجبـات اإلفطار والسـحور يف مطاعمنا 
ل وجباتـك كمـا  الحائـزة عـى جوائـز مرموقـة، أو شـكِّ
يـروق لـك خـارج باقـات الوالئـم والتجمعـات الخاصـة. 
وسـتجد بانتظـارك تجـارب رمضانية شـهية ال مثيل لها.

كورال
تنـاول إفطارك يف أجـواء رمضانية رائعـة يف مطعم كورال 
مـع تشـكيلة متنوعـة مـن األصنـاف التقليديـة املفضلة 

الشـهية. العاملية  وكذلك األطبـاق 

نوفيسينتو
اقـض أسـعد اللحظات مـع أحبائك حـول طاولـة الطعام 
عند منصة شـاي السـحور يف تـراس نوفيسـينتو املفتوح 
ابتـداء مـن 8:00 مسـاء. وتـذوق أشـهى أطبـاق املـازة 
والطبـخ الحـي. ال تنـس أن تتـذوق مختارات من أشـهى 

العربية. الحلويـات 
سـتجد بانتظارك أيضـاً أجمل أصناف الحلـوى الرمضانية 
يف نوفيسـينتو. كما يمكنك اقتناء قطـع اإلكلر والكعكات 
ذات الطابـع الرمضانـي معـك لتتشـاركها مـع أحبائك يف 

املنـزل أو تهديها ألقاربـك وأصدقائك.

ميكونوس
يقدم ميكونـوس املأكـوالت اليونانية واملتوسـطية. تناول 
العشـاء مـن مجموعـة متنوعة مـن الصلصـات اليونانية 
التقليديـة، السـلطات، لحـم الضـأن، املأكـوالت البحريـة 
املشـوية الطازجـة واملزيد. اسـتمتع بالنسـيم البـارد عى 
لتجربـة  التقليـدي  اليونانـي  املطبـخ  أجـواء  يف  رشفتنـا 

فريدة. رمضانيـة 

تراس المسبح
لاسـرخاء  الدوحـة  يف  املسـبح  تراسـات  أفضـل  أحـد 
بغـداء  اسـتمتع  اليـوم.  طـوال  بالشـمس  واالسـتمتاع 
خفيـف ووجبـات خفيفـة جنًبـا إىل جنب مـع املرشوبات 
املنعشـة. إنه مكان مثايل لاسـرخاء واالسـتمتاع بأشـعة 

الشـمس عـى الشـاطئ.

التجمعات الخاصة
الرمضانيـة  الكـرم  موائـد  أفخـر  حـول  أحبـاءك  التـق 
التـي نخصصهـا  أو السـحور يف األماكـن  عـى اإلفطـار 
للمناسـبات الخاصـة. اسـتمتعوا باألجـوء الخارجيـة يف 
حديقتنـا املطلـة عـى الشـاطئ، أو بإقامـة الفعاليـات يف 
قاعـة الوجبة، أو باقامة سـحور يف مطعم كـورال. جميعا 
تشـكل الخيـار األمثـل للتجمعـات العائليـة أو الرشكات.  

بانتظاركم أجمل التجارب املخصصة حسب اختياراتكم.

الوالئم الخارجية
ِعـش أجواء رمضـان بكل مـا تحمل من عبق الـراث دون 
مغـادرة منزلك. واسـتمتع بتشـكيلة متنوعة مـن وجبات 
اإلفطـار والسـحور مـع باقـات الوالئـم التـي نخصصها 
حسـب رغباتك ونوصلهـا إىل عتبـة دارك. ونعـدك بتجربة 

رمضانيـة ال ُتنىس.
تتوفر باقات الوالئم الخارجية.

عضوية “ آي داين “ المميزة
دايـن “ ألحبائكـم  آي   “ املميـزة  العضويـة  اسـألوا عـن 
كهديـة لهـذا املوسـم. مصممـة لرفـع مسـتوى تجربـة 

الخاصـة بكـم. املطاعـم 
عضوية “ آي داين “ مقابل 990 ر.ق 

قسائم الهدايا
مـا مـن هديـة يف رمضـان أجمـل مـن وجبـة إفطـار أو 
سـحور تليـق بمكانـة الزمـاء أو األصدقـاء أو األحبـاء 
تصميـم  أو  العديـدة،  وردهاتنـا  مطاعمنـا  يف  لديكـم، 
تجـارب حسـب رغباتكم يف شـاطئ وسـبا إنركونتيننتال 
الدوحـة. اسـألوا عـن قسـائم الهدايـا التـي نقدمهـا، أو 

املزيـد.  للهدايـا ملعرفـة  زوروا متجرنـا اإللكرونـي 

رمضان كريم معرمضان كريم مع
إنتركونتيننتال الدوحة شاطئ وسباإنتركونتيننتال الدوحة شاطئ وسبا

أطـول  عـى  يقـع  راٍق  مـاذ  الدوحـة  إنركونتيننتـال 
شـاطئ خـاص يف مدينـة الدوحـة، مجهز السـتضافتك 
بمجموعـة من املرافـق املتميـزة والخدمـات املخصصة 
منقطعـة النظـر. ويضـم الفنـدق 375 غرفـة فاخـرة 
للنـزالء و94 شـقة فندقيـة عاليـة املسـتوى، وصالـة 
كلـوب إنركونتيننتـال حرصية للنـزالء املتميزين براس 
شاسـع مطل عـى الخليـج العربـي، و14 مـن املطاعم 
املطعـم  الحائـزة عـى جوائـز مرموقـة، نذكـر منهـا 
الشـهر المـار الدوحـة الـذي يديـره الشـيف املعـروف 
الحـرصي،  إنركونتيننتـال  أكوريـو، وسـبا  جاسـتون 
ومركـز اللياقة البدنيـة الحديث املوجود يف نـادي ذا باي 

. كلوب
يشـغل الفنـدق موقعـاً حيوياً يف قلـب الخليـج الغربي، 
عـى ُبعـد أميـال قليلة مـن مراكـز ثقافية شـهرة مثل 
الحـي الثقـايف كتـارا. كمـا يقـع بالقـرب مـن وسـط 
املدينـة وأهـم املكاتب الحكوميـة واملؤسسـات وجزيرة 
اللؤلـؤة ونـادي الدوحـة للجولـف وعـى ُبعـد خطـوات 

قليلـة مـن محطـة مـرو القصـار املفتتحـة مؤخراً.
نـال فنـدق إنركونتيننتـال الدوحـة منـذ افتتاحـه عام 
2000 شـهرًة واسـعة، وحتى اآلن ما زال يحتفظ بريقه 
ملـا يقدمه مـن خدمة متميـزة عاوًة عـى مجموعة من 
أرقـى املطاعـم عـى اإلطـاق. ويواصـل إنركونتيننتال 
عامليـة  كوجهـة  املرموقـة  مكانتـه  تعزيـز  الدوحـة 
املسـتوى يف قلـب مدينـة الدوحـة بما يحصـل عليه عى 
الدوام من جوائز وتقديرات يف مسـابقات جوائز السـفر 
العامليـة وجوائز املطاعـم الفاخرة العامليـة وجوائز تايم 
آوت داينينـج وجوائـز فاكـت داينينـج وتريـب أدفايزر 
عامـاً بعد عـام. وتضم خدماتـه ومرافقـه صالة كلوب 
إنركونتيننتـال وخدمـة غـرف ومركـز أعمـال وخدمة 
البـرويف  واملطعـم  السـيارات  وصـف  املابـس  غسـيل 
العـرصي المار الـذي يديره الشـيف جاسـتون أكوريو، 
والردهـة الفخمـة مانكـو الدوحـة، ومطعم آخـر يقدم 
خدماتـه طـوال اليـوم، وغـر ذلـك الكثر مـن املطاعم 
التـي تقدم املأكـوالت اليونانية والبلجيكية واملكسـيكية 

للبنانية.  وا

نبذة عن فندق وشقق إنتركونتيننتال الدوحة 
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عـن  واقـف  سـوق  فنـادق  أعلنـت 
إطاقهـا ملجموعـة مـن الباقـات املميزة 
بمناسـبة شـهر رمضان الكريـم، لتوفر 
مـن  وفريـدة  أصيلـة  عربيـة  ضيافـة 
والـرشكات،  واألفـراد  للعائـات  نوعهـا 
طعـام  تنـاول  تجـارب  واستكشـاف 
مـن  بالعديـد  واالسـتمتاع  حرصيـة 
اإلفطـار  مـآدب  مـن  بـدءاً  الخيـارات 
كافـة  يف  اإلقامـة  إىل  والسـحور وصـوالً 

. فنادقهـا
وتتوفـر مجموعـة اإلفطـار والسـحور يف 
كافـة مطاعـم املجموعـة، والتـي لطاملـا 
اشـتهرت بتوفـر تجـارب غنيـة، وذلـك 
بفضـل تشـكيلة املأكـوالت التـي توفرها 
عـى  العاملـن  الطهـاة  مـن  ونخبـة 
توفـر أطبـاق متنوعـة وشـهية لـريض 
كافـة األذواق وترتقـي لتطلعـات ضيوف 

العامـة.
خـال الشـهر الفضيـل، سـيوفر مطعـم 
بـدءاً  “الجـرسة”،  فنـدق  يف  “أرغـان” 
لضيوفـه  الفرصـة  املغـرب  أذان  مـن 
املغربيـة  املأكـوالت  أشـهى  بتـذوق 
والرشقيـة والعامليـة املتنوعـة مـن خال 
بوفيـه اإلفطـار الـذي يضـم املرشوبـات 
الرمضانيـة، وأصنـاف الحسـاء املتعددة، 
األجبـان  مـن  وتشـكيلة  واملخبـوزات، 
البـاردة  املقبـات  وركـن  املتنوعـة، 
الرشقيـة  والسـلطات  والسـاخنة، 
والغربيـة، وتشـكيلة كبـرة مـن أطبـاق 
بالنكهـات  الغنـي  املغربـي  املطبـخ 
تـذوق  للضيـوف  يمكـن  كمـا  الشـهية. 
أشـهى املأكـوالت التـي سـيتم تحضرها 
الطهـي  محطـات  يف  مبـارشة  أمامهـم 
املتعـددة املوجـودة يف املطعـم، واختتـام 
رحلتهـم عنـد ركـن الحلويـات بأنواعها 

. ملختلفـة ا
الشـهية والجلسـات  النكهات  ولعشـاق 
»الرشفـة« يف  الراقيـة، سـيوفر مطعـم 
صالتـه  خـال  مـن  »الجمـرك«  فنـدق 
الـذي  الخارجـي  والـراس  الداخليـة 
أفـق  عـى  املميـزة  بإطالتـه  يتميـز 
مدينـة الدوحـة، الفرصة أمـام الضيوف 
لاسـتمتاع بوجبـة اإلفطـار مـن خـال 
اإلفطـار  إىل  باإلضافـة  الطعـام،  قوائـم 
لشـخصن، والتـي تتضمن تشـكيلة من 
املأكـوالت الرشقية والغربيـة ومجموعة 
املكسـيكية،  األطبـاق  مـن  متميـزة 
نوعهـا  مـن  فريـدة  نكهـات  تتخللهـا 
وطريقـة طهـي متميـزة تناسـب كافة 
تقديـم  طـرق  إىل  باإلضافـة  األذواق 

مبتكـرة تمتـاز بالرقي والحداثـة، والتي 
اسـتثنائية  الضيـوف يف رحلـة  سـتأخذ 

سـاحرة.
شـهر  خـال  خابـة  تجربـة  ولتوفـر 
فنـادق  طرحـت  املبـارك،  رمضـان 
سـوق واقـف اإلقامـة املميـزة بأسـعار 
تنافسـية، بـدءاً مـن 22 مـارس ولغايـة 
20 ابريـل، حيـث تشـمل وجبتـي إفطار 
وسـحور لشـخصن، باإلضافة إىل خصم 
وإمكانيـة  السـبا،  عاجـات  عـى   20%
توفـر  )حسـب  مجانـاً  للغرفـة  ترقيـة 
الوصـول  تسـجيل  وإمكانيـة  الغـرف(، 
املبكـر واملغـادرة املتأخرة )حسـب توفر 

الغـرف(.
وتماشـياً مـع اسـراتيجيتها الهادفة إىل 

توفـر أقـى سـبل الراحـة لضيوفهـا، 
سـتتوفر كافة أسـعار اإلفطار والسحور 
والطلبـات الخارجيـة الخاصـة بمطعمي 
أرغـان والرشفـة مـن خـال التطبيقات 
الذكية مثـل »طلبات« و«سـنونو« بهدف 
تلبيـة رغبات أكـر رشيحة مـن املجتمع 
خـال  املميـزة  لحظاتهـم  ومشـاركة 

املبارك. الشـهر 
وإلضفاء ملسـة مـن الهـدوء والسـكينة، 
السـبا  واقـف  سـوق  فنـادق  توفـر 
يتضمـن  والـذي  الخـاص  الرمضانـي 
املسـاج ملـدة 60 دقيقـة، ومسـاج الوجه 
ملسـة  إلضافـة  وذلـك  دقيقـة،   30 ملـدة 
إزالـة  عـى  تسـاعد  وحريريـة  ناعمـة 

الضيـوف. حـواس  وتدلـل  التوتـر 

بدءًا من اإلفطار والسحور وصواًل إلى اإلقامة والطلبات الخارجية

فنادق سوق واقف
تطلق باقات رمضانية مميزة
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- ما الذي دفعك الختيار مجال 
الضيافة والعمل فيه؟

لطاملـا كنـت شـغوفا بتقديـم خدمة 
عمـاء اسـتثنائية وخلـق تجـارب ال 
مجـال  يف  العمـل  للضيـوف.  ُتنـىس 
مواقـع  يف  للعمـل  فرصـة  الضيافـة 
وثقافـات متنوعـة، والتـي يمكن أن 
تكون مثـرة ومهمة بالنسـبة ألولئك 
باستكشـاف  يسـتمتعون  الذيـن 
عـى  والتعـرف  جديـدة  أماكـن 
أشـخاص جـدد. بشـكل عـام، أجـد 
أن صناعـة الضيافة تتسـم بالتحدي 
والوفـاء، وأنـا ممتـن للعمـل يف هـذا 

الديناميكـي. املجـال 
عـى مـدار مسـرتي املهنيـة املمتدة 
خـرة  اكتسـبت  عاًمـا،   30 ملـدة 
قسـم  عمليـات  إدارة  يف  شـاملة 
خـال  مـن  واملرشوبـات  األغذيـة 
الخـرة التي اكتسـبتها مـن العمل يف 
مناصـب متنوعـة يف هذا املجـال. من 
أهـم أهدايف األساسـية عندمـا يتعلق 
هـو  واملرشوبـات  باألغذيـة  األمـر 
تزويـد الضيـوف بتجـارب فريـدة ال 
تنـىس ال يمكنهم العثـور عليها يف أي 
مـكان آخـر. لتحقيـق ذلـك، أجريـت 
العـدد مـن االبتـكارات ، بمـا يف ذلـك 
إدخـال املكونـات من مصـادر محلية 
يف قوائمنـا، وتصميـم تجـارب تناول 
الطعـام حسـب الطلـب للمناسـبات 
املورديـن  مـع  بالرشاكـة  الخاصـة، 
طعـام  خيـارات  لتقديـم  املحليـن 

مميـزة. ومرشوبـات 

- يف ظل املنافسة التي يشهدها 
القطاع، ما هي أبرز مميزات 

منتجع والدورف أستوريا لوسيل 
الدوحة؟ 

الرفاهيـة املميـزة، الخدمـة األنيقـة، 
يتميـز  ُتنـىس.  ال  تجـارب  وتقديـم 
والـدورف أسـتوريا لوسـيل، الدوحة 
بمرافقـه التـي ال مثيل لهـا وخدماته 
ممـا  الطلـب،  حسـب  املصممـة 
يجعلـه منتجًعـا فاخـرًا حقيقًيـا يف 
قلـب املدينـة. توفـر الغـرف والفلـل 
لدينـا بإطالتهـا البانوراميـة واحـة 
واسـعة  برشفـات  تكتمـل  مرفـة 
املناظـر  عـى  سـاحرة  بإطالـة 

يف  الوحيـد  الفنـدق  نحـن  الخابـة. 
بإمكانيـة  يتمتـع  الـذي  لوسـيل 
الشـاطئ،  إىل  املبـارش  الوصـول 
وتمتـد تجربـة الرفاهيـة إىل املرافـق 
املصممـة بشـكل رائـع باإلضافة إىل 
منافـذ الطعام االسـتثنائية، الداخلية 
عـى  خابـة  بإطالـة  والخارجيـة، 
وسـائل  العربـي.  الخليـج  ميـاه 
الراحـة عـى طـراز املنتجـع ال مثيل 

لهـا وتلبـي احتياجات العائـات، مع 
حمامـات سـباحة للعائـات، ومنتزه 
مائـي، وكابانـات، ونـوادي لألطفال 
واملراهقن، ومنتجـع صحي متكامل 

الخدمـات.
والـدورف  خـرة  املنتجـع  يعكـس 
أسـتوريا يف الضيافـة الفاخـرة، التي 
األسـطورية  الخدمـة  بـن  تجمـع 
وتنـاول الطعـام يف وجهـة فريدة من 

نوعهـا وموقـع جـذاب عى شـاطئ 
البحـر، ممـا يضمن تجربـة ال ُتنىس.

- ما هي خططكم لجذب الضيوف 
من دول الخليج يف ظل النمو الذي 

تشهده السياحة بعد مونديال 
قطر 2022؟

الضيافـة  بكـرم  قطـر  تشـتهر 
والتزامهـا بالتميـز، ولقـد أصبحـت 

وجهة سـياحية رائدة عى مسـتوى 
العالـم. يقـوم جهاز قطر للسـياحة 
أجـل  مـن  كبـرة  جهـود  ببـذل 
تطويـر بيئـة االسـتثمار السـياحي 
وتعزيـز األداء الفندقـي، كمـا ينظم 
املهرجانـات  مـن  حزمـة  الجهـاز 
العامليـة  الرياضيـة  والفعاليـات 
املتنوعـة باإلضافـة عـى مجموعـة 

من املتاحـف الجديدة ذات املسـتوى 
الثقافيـة  واملهرجانـات  العاملـي 
تماشـيا مـع رؤيتهـا السـتقطاب 6 
ماين زائر سـنويا ورفع مسـاهمة 
املحـي  دالناتـج  يف  السـياح  قطـاع 
بحلـول  باملائـة   12 إىل  اإلجمـايل 

.2030
يهـدف والـدورف أسـتوريا لوسـيل، 
جوهـر  بـن  الجمـع  إىل  الدوحـة 
قطـر يف تجربـة فاخـرة ال مثيـل لها 
سـياحية  كوجهـة  البـاد  ووضـع 
أفضـل  مـع  نوعهـا  مـن  فريـدة 

والضيافـة. الخدمـة  معايـر 

- برأيك، ما رس النجاح يف قطاع 
الضيافة؟

تقديـم  تتطلـب  الضيافـة  صناعـة 
خدمة اسـتثنائية للضيـوف وتطوير 
العاقـات معهـم، عى الشـخص أن 
التواصـل  يمتلـك مهـارات قويـة يف 
فهـي  بالتفاصيـل،  االهتمـام  مـع 
عـاوة  الفـرق.  تشـكل  التـي 
الشـامل  الفهـم  يعـد  ذلـك،  عـى 
التكيـف  عـى  والقـدرة  للصناعـة 
املتغـرة وتفضيات  مع االتجاهـات 
السـمات  مـن  املتطـورة  الضيـوف 
املهمة. يجـب عى أصحـاب الفنادق 
التحـي بمهـارات  أيًضـا  الناجحـن 
قياديـة وإداريـة رائعة، حيـث أنهم 
وإلهـام  اإلرشاف  عـن  مسـؤولون 
أعـى  لتقديـم  الفريـق  أعضـاء 

الخدمـة. مـن  مسـتوى 

- ما هو االتجاه السائد يف قطاع 
الضيافة يف قطر؟

البنيـة  بكثافـة يف  اسـتثمرت قطـر 
األخـرة،  السـنوات  التحتيـة خـال 
الفنـادق  مـن  العديـد  تطويـر  مـع 
الرفيـه  وأماكـن  واملنتجعـات 
تزايـد  لذلـك،  نتيجـة  الفاخـرة. 
الراقيـة  التجـارب  عـى  الطلـب 
والخدمات الشـخصية بـن الضيوف 
املحليـن والدوليـن عى حٍد سـواء. 
لوسـيل،  أسـتوريا  والـدورف  يف 
الدوحـة، نحـن ملتزمـون باالبتـكار 
تجربـة  تعريـف  وإعـادة  املسـتمر 
ال  ذكريـات  خلـق  بهـدف  الضيـف، 

ضيـف. كل  عـى  وعزيـزة  ُتنـىس 

- ما هي استعداداتكم لشهر 
رمضان الكريم؟

سـيكون  رمضـان،  شـهر  خـال 
مـن  واسـعة  مجموعـة  هنـاك 
أسـتوريا  والـدورف  يف  األنشـطة 
لوسـيل، الدوحـة. تشـمل عروضنـا 
هـذا  خـال  للضيـوف  املتنوعـة 
الشـهر الكريم تجربة طعـام مميزة 
إطـاالت  مـع   Bywater مطعـم  يف 
خابة عـى الخليـج العربـي املذهل. 
األخـرض”،  “رمضـان  مـن  كجـزء 
الخاصـة  الغـذاء  اسـتدامة  مبـادرة 
بنـا، يفخـر املطعم بتقديـم منتجات 
محليـة املصـدر، كمـا عقـد الفندق 
رشاكـة مـع بنـك الطعـام لتفـادي 
العطـاء  وتعزيـز  الطعـام  هـدر 

الكريـم. الشـهر  خـال  الخـري 
سـيحظى الضيـوف أيًضـا بفرصـة 
التقليديـة  األنشـطة  يف  املشـاركة 
مثـل تطبيـق الحنـاء، فـن اإليـرو، 

. العـود  وموسـيقيي 

ماذا سيحدث في والدورف أستوريا خالل شهر رمضان
مقابلة حصرية مع المدير العام لوالدورف أستوريا لوسيل كريس فرانزينمقابلة حصرية مع المدير العام لوالدورف أستوريا لوسيل كريس فرانزين

* حوار/ حنان الغزواني

قال السيد كريس فرانزين مدير عام منتجع والدورف أستوريا لوسيل الدوحة ان 
المنتجع بمعطياته التشغيلية والخدمية التي ال تضاهى، وإطاللته الشاملة في 

قلب مدينة لوسيل، يشكل إضافة قيمة للقطاع السياحي المحلي، نظرا لما 
يقدمه من مكونات خدمة تتسق مع معايير صناعة المنتجعات العالمية، األمر 

الذي اكسبه ثقة ومصداقية الضيوف. وأكد كريس فرانزين في حوار للوطن  أن 
منتجع والدورف أستوريا لوسيل، الدوحة يتميز بمرافقه التي ال مثيل لها وخدماته 

المصممة حسب الطلب، مما يجعله منتجًعا فاخًرا حقيقًيا في قلب المدينة، 
كما تحدث عن سبب اختياره العمل في مجال الضيافة، مشيرًا إلى خطط منتجع 

والدورف أستوريا لوسيل الدوحة لجذب الضيوف واستعدادات المنتجع لشهر 
رمضان المبارك. وإلى نص الحوار :-



19 األربعاء 22  مارس 2023

يوفـر منتجـع وفلل هيلتون شـاطئ 
الشـهر  خـال  العـام  هـذا  سـلوى 
لضيوفـه  مميـزة  فرصـة  الفضيـل، 
ونزالئـه لاسـتمتاع بتجربـة فريـدة 
مـن نوعهـا تجسـد سـحر الضيافة 
القطريـة األصيلـة، وذلـك مـن خال 
الغـرف  مـن  املتألقـة  مجموعتـه 
والفلـل الفاخرة باإلضافـة إىل باقات 
اإلفطار والسـحور ودخـول الحديقة 
املائيـة، والتي تمكنهم مـن االحتفال 
األهـل  مـع  الفـرة  هـذه  بجوهـر 
واألصدقـاء يف أجـواء فريـدة ال مثيل 

لهـا يف أي مـكان آخـر.
الفندقيـة  املنتجـع  وحـدات  تتميـز 
بتصميماتهـا املعارصة، واملسـتوحاة 
من وحـي الثقافـة العربيـة، ويمكن 
الغـرف  بـن  االختيـار  للضيـوف 
أو  الخاصـة  الـرشف  ذات  األنيقـة 
الـراس املطل عى البحـر أو الحدائق 
املورقـة والزاهية، أو الفلـل املواجهة 
للشـاطئ، أو وحدات التـاون هاوس 
يف القرية العربيـة، حيث تبدأ عروض 
املبـارك  رمضـان  شـهر  يف  اإلقامـة 
مـن 999 ريـاالً قطريـاً عـى الغرف، 
الفلـل،  3250 ريـاالً قطريـاً عـى  و 
وتشـمل باقـات اإلفطـار والسـحور 

ودخـول الحديقـة املائيـة.
معلقـاً عـى إطـاق عروض الشـهر 
الفضيـل، قال السـيد إتيان تشـارلز 
جيليز، املديـر العـام اإلقليمي ومدير 

عـام منتجـع وفلـل هيلتون شـاطئ 
مـن  العـام  هـذا  »هدفنـا  سـلوى: 
لـم  املباركـة  رمضـان  ليـايل  خـال 
شـمل العائـات واألصدقـاء وتوفـر 
لاجتمـاع،  لهـم  األمثـل  املـكان 
وأوارص  الرحـم  صـات  وتعزيـز 
الصداقـة التـي تجمـع بينهـم وخلق 

ذكريـات خالـدة ال تنـىس. لقـد قمنا 
بتصميـم عروضنـا الحرصيـة التـي 
املتعـددة،  بفئاتهـا  اإلقامـة  تشـمل 
بعنايـة  والسـحور  واإلفطـار، 
مطلقـة لتعكـس رمزية هذا الشـهر 
نفـي  عـن  وباألصالـة  الفضيـل. 
وبالنيابـة عـن فريـق العمـل أتمنى 

كريـم«.  رمضـان  للجميـع 
االسـتمتاع  للضيـوف  يمكـن 
النكهـات  مـن  بمجموعـة مختـارة 
يف  اإلفطـار  بوفيـه  مـن  األصيلـة 
والـذي  كيتشـن«  »سـوق  مطعـم 
تبلـغ تكلفتـه 198 ريـاال للشـخص 
مجموعـة  يشـمل  حيـث  الواحـد، 
األطبـاق  مـن  ومختـارة  متنوعـة 
بإتقـاٍن  املعـدة  والعامليـة  العربيـة 
مـن  توليفـة  جانـب  إىل  وتفـاٍن 
والغربيـة  الرشقيـة  الحلويـات 
الشـهية. وسـيتوفر بوفيـه اإلفطار 
بـدءاً مـن أذان املغرب حتى السـاعة 

يوميـاً.  مسـاًء   10:30
الضيـوف  سـيتمكن  للسـحور،  أمـا 
من االسـتمتاع بنسـيم املساء يف فناء 
القريـة العربية يف مطعـم »ليفانتن« 
من خـال البوفيه مقابـل 100 ريال 
 9:00 السـاعة  مـن  وذلـك  قطـري، 

مسـاًء حتـى 2:00 فجراً.
ليـايل  إىل  مميـزة  أجـواء  وإلضافـة 
وفلـل  منتجـع  يقـوم  رمضـان، 
بتقديـم  سـلوى  شـاطئ  هيلتـون 
عـروض عى دخـول الحديقـة املائية 

الفضيـل. الشـهر  خـال 

منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى 
يستقبل الشهر الفضيل بليال رمضانية متألقة ال مثيل لهايستقبل الشهر الفضيل بليال رمضانية متألقة ال مثيل لها
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