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سموه يستقبل سفراء الجزائر وكوستاريكا والهند

صاحب السمو يصدر قانون مكافحة التستر التجاري

صاحب السمو يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان .. ويستقبل المهنئين مساء اليوم بقصر لوسيل

حضرة  أصدر  قنا-  الدوحة- 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

لسنة   )3( رقم  القانون  أمس، 

على  التستر  مكافحة  بشأن   2023
لألنشطة  القطريين  غير  ممارسة 

والمهنية  واالقتصادية  التجارية 

بالمخالفة للقانون.

وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر 

في الجريدة الرسمية.

السمو  صاحب  حضرة  أصدر  كما 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

األميري  األمر  أمس،  المفدى،  البالد 

بتعيين   2023 لسنة   )4( رقم 

راشد  بنت  لولوة  السيدة  سعادة 

للدولة  وزيرا  الخاطر  محمد  بن 

للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

أمس،  الله،  حفظه  سموه،  وأصدر 

 2023 لسنة   )5( رقم  األميري  األمر 

محمد  الدكتور  سعادة  بتعيين 

الخليفي  صالح  بن  عبدالعزيز  بن 

وزيرا للدولة بوزارة الخارجية.

وقضى األمران األميريان بأن يعمل 

وأن  صدورهما،  تاريخ  من  بهما 

ينشرا في الجريدة الرسمية.

السمو  صاحب  حضرة  وأصدر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى، أمس، القرار األميري 

بتعيين   ،2023 لسنة   )22( رقم 

آل  ثامر  بن  حمد  بن  ثامر  الشيخ 

ثاني رئيسا لمكتب اإلعالم الدولي.

به  والعمل  بتنفيذه  القرار  وقضى 

في  ينشر  وأن  صدوره،  تاريخ  من 

الجريدة الرسمية.

صاحب  استقبل  آخر،  جانب  من 

عبدالله  الشيخ  بمجلس  السمو، 

األميري  الديوان  في  جاسم  بن 

من  كال  حدة،  على  أمس،  صباح 

بوطورة  مصطفى  الدكتور  سعادة 

الجزائرية  الجمهورية  سفير 

الشقيقة،  الشعبية  الديمقراطية 

ماريانو  ألفارو  السيد  وسعادة 

جمهورية  سفير  فيال  سيغورا 

الدكتور  وسعادة  كوستاريكا، 

ديباك ميتال سفير جمهورية الهند، 

وذلك للسالم على سموه بمناسبة 

انتهاء فترة عملهم في البالد.

الوجبة  وسام  األمير  سمو  منح  وقد 

لدوره  تقديرا  الجزائري،  للسفير 

العالقات  تعزيز  في  المساهمة  في 

الثنائية بين قطر والجزائر، متمنيا 

سموه له التوفيق فيما سيعهد إليه 

ولعالقات  المستقبل،  في  مهام  من 

التطور  الثنائية مزيدا من  البلدين 

والنماء.

عن  السفير  أعرب  جانبه،  من 

البالد  أمير  لسمو  وتقديره  شكره 

الدولة  في  وللمسؤولين  المفدى، 

في  أسهم  تعاون  من  لقيه  ما  على 

نجاح عمله بالبالد.

أمر أميري بتعيين الخاطر وزيرا للدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية

قرار أميري بتعيين الشيخ ثامر بن حمد بن ثامر آل ثاني رئيسا لمكتب اإلعالم الدولي

أمر أميري بتعيين الدكتور الخليفي وزيرا للدولة بوزارة الخارجية

وزاري »التعاون« يبحث التطورات
رئيس الوزراء شارك في أعماله

الرياض- قنا- شارك معالي الشيخ محمد 

بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية، في اجتماع 

لمجلس  الوزاري  للمجلس  الـ»155«  الدورة 

عقد  الذي  العربية،  الخليج  لدول  التعاون 

أمس بمقر األمانة العامة لمجلس التعاون 

العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة  في 

السعودية الشقيقة.

سبل  مناقشة  االجتماع،  خالل  جرى، 

بين  المشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز 

في  األوضاع  ومستجدات  المجلس،  دول 

المنطقة، إلى جانب مناقشة آخر التطورات 

عدد  االجتماع  حضر  والدولية..  اإلقليمية 

والسعادة  والمعالي  السمو  أصحاب  من 

الرسمي  الوفد  وأعضاء  الوفود،  رؤساء 

المرافق لمعاليه.

أجواء رمضانية في فنادق الدوحة
مع العدد.. ملحق الضيافة

تعديل أحكام قانون النظافة
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه العادي

إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية

الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

  منع إشغال 
الميادين والطرق 

بالمركبات 
المهملة 

  تعديل الحدود 
الجغرافية 

لبعض البلديات 
والمناطق

منع ترك أو إلقاء المخلفات 
في غير األماكن المحددة

حظر ترك الوسائط البحرية 
مهملة في الميناء والشواطئ

لجنة مشتركة إلزالة المركبات 
واآلليات والمعدات المهملة

خطة مرورية لرمضان
»$« تنشر تفاصيلها

خطة  للمرور  العامة  اإلدارة  وضعت 

المرورية  االختناقات  لمنع  مرورية 

شهر  خالل  الذروة  وقت  في  المتوقعة 

الحركة  وتسهيل  المبارك،  رمضان 

الخدمات  جميع  وتقديم  المرورية 

للمواطنين والمقيمين.

التي  المرورية  الخطة  وتعتمد 

رجال  تعاون  على   »$« تنشرها 

للعمل  المعنية  الجهات  مع  المرور 

على تحقيق االنسيابية في الحركة 

المرورية.

 كتب        محمد أبوحجر 

التحقيق في انهيار المبنى
إخالء المباني المجاورة احترازيا

وزارة  قالت  قنا-  الدوحة- 

التحقيق  فرق  إن  الداخلية 

عن  للكشف  عملها  باشرت 

الذي  المبنى  انهيار  أسباب 

الثامنة  الساعة  حوالي  وقع 

في  أمس  صباح  والنصف 

وسط  درهم«  »بن  منطقة 

مدينة الدوحة.

خليفة  عبدالله  العميد  وأفاد 

العالقات  إدارة  مدير  المفتاح 

الفرق  أن  بالوزارة،  العامة 

بإخالء  قامت  المختصة 

والمباني  المبنى  من  العائالت 

المجاورة »احترازيا«.
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حرصت فراتيلي روسيتي على مدى 70 عامًا على ابتكار أجمل التصاميم 
المعاصرة مع التمّسك بحرفيتها وبصمتها الخاصة.

 قطر مول يفتتح 10 متاجر لعالمات
تجارية عالمية
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بوفاة الشيخ محمد صباح الصباح

صاحب السمو يعزي أمير الكويت
الدوحة- قنا- بعث حضرة صاحب السمو 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

صاحب  أخيه  إلى  تعزية  برقية  المفدى، 

السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 

الشيخ  بوفاة  الشقيقة،  الكويت  دولة  أمير 

محمد صباح صباح سعود الصباح.

نائب األمير 
يعزي أمير الكويت

رئيس الوزراء
 يعزي أمير الكويت

نائب  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  بعث  قنا-  الدوحة- 

األمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر 

صباح  محمد  الشيخ  بوفاة  الشقيقة،  الكويت  دولة  أمير  الصباح، 

صباح سعود الصباح.

الدوحة- قنا- بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم 

إلى  تعزية  برقية  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل 

دولة  أمير  الصباح،  الجابر  األحمد  نواف  الشيخ  السمو  صاحب 

الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ محمد صباح صباح سعود الصباح.

بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البالد

صاحب السمو يستقبل سفيري كوستاريكا والهند

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل  قنا-  الدوحة- 

الشيخ  بمجلس  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

على  أمس،  صباح  األميري  الديوان  في  جاسم،  بن  عبدالله 

فيال،  سيغورا  ماريانو  ألفارو  السيد  سعادة  من  كال  حدة، 

سفير جمهورية كوستاريكا، وسعادة الدكتور ديباك ميتال، 

بمناسبة  سموه  على  للسالم  وذلك  الهند،  جمهورية  سفير 

المفدى  األمير  سمو  وتمنى  البالد.  في  عملهما  فترة  انتهاء 

في  مهام  إليهما من  التوفيق فيما سيعهد  السفيرين  لسعادة 

من  المزيد  وبلديهما  قطر  دولة  بين  وللعالقات  المستقبل، 

شكرهما  عن  السفيران  أعرب  جانبهما،  من  والنماء.  التطور 

وتقديرهما لسمو أمير البالد المفدى، وللمسؤولين في الدولة 

على ما لقياه من تعاون أسهم في نجاح عملهما بالبالد.

سموه تمنى للعالقات بين قطر وبلديهما المزيد من التطور والنماء

أدوا اليمين القانونية.. »العدل«:

الترخيص لـ »37« 
وسيطا عقاريا قطريا

جديدة  دفعة  أدت  قنا-  الدوحة- 

القطريين  العقاريين  الوسطاء  من 

القانونية،  اليمين  لهم،  المرخص 

أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين 

بوزارة العدل.

بين  ما  وسيطا   37 الدفعة  وشملت 

العقارية،  للوساطة  وشركات  أفراد 

وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص 

لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون 

وسيطا   619 من  ألكثر  الجديد، 

عقاريا قطريا مرخصا ومسجال لدى 

إدارة الوساطة العقارية.

الدفعة، منذ  لهذه  الترخيص  ويأتي 

القانون  تفعيل  العدل  وزارة  بدء 

بتنظيم   2017 لسنة   )22( رقم 

في  العقارية،  الوساطة  أعمال 

ألحكام  التنفيذية  اإلجراءات  إطار 

الوساطة  بأعمال  والدفع  القانون، 

العقارية نحو بيئة قانونية منظمة 

ومهيأة لمواكبة النهضة االقتصادية 

الدولة  تشهدها  التي  والعمرانية 

والتوسع الكبير في القطاع العقاري، 

تهيئة  إعادة  من  ذلك  يستلزم  ما  مع 

وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق 

أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

عبدالله  سعيد  السيد  ورحب 

المساعد  الوزارة  وكيل  السويدي، 

لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق 

الوسطاء  شؤون  لجنة  رئيس 

من  الجديدة  بالدفعة  العقاريين، 

مؤكدا  لهم،  المرخص  الوسطاء 

بمهنة  االرتقاء  على  الوزارة  حرص 

يولي  حيث  العقارية،  الوساطة 

محمد  بن  مسعود  السيد  سعادة 

خاصا  اهتماما  العدل  وزير  العامري 

لتطوير المهن القانونية بما ينسجم 

 ،2030 الوطنية  مع أهداف رؤية قطر 

الوساطة  مهنة  المهن  هذه  بين  ومن 

العقارية لما يترتب عليها من نتائج 

ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية 

الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري 

إحدى ركائزها األساسية.

يكون  أن  ضرورة  السويدي  وأكد 

المرخص  الوسطاء  مع  التعامل 

لحماية  أهمية  من  لذلك  لما  لهم، 

من  محذرا  األطراف،  مختلف  حقوق 

التعامل مع الوسطاء غير المرخص 

األوضاع،  انتهاء مهلة توفيق  لهم بعد 

الوساطة  قانون  تفعيل  في  والبدء 

اعتماد  ضرورة  إلى  منوها  العقارية، 

بالوسطاء  الخاصة  العقود  نماذج 

البيع  معامالت  في  العقاريين 

المتعاملين  حقوق  لضمان  والشراء 

الخطوة  هذه  وتأتي  والوسطاء. 

إلعادة  العدل  وزارة  جهود  إطار  في 

العقارية،  الوساطة  مهنة  تنظيم 

رقم  القانون  أحكام  بموجب  والعمل 

أعمال  بتنظيم   2017 لسنة   )22(

يخدم  بما  العقارية،  الوساطة 

آليات  وتطوير  الوطني،  االقتصاد 

وتأهيل  العقاري،  بالسوق  العمل 

الوساطة  بمهنة  المشتغلين 

والوسطاء  المكاتب  أصحاب  من 

بضرورة  الوزارة  وتنوه  القطريين. 

العقاريين  الوسطاء  مع  التعامل 

وذلك  الوزارة،  من  لهم  المرخص 

القانونية  للمخالفات  تجنبا 

المترتبة على القيام بأعمال الوساطة 

دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه 

اإلجراءات  استكمال  بعد  الدفعة 

بموجب  المحددة  التنظيمية 

تشمل  والتي  القانون،  أحكام 

المهنة،  ألعمال  المتقدمين  مقابلة 

من  والتأكد  مكاتبهم،  ومعاينة 

المهنة،  مزاولة  لمتطلبات  مطابقتها 

التدريبية  الدورات  في  والمشاركة 

الدراسات  بمركز  التخصصية 

القانونية والقضائية.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

مجلس الوزراء يهنئ صاحب السمو

مجلس  رفع  االجتماع،  بداية  في 

التهاني  آيات  أسمى  الوزراء 

حضرة  مقام  إلى  والتبريكات 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد 

حلول  بمناسبة  الله«،  »حفظه 

الله  سائال  المبارك،  رمضان  شهر 

سموه  على  يعيده  أن  القدير  العلي 

وعلى  والسعادة،  الصحة  بموفور 

الكريم  وشعبها  العزيزة  بالدنا 

من  بمزيد  أرضها  على  والمقيمين 

ظل  في  والنماء،  والرخاء  الخير 

قيادة سموه الحكيمة، وعلى األمتين 

والسالم  باألمن  واإلسالمية  العربية 

واالستقرار.

في  الوزراء  مجلس  نظر  ذلك،  وبعد 

جدول  على  المدرجة  الموضوعات 

األعمال على النحو التالي:

علما  الوزراء  مجلس  أحيط  أوال- 

لمشروع  الشورى  مجلس  بإقرار 

قانون بتعديل بعض أحكام القانون 

رقم )18( لسنة 2017 بشأن النظافة 

العامة.

يتضمنها  التي  األحكام  بين  ومن 

مشروع القانون ما يلي:

1 - يحظر إشغال الميادين والطرق 
والشوارع والممرات واألزقة واألرصفة 

العامة  والمواقف  والساحات 

المعدات  أو  المهملة  بالمركبات 

أو  المؤقتة  المباني  أو  اآلالت  أو 

الثابتة، بدون ترخيص من البلدية 

المختصة.

البحرية  الوسائط  ترك  يحظر  كما 

برا  نقلها  في  تستخدم  معدات  وأي 

تستخدم  معدات  أي  أو  بحرا،  أو 

أو  آالت  أو  معدات  أي  أو  للصيانة، 

في  مهملة  منها  أجزاء  أو  مركبات 

حتى  البحر  شاطئ  على  أو  الميناء 

الموج  إليها  يصل  مسافة  أبعد 

عشرة  بمسافة  الشاطئ  حرم  مع 

مترا  خمسين  مسافة  وإلى  أمتار 

البحر، مدة تجاوز ثالثة  داخل مياه 

البلدية  من  ترخيص  بدون  أيام 

المختصة.

سكب  أو  إلقاء  أو  ترك  يحظر   -  2
في  منها،  التخلص  أو  المخلفات، 

البلدية  تحددها  التي  األماكن  غير 

مخالفة  حالة  وفي  المختصة، 

المختصة  للبلدية  يجوز  ذلك 

نفقة  على  المخالفة  أسباب  إزالة 

النقل  سيارات  وحجز  المخالف، 

المخالفات  هذه  في  المستخدمة 

لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر.

المختصة  البلدية  تتولى   -  3
العامة  النظافة  أعمال  تنفيذ 

ذلك  في  بما  صورها،  بجميع 

وتفريغها  ونقلها  المخلفات  جمع 

إعادة  لها  ويجوز  منها،  والتخلص 

لالستفادة  ومعالجتها  تدويرها 

العمليات  بهذه  تعهد  أن  ولها  منها، 

أكثر  أو  متعهد  إلى  بعضها  أو  كلها 

ذلك  في  بمن  القانون،  ألحكام  وفقا 

التي  للمواد  المستورد  أو  المنتج 

وذلك  المخلفات،  تلك  منها  تتولد 

قرار  بها  يصدر  التي  للضوابط  وفقا 

من الوزير. 

لجنة  البلدية  بوزارة  تنشأ   -  4
إلزالة  المشتركة  »اللجنة  تسمى 

والمعدات  واآلليات  المركبات 

يصدر  منها«،  والتخلص  المهملة 

اختصاصاتها  وتحديد  بتشكيلها 

قرار  أعضائها  ومكافآت  عملها  ونظام 

من مجلس الوزراء.

المبدأ،  حيث  من  الموافقة،   - ثانيا 

بعض  بتعديل  قانون  مشروع  على 

للمال  قطر  مركز  قانون  أحكام 

لسنة   )7( رقم  بالقانون  الصادر 

.2005
تحقيق  إلى  القانون  تعديل  ويهدف 

أمد  واختصار  الناجزة،  العدالة 

إجراءاته  وتسريع  التقاضي 

محكمة  أمام  الدعاوى  في  والفصل 

المدنية  والمحكمة  التنظيم 

والتجارية بمركز قطر للمال.

مشروع  على  الموافقة   - ثالثا 

إعادة  بشأن  الوزراء  مجلس  قرار 

الدولة  أمناء جائزتي  تشكيل لجنة 

التقديرية والتشجيعية.

المنشأة  اللجنة  هذه  وتختص 

بوزارة الثقافة باإلشراف على شؤون 

الجائزتين التقديرية والتشجيعية 

خاص  وبوجه  أهدافهما،  يحقق  بما 

ما يلي: 

السياسة  تنفيذ  على  اإلشراف   -  1
العامة للجائزتين.

وتحديد  الجائزتين  عن  اإلعالن   -  2
مواعيد تقديم الترشيحات.

واإلبداعي  الفكري  األداء  تقويم   -  3
الدولة  جائزة  لنيل  للمرشحين 

بها،  الفائزين  وتحديد  التقديرية، 

وإعالن النتيجة النهائية.

4 - اقتراح االعتمادات المالية الالزمة 
لمنح الجائزتين.

المبدأ،  حيث  من  الموافقة،   - رابعا 

البلدية  وزير  قرار  مشروع  على 

بتعديل القرار رقم )68( لسنة 2011 

الجغرافية  الحدود  تعديل  بشأن 

لبعض البلديات والمناطق.

تتبع  بأن  المشروع  أحكام  وتقضي 

وتعين  الريان،  بلدية   )58( المنطقة 

الريان  لبلدية  الجغرافية  الحدود 

حسب المخطط المرفق بهذا القرار.

مشروع  على  الموافقة   - خامسا 

قطر  دولة  حكومة  بين  اتفاقية 

بشأن  أوغندا،  جمهورية  وحكومة 

من  العمال  استخدام  تنظيم 

جمهورية أوغندا في دولة قطر.

سادسا - استعرض مجلس الوزراء 

وزراء  لمجلس   )42( الدورة  نتائج 

واتخذ  العرب،  االجتماعية  الشؤون 

بشأنها القرار المناسب.

المجلس أحيط علما بإقرار »الشورى« لمشروع قانون بشأن النظافة العامة

إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية

الدوحة- قنا- ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، االجتماع 

العادي الذي عقده المجلس، ظهر أمس، بمقره في الديوان 
األميري. وعقب االجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء بما يلي:

موافقة مبدئية على قرار 
بتعديل الحدود الجغرافية 
لبعض البلديات والمناطق
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بحلول شهر رمضان

صاحب السمو يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية واإلسالمية
الدوحة- قنا- 

تبادل حضرة 

صاحب السمو 

الشيخ تميم 

بن حمد آل 

ثاني أمير البالد 

المفدى، برقيات 

التهاني مع 

إخوانه أصحاب 

الجاللة والفخامة 

والسمو قادة 

الدول العربية 

واإلسالمية 

الشقيقة، 

بمناسبة حلول 

شهر رمضان 

المبارك.

بحلول شهر رمضان

نائب األمير يتبادل التهاني مع 
نواب رؤساء الدول العربية واإلسالمية

الدوحة- قنا- تبادل سمو الشيخ عبدالله بن 

التهاني  برقيات  األمير،  نائب  ثاني  آل  حمد 

أولياء  والمعالي  السمو  أصحاب  إخوانه  مع 

العربية  الدول  في  الرؤساء  ونواب  العهود 

شهر  حلول  بمناسبة  الشقيقة،  واإلسالمية 

رمضان المبارك.

نبض الوطن السنة )28( - الخميس 1 من رمضان  1444هـ الموافق 23 مارس 2023م العدد )10062(8

بحلول شهر رمضان المبارك

صاحب السمو يهنئ األمة اإلسالمية
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  تقدم 

ثاني أمير البالد المفدى بالتهنئة لألمة االسالمية بحلول 

شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر »أهنئ الجميع بحلول 

ألمتينا  وسالم  خير  شهر  يكون  أن  راجيًا  الصيام،  شهر 

ولإلنسانية جمعاء«.

بحلول شهر رمضان المبارك

صاحب السمو يستقبل المهنئين 
في قصر لوسيل مساء اليوم

الدوحة- قنا- يعلن الديوان األميري أن حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، »حفظه الله«، سيستقبل 

العامر  لوسيل  قصر  في  المبارك،  رمضان  شهر  بحلول  المهنئين 

مساء اليوم / الخميس/  أول أيام الشهر الفضيل، بعد صالة التراويح 

مباشرة.

أعاد الله هذه المناسبة المباركة على شعبنا العزيز وأمتينا العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

بمناسبة شهر رمضان المبارك

صاحب السمو يتبادل 
التهاني مع رئيس »الشورى«

الدوحة- قنا- تلقى حضرة صاحب 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

المفدى، برقية من  البالد  أمير  ثاني 

عبدالله  بن  حسن  السيد  سعادة 

الشورى،  مجلس  رئيس  الغانم 

رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 

وتهاني  تهانيه  تضمنت  المبارك، 

المناسبة  بهذه  المجلس  أعضاء 

الكريمة، وقد رد سموه ببرقية شكر 

جوابية.

بحلول شهر رمضان

رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع رؤساء 
حكومات الدول العربية واإلسالمية

محمد  الشيخ  معالي  تبادل  قنا-  الدوحة- 

رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن  عبدالرحمن  بن 

برقيات  الخارجية،  وزير  الوزراء  مجلس 

رؤساء  المعالي  أصحاب  إخوانه  مع  التهاني 

حكومات الدول العربية واإلسالمية الشقيقة، 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تقدم بالتهنئة لصاحب السمو والشعب القطري.. رئيس الوزراء:

شهر خير وبركة على بالدنا والعالم أجمع
بن  محمد  الشيخ  معالي  تقدم 

رئيس  ثاني  آل  جاسم  بن  عبدالرحمن 

بالتهاني  الخارجية  وزير  الوزراء  مجلس 

السمو  صاحب  لحضرة  والتبريكات 

شهر  حلول  بمناسبة  القطري  وللشعب 

رمضان المبارك.

تويتر  عبر  تغريدة  خالل  معاليه  وقال 

السمو  صاحب  حضرة  لسيدي  »أبارك 

وللشعب القطري الكريم ولألمتين العربية 

المبارك،  رمضان  شهر  حلول  واإلسالمية 

سائاًل المولى عزوجل أن يجعله شهر خير 

وبركة على بالدنا والعالم أجمع«.

مناقشة آفاق التعاون لتحسين جودة الحياة لالجئين

الخاطر تجتمع مع مسؤولة كندية
الدوحة- قنا- اجتمعت 

سعادة السيدة لولوة بنت 

راشد الخاطر وزير الدولة 

للتعاون الدولي بوزارة 

الخارجية، مع سعادة 

السيدة جينيفر ماكانتري 

مساعد نائب وزير الهجرة 

والالجئين والمواطنة الكندية 

لشؤون أفغانستان، التي 

تزور البالد حاليًا.

جرى، خالل االجتماع، 

مناقشة آفاق التعاون بين 

البلدين في مجاالت تحسين 

جودة الحياة لالجئين في 

الدول ذات االهتمام المشترك، 

إلى جانب استعراض 

سبل تقديم الدعم للشعب 

األفغاني في مجال التعليم، ال 

سيما الفتيات، واستعراض 

التقدم في خطة تطوير 

المجال الصحي في 

أفغانستان، ونتائج اجتماع 

الطاولة المستديرة الذي 

استضافته دولة قطر بين 

وفد من أفغانستان ووفدين 

من منظمة الصحة العالمية 

ومنظمة األمم المتحدة 

للطفولة »اليونيسف«، 

باإلضافة إلى آخر التطورات 

في أفغانستان.

سفيرة الفلبين تشارك 
في زراعة األشجار

شاركت سعادة 

السيدة/ ليليبيث ف. 

بونو سفيرة جمهورية 

الفلبين لدى دولة قطر في 

فعالية زراعية ضمن مبادرة 

العشرة ماليين شجرة، 

والتي نظمتها وزارة البلدية 

ممثلة بإدارة الحدائق 

العامة وبالتعاون مع سفارة 

جمهورية الفلبين لدى 

الدولة. 
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خالل مشاركته بمعرض على هامش مؤتمر األمم للمياه

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

رئيس طاجيكستان 
يلتقي وزير البيئة

رئيس مجلس النواب في 
جيبوتي يجتمع مع سفيرنا

فخامة  التقى  قنا-  نيويورك- 

رئيس  رحمان  علي  إمام  الرئيس 

سعادة  طاجيكستان،  جمهورية 

بن  ناصر  بن  فالح  الدكتور  الشيخ 

البيئة  وزير  ثاني  آل  علي  بن  أحمد 

خالل  وذلك  المناخي،  والتغير 

مشاركة سعادته في معرض »قصة 

تنظمه  الذي  طاجيكستان«،  تنمية 

على  طاجيكستان  جمهورية  حكومة 

للمياه،  المتحدة  األمم  مؤتمر  هامش 

نيويورك  مدينة  في  حاليا  المنعقد 

األميركية.

رفيع  بوفد  قطر  دولة  وتشارك 

الشيخ  سعادة  يرأسه  المستوى 

أحمد  بن  ناصر  بن  فالح  الدكتور 

والتغير  البيئة  وزير  آل ثاني  بن علي 

األمم  مؤتمر  فعاليات  في  المناخي، 

في  يعقد  والذي  للمياه،  المتحدة 

خالل  األميركية  المتحدة  الواليات 

الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري.

سعادة  اجتمع  قنا-  جيبوتي- 

رئيس  دليطة  محمد  دليطة  السيد 

جيبوتي،  بجمهورية  النواب  مجلس 

شفيع  بن  راشد  الدكتور  سعادة  مع 

المري سفير دولة قطر لدى جيبوتي.

استعراض  االجتماع،  خالل  جرى، 

بين  الثنائي  التعاون  عالقات 

البلدين.

بلديتا الشيحانية والشمال تعلنان 
تكثيف التفتيش على المنشآت الغذائيةخطتيهما لشهر رمضان

عن  الشيحانية  بلدية  أعلنت 

شهر  الستقبال  المكثفة  استعداداتها 

وضعت  حيث  المبارك،  رمضان 

اإلدارات واألقسام المعنية في البلدية 

أعمال  وآلية  ومواعيد  العمل  خطة 

التفتيش طوال أيام الشهر الفضيل.

بوضع  البلدية  الرقابة  إدارة  وقامت 

قسم  قيام  تضمنت  عمل  خطة 

حمالت  بتكثيف  الصحية  الرقابة 

الصباحية  الدورية  التفتيش 

التجارية  المحالت  على  والمسائية 

والمجمعات  الغذائية  والمنشآت 

والمطابخ  والمطاعم  االستهالكية 

تحضير  عملية  لمراقبة  الشعبية 

االشتراطات  وفق  األطعمة  وتجهيز 

للمختبر  عينات  وتحويل  الصحية 

سالمة  من  للتأكد  المركزي 

للمواصفات  ومطابقتها  المنتجات 

من  البلدية  في  العمل  كوادر  وتوزيع 

للقيام  بيطريين  وأطباء  مفتشين 

التفتيش على فترات زمنية  بعملية 

حمالت  تنفيذ  وسيتم  اليوم.  طوال 

الثاني  األسبوع  في  مكثفة  تفتيشية 

من شهر رمضان على أماكن تخزين 

لليلة  استعدادًا  الحلويات  وبيع 

القرنقعوه.

على  الطبي  الفريق  إلشراف  باإلضافة 

الخاصة  والذبائح  الجمهور  ذبائح 

اللحوم  لدعم  رمضان  شهر  بمبادرة 

بمقصب  للمواطنين  الحمراء 

ومراقبة  المركزي،  الشيحانية 

الطازجة  واللحوم  األسماك  وفحص 

األسماك  بيع  محالت  في  والمجمدة 

واللحوم. 

وسيتم تقسيم خطة العمل بمقصب 

شهر  خالل  المركزي  الشيحانية 

 7:00 الساعة  من  المبارك  رمضان 

صباحًا إلى الساعة 4:00 مساًء كافة 

عمل  ينقسم  وسوف  األسبوع.  أيام 

على  البيطريين  واألطباء  المفتشين 

ثالث فترات: من الساعة 9:00 صباحًا 

الساعة  ومن  ظهرًا،   2:00 الساعة  إلى 

مساًء،   5:30 الساعة  إلى  ظهرًا   2:00
الساعة  إلى  8:30 مساء  الساعة  ومن 

1:30 بعد منتصف الليل.
بوضع  العامة  الرقابة  قسم  قام  كما 

تجهيز  خالل  من  تفتيشية  خطة 

خالل  للعمل  ميداني  عمل  فريق 

لتكثيف  اليوم  في  فترات  ثالث 

الجوالت التفتيشية لجميع المناطق 

للمساجد  المؤدية  والساحات 

على  والرقابة  لها  المجاورة  واألماكن 

من  والتأكد  الرمضانية  الخيم 

نظافتها.

شؤون  إدارة  قامت  السياق،  ذات  وفي   

شاملة  عمل  خطة  بوضع  الخدمات 

سيتم  حيث  رمضان،  شهر  خالل 

على  النظافة  بقسم  العمل  تقسيم 

من  ومسائية(  )صباحية  فترتين 

الساعة  وحتى  صباحًا   9:00 الساعة 

من  المسائية  والفترة  ظهرًا،   12:00
الساعة  حتى  مساًء   8:00 الساعة 

تنفيذ  سيتم  حيث  لياًل،   1:00
الطلبات المقدمة من الجمهور وتنفيذ 

حمالت مكافحة الحشرات والقوارض 

ضمن  القمامة  حاويات  ورش 

الشيحانية.  لبلدية  اإلدارية  الحدود 

قسم  خدمات  عمل  مواعيد  وستكون 

صباحًا   5:00 الساعة  من  الحدائق 

وتشمل  لياًل   10:00 الساعة  حتى 

متابعة أعمال الصيانة والري اليومية 

والشوارع،  والمنتزهات  للحدائق 

طلبات  وتنفيذ  استقبال  وكذلك 

وسيتم  األشجار.  لتقليم  الجمهور 

والرد  ومعالجتها  الشكاوى  استقبال 

عليها من قبل األقسام كافًة على مدار 

االلكتروني  الموقع  خالل  من  الساعة 

عن  الشمال  بلدية  وأعلنت  للوزارة. 

شهر  الستقبال  المكثفة  استعداداتها 

وضعت  حيث  المبارك،  رمضان 

البلدية  في  المعنية  واألقسام  اإلدارات 

أعمال  وآلية  ومواعيد  العمل،  خطة 

التفتيش طوال أيام الشهر الفضيل.

الصحية  الرقابة  قسم  سيقوم  حيث 

جميع  على  والتفتيش  بمتابعة 

الغذائية  المواد  وتداول  بيع  أماكن 

صباحية  فترتين  على  دوري  بشكل 

ومسائية للتأكد من سالمة، وصالحية 

واالشتراطات  الغذائية  المواد  جميع 

بالتخزين  يتعلق  فيما  الصحية 

وطريقة العرض.  كما سيتم التركيز 

والمطاعم  الشعبية  المطابخ  على 

من  لتأكد  الطعام  توصيل  وشركات 

االلتزام باشتراطات الصحية وطريقة 

حفظ الطعام ونقل بالشكل السليم. 

طوال  الطبي  الفريق  يشرف  وسوف 

ذبائح  على  البيطري  للكشف  الشهر 

باإلضافة  الشمال،  بمقصب  الجمهور 

والمالحم  السمك  أسواق  لمرقبة 

والمذبوح  الحي  الدجاج  بيع  ومحالت 

ومتابعة اللحوم الطازجة التي تعرض 

نطاق  ضمن  الواقعة  بالمحالت 

صباحية  فترتين  على  وذلك  البلدية 

خطة  وضع  تم  حيث  ومسائية، 

األطباء  تواجد  خاللها  من  يتم  عمل 

بصورة  األغذية  ومفتشي  البيطريين 

والتواصل  الشكاوى  لتلقي  مستمرة 

مع الجمهور طوال أيام الشهر الكريم.

شؤون  إدارة  قامت  السياق،  ذات  وفي   

شاملة  عمل  خطة  بوضع  الخدمات 

سيتم  حيث  رمضان،  شهر  خالل 

على  النظافة  بقسم  العمل  تقسيم 

من  ومسائية(  )صباحية  فترتين 

الساعة  وحتى  صباحًا   9:00 الساعة 

من  المسائية  والفترة  ظهرًا،   12:00
الساعة  حتى  مساًء   8:00 الساعة 

1:00 لياًل حيث سيتم تنفيذ الطلبات 
حمالت  وتنفيذ  الجمهور  من  المقدمة 

ورش  والقوارض  الحشرات  مكافحة 

حاويات القمامة ضمن الحدود اإلدارية 

لبلدية الشيحانية. 

قسم  خدمات  عمل  مواعيد  وستكون 

صباحًا   5:00 الساعة  من  الحدائق 

وتشمل  لياًل   10:00 الساعة  حتى 

متابعة أعمال الصيانة والري اليومية 

والشوارع  والمنتزهات  للحدائق 

طلبات  وتنفيذ  استقبال  وكذلك 

خالل  من  األشجار  لتقليم  الجمهور 

الموقع االلكتروني للوزارة وغيرها.

استعراض عالقات التعاون الثنائي

وزيرة الصحة تجتمع مع نظيرها األفغاني
سعادة  اجتمعت  قنا-  الدوحة- 

الكواري  محمد  حنان  الدكتورة 

وزيرة الصحة العامة، مع سعادة 

الصحة  وزير  عباد  قلندر  السيد 

األعمال  تصريف  حكومة  في 

األفغانية، الذي يزور البالد حاليا.

االجتماع،  خالل  جرى، 

التعاون  عالقات  استعراض 

عدد  ومناقشة  الثنائي، 

العامة  الصحة  قضايا  من 

التي  الصحية  والتحديات 

ال  األفغاني،  الشعب  يواجهها 

سيما شلل األطفال.

الصحة  وزيرة  سعادة  وأشادت 

بالتقدم  االجتماع،  خالل  العامة، 

الصحي  النظام  في  المحرز 

مع  بالتعاون  بأفغانستان 

الصلة،  ذات  األممية  الجهات 

كما شّددت على أهمية استمرار 

األممية  المنظمات  بين  التعاون 

المنظومة  لتطوير  وأفغانستان 

الخدمات  خاصة  الصحية، 

أنحاء  في  البشرية،  والموارد 

البالد كافة.

وزير  سعادة  ثمن  جانبه،  ومن 

المهم  الدور  األفغاني،  الصحة 

الذي تقوم به دولة قطر في مجال 

إلى  دعا  كما  بالده،  في  التنمية 

استمرار الدعم من كل الشركاء 

الصحية  الخدمات  لتطوير 

المقدمة للشعب األفغاني.

من  ممثلون  االجتماع  حضر 

العالمية،  الصحة  منظمة 

ومليندا  »بيل  ومؤسسة 

غيتس«، ومنظمة األمم المتحدة 

للطفولة »اليونيسيف«.

{ د.حنان محمد الكواري

اإلشادة 
بالتقدم 
المحرز 

في 
النظام 
الصحي 

بأفغانستان

حول تصنيف الجامعات

جامعة قطر تدعم مؤتمر الحوار الدولي
ُعقد مؤتمر الحوار الدولي 
حول تصنيف الجامعات 

ونظام تقييم الجامعة 
المجتمعية افتراضًيا 

في 6 مارس 2023؛ ويأتي 
هذا المؤتمر بهدف 

تعزيز االقتراح الخاص 
بنظام تقييم جديد أكثر 

ديناميكية وتناغم مع 
جدول األعمال العالمي 

الُمِلح لالستدامة. 

العمل  فريق  المؤتمر  م  نظَّ وقد 

الجامعات  بمشروع  الخاص 

عدة  من  والمكون  المجتمعية 

الجامعة  وهي  ماليزيا،  في  جامعات 

ماليزيا،  في  اإلسالمية  العالمية 

ماليزيا،  في  التكنولوجيا  وجامعة 

وجامعة  بيرليس،  ماليزيا  وجامعة 

التقنية في  والجامعة  بوترا ماليزيا، 

وزارة  وقامت  مالكا.  والية  في  ماليزيا 

بتكليف  ماليزيا  في  العالي  التعليم 

ودعمت  العمل،  فريق  وتمويل 

جامعة قطر المؤتمر ممّثلة باألستاذة 

نائب  المعاضيد،  مريم  الدكتورة 

والدراسات  للبحث  الجامعة  رئيس 

تطوير  إلى  المؤتمر  يهدف  العليا. 

وتبادل  جديد،  جامعي  تقييم  نظام 

األداء  لقياس  الجيدة  الممارسات 

من  شبكة  وإنشاء  الجامعي، 

الجامعات التي تعزز أنظمة التقييم 

القائمة على االستدامة.

مريم  الدكتورة  األستاذة  وافتتحت 

الجامعة  رئيس  نائب  المعاضيد، 

المؤتمر  العليا  والدراسات  للبحث 

هذه  أهمية  على  كلمتها  في  وأكدت 

المبادرة لرفع جودة البحث والتعليم 

التعليم  العامة لمؤسسات  والخدمة 

سعًيا  تأثيرها  وتعزيز  العالي 

المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

أعربت  كما   .2030 أعمال  وجدول 

الدولي  بالتعاون  اعتزازها  عن 

مجال  في  قطر  لجامعة  الحالي 

والتعاون  العليا  والدراسات  البحث 

قطر  جامعة  بين  المستمر  المثمر 

المجاالت  في  الماليزية  والجامعات 

المصالح  تخدم  التي  الحيوية 

المشتركة للجانبين.

أوضح  الرئيسية،  كلمته  وفي 

األستاذ الدكتور ذو الكفل عبد الرزاق، 

العالمية  اإلسالمية  الجامعة  رئيس 

الحقيقي  الهدف  أن  ماليزيا  في 

الجوانب  حيث  من  العالي  للتعليم 

والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية 

التي تتشابك مع بعضها وتؤدي إلى 

تحقيق التنمية المستدامة. 

العروض  هدفت  بالذكر  والجدير 

شاركها  التي  المختلفة  التقديمية 

ماليزيا  من  المشاركون  الباحثون 

ودولة  وكندا  واليابان  وإندونيسيا 

حول  الحالة  دراسات  لشرح  قطر 

وقدم  وتصنيفها،  الجامعات  تقييم 

مكتب  مدير  وازن،  سيزار  السيد 

الشؤون الدولية بجامعة قطر، قصة 

على  الحفاظ  في  قطر  جامعة  نجاح 

من  شهدته  الذي  والتطور  رسالتها 

وترتيبها  تصنيفها  في  التقدم  خالل 

العالمي.

{ المشاركون في المؤتمر

$ الدوحة
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عقد في مقر األمانة العامة بالرياض

رئيس الوزراء يشارك في وزاري »التعاون«

الشيخ  معالي  شارك  قنا-  الرياض- 

جاسم  بن  عبدالرحمن  بن  محمد 

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني  آل 

الـ155  الدورة  اجتماع  في  الخارجية، 

التعاون  لمجلس  الوزاري  للمجلس 

عقد  الذي  العربية،  الخليج  لدول 

لمجلس  العامة  األمانة  بمقر  أمس 

التعاون في مدينة الرياض بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

جرى، خالل االجتماع، مناقشة سبل 

المشترك  والتنسيق  التعاون  تعزيز 

ومستجدات  المجلس،  دول  بين 

جانب  إلى  المنطقة،  في  األوضاع 

اإلقليمية  التطورات  آخر  مناقشة 

والدولية.

أصحاب  من  عدد  االجتماع  حضر 

رؤساء  والسعادة  والمعالي  السمو 

الرسمي  الوفد  وأعضاء  الوفود، 

المرافق لمعاليه.

محمد  الشيخ  معالي  وغادر  هذا 

آل  جاسم  بن  عبدالرحمن  بن 

الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 

أمس،  مساء  الخارجية،  وزير 

العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة 

شارك  أن  بعد  الشقيقة،  السعودية 

للمجلس  الـ155  الدورة  اجتماع  في 

لدول  التعاون  لمجلس  الوزاري 

الخليج العربية 

رئيس  معالي  وصل  قد  وكان   

الوزراء وزير الخارجية، ظهر  مجلس 

بالمملكة  الرياض  مدينة  إلى  أمس، 

العربية السعودية الشقيقة.

لدى  معاليه،  استقبال  في  وكان   

الملك  بمطار  المرافق  والوفد  وصوله 

المهندس  سعادة  الدولي،  خالد 

الخريجي  عبدالكريم  بن  وليد 

المملكة  في  الخارجية  وزير  نائب 

السيد  السعودية، وسعادة  العربية 

العام  األمين  البديوي  محمد  جاسم 

الخليج  لدول  التعاون  لمجلس 

بن  بندر  السيد  وسعادة  العربية، 

العطية سفير دولة قطر لدى  محمد 

السعودية.

الوزراء  مجلس  رئيس  معالي  ورافق 

وزير الخارجية وفد رسمي.

بحث المستجدات وآخر التطورات اإلقليمية والدوليةمناقشة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس

بمشاركة عدد من المسؤولين الدوليين

الشيخة علياء تشارك
في منتدى العقود اآلجلة العالمية

سعادة  شاركت  قنا-  نيويورك- 

بن  أحمد  بنت  علياء  الشيخة 

الدائم  المندوب  ثاني  آل  سيف 

المتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة 

فيرغال  السيد  سعادة  مع 

إليرلندا  الدائم  المندوب  ميثن، 

إطار  في  المتحدة،  األمم  لدى 

للمشاورات  كميسرين  دورهما 

اإلعالن  لصياغة  الحكومية 

التنمية  أهداف  لقمة  السياسي 

حول  النقاش  في  المستدامة، 

قمة  في  المدني  المجتمع  دور 

المستدامة  التنمية  أهداف 

خالل  وذلك  المستقبل،  وقمة 

العالمية،  اآلجلة  العقود  منتدى 

أجل  من  التحالف  نظمه  الذي 

نحتاجها،  التي  المتحدة  األمم 

المسؤولين  من  عدد  بمشاركة 

المجتمع  من  والشخصيات 

المدني.

لدولة  الدائم  المندوب  وقالت 

في  المتحدة،  األمم  لدى  قطر 

التي  »التحديات  إن  كلمتها، 

ولذلك،  متداخلة،  عالمنا  تواجه 

األعضاء  الدول  على  يستوجب 

من  مترابط  بشكل  معا  العمل 

التحديات«،  هذه  معالجة  أجل 

التنمية  خطة  تنفيذ  أن  مضيفة 

ضروري   2030 لعام  المستدامة 

أعمالنا  »جدول  وحول  للبقاء. 

إثر  على  نتج  والذي  المشترك«، 

سعادة  من  األعضاء  الدول  طلب 

المتحدة  لألمم  العام  األمين 

تراعي  طريق  خريطة  توفير 

خطة  تنفيذ  في  الدول  أولويات 

أفادت  المستدامة،  التنمية 

»جدول  ترى  بأنها  سعادتها 

لخطة  مكمال  المشترك«  أعمالنا 

واتفاق   2030 المستدامة  التنمية 

باريس، بدال من تنافسه معها.

التنمية  قمة  إطار  وفي 

في  عقدها  المقرر  المستدامة، 

سعادتها  أفادت   ،2023 سبتمبر 

منتصف  ستمثل  القمة  بأن 

التنمية  خطة  لتنفيذ  الطريق 

حيث   ،2030 لعام  المستدامة 

مراجعة  العالم  قادة  سيجري 

التنمية  أهداف  لحالة  شاملة 

إلى  واالستجابة  المستدامة، 

التي  المتعددة  األزمات  تأثير 

إرشادات  وتقديم  العالم،  تواجه 

اإلجراءات  بشأن  سياسية 

الالزمة  والمتسارعة  التحويلية 

التنمية  أهداف  لتحقيق 

المستدامة.

أهداف  قمة  أن  إلى  وأشارت 

وقمة  المستدامة  التنمية 

ارتباطا  ترتبطان  المستقبل 

أن  إثبات  لكلتيهما  ويمكن  وثيقا، 

التعاون  ونهج  المؤسسات  تقوية 

الوطنية،  القدرات  يعزز  العالمي 

خطة  تحقيق  في  يساعد  مما 

 ،2030 لعام  المستدامة  التنمية 

والعمليات  باريس،  واتفاق 

عمل  برنامج  مثل  األخرى  المهمة 

البلدان نموا.  الدوحة ألقل 

لدولة  الدائم  المندوب  وتابعت 

إن  المتحدة:  األمم  لدى  قطر 

والمتميزة  الهامة  العمليات  هذه 

دعم  تتطلب  والمتكاملة 

والمنظمات  المدني  المجتمع 

التي  المتحدة  األمم  تحالف  مثل 

المصلحة  وأصحاب  نحتاجها 

اآلخرين من أجل تحقيق النجاح 

نصبو  الذي  المستقبل  وبناء 

إليه.

باألمم المتحدة للعام »2023«

الوفد القطري ينظم معتكف كبار القيادات النسائية
األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم  الوفد  نظم  قناـ  نيويورك- 

القيادات  لكبار  الثاني  المتحدة  األمم  معتكف  المتحدة 

مع  بالشراكة   ،2023 للعام  المتحدة  باألمم  النسائية 

مكتب نائبة األمين العام لدى األمم المتحدة، خالل الفترة 

من 16 إلى 19 مارس الجاري، في نيويورك.

سيف  بن  أحمد  بنت  علياء  الشيخة  سعادة  وأعربت 

المتحدة،  األمم  لدى  قطر  لدولة  الدائم  المندوب  ثاني  آل 

المعتكف  بتنظيم  سرورها  عن  المعتكف،  افتتاح  في 

بالشراكة مع سعادة السيدة أمينة محمد نائبة األمين 

دولة  اعتزاز  كلمتها،  في  وأكدت،  المتحدة.  لألمم  العام 

قطر بدعم تنظيم المعتكف وذلك للمرة الثانية، باعتباره 

لمناقشة  المتحدة  باألمم  النسائية  للقيادات  منبرا 

األفكار  وتبادل  والتواصل  المعقدة  العالمية  القضايا 

سعادتها  وأشادت  النسائية.  القيادة  وتقوية  والحوار 

أنطونيو  السيد  سعادة  يلعبه  الذي  الريادي  بالدور 

عدم  لتصحيح  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  غوتيرش 

األمم  في  القيادية  المناصب  في  الجنسين  بين  التوازن 

العام  األمين  جهود  تدعم  قطر  دولة  أن  مؤكدة  المتحدة، 

لمجموعة  تكوينها  من  يتضح  كما  المجال،  هذا  في 

األصدقاء من أجل التكافؤ بين الجنسين، التي تأسست 

في عام 2015، بهدف تحسين القيادة النسائية والتوازن 

بين الجنسين في جميع أنحاء منظومة األمم المتحدة.

لكون  امتنانها  عن  سعادتها  أعربت  كلمتها،  ختام  وفي 

ذات  قضايا  لمناقشة  مناسبة  فرصة  المعتكف  هذا 

عقدها  المقرر  المستدامة،  التنمية  أهداف  كقمة  أهمية 

الدائم  المندوب  سعادة  بأن  علما   ،2023 سبتمبر  في 

المندوب  ميثن  فيرغال  السيد  وسعادة  قطر،  لدولة 

ميسرين  بصفتهما  المتحدة،  األمم  لدى  إليرلندا  الدائم 

مشاركين، سيقودان المشاورات غير الرسمية لصياغة 

اإلعالن السياسي الذي سيتم اعتماده خالل القمة.

تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة تتكون من 38 من القيادات 

النسائية من كيانات األمم المتحدة المختلفة شاركت 

في المعتكف، من ضمنهم سعادة السيدة أمينة محمد 

دورين  والسيدة  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  نائبة 

بوغدان مارتن األمينة العامة لالتحاد الدولي لالتصاالت، 

التنفيذية  المديرة  والي  إسماعيل  فتحي  غادة  والسيدة 

والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  األمم  لمكتب 

فيينا،  في  المتحدة  األمم  لمكتب  العامة  والمديرة 

لصندوق  التنفيذية  المديرة  كانيم  ناتاليا  والسيدة 

غرينسبان  ريبيكا  والسيدة  للسكان،  المتحدة  األمم 

والتنمية،  للتجارة  المتحدة  األمم  لمؤتمر  العامة  األمينة 

والسيدة روال دشتي األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا، والسيدة سيما سامي اسكندر 

بحوث المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمساواة 

بين الجنسين وتمكين المرأة.

وزير خارجية مالطا 
يجتمع مع القائم 
باألعمال القطري

فاليتا- قناـ اجتمع سعادة السيد إيان بورغ 

وزير الخارجية والشؤون األوروبية والتجارة 

بجمهورية مالطا، مع السيد عبدالله بن 

نبيل اليافعي القائم باألعمال باإلنابة 

بسفارة دولة قطر لدى مالطا.

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات 

التعاون الثنائي بين البلدين.

على التكيف في الظروف االستثنائية

استعراض قدرة منظومة الرعاية الصحية
  شارك نحو 3000 متخصص في الرعاية الصحية 

من قطر ومختلف أنحاء العالم حضوريًا وافتراضيًا 

)عن ُبعد( بمنتدى الشرق األوسط للجودة والسالمة 

األسبوع  نهاية  ُعقد  والذي  الصحية،  الرعاية  في 

الماضي وُيعد أكبر مؤتمر لتحسين جودة الرعاية 

الصحية وسالمة المرضى في المنطقة.

أيام تحت شعار  وقد ُعقد المنتدى على مدار أربعة 

التكيف  على  الصحية  الرعاية  منظومة  »قدرة 

برنامج  تضمن  حيث  االستثنائية«،  الظروف  في 

وجوالت  للمؤتمر  سابقة  عمل  ورش  عقد  المنتدى 

والتي  والجمعة،  الخميس  يومي  استكشافية 

أعقبتها جلسات علمية مكثفة وجلسات عامة لمدة 

يومين قدمها عدد من أبرز القادة في مجال تحسين 

سلط  والمحلي.  الدولي  المستويين  على  الجودة 

التكيف  على  القدرة  على  الضوء  العام  هذا  منتدى 

خدمات  في  والسالمة  الجودة  بجوانب  يتعلق  فيما 

يتم  التي  العالمي  المستوى  ذات  الصحية  الرعاية 

الصحي  النظام  أنحاء  جميع  في  للمرضى  تقديمها 

القليلة  السنوات  خالل  وخاصًة  قطر،  بدولة 

الماضية التي شهدت العديد من التحديات.

الشرق  منتدى  الطبية  حمد  مؤسسة  وتنظم 

األوسط بالتعاون مع معهد تطوير الرعاية الصحية 

عقده  تم  الذي  الحدث  هذا  في  شارك  وقد   ،)IHI(

في  بما  عارضة،  جهة   15 من  أكثر  العاشر  للعام 

لجودة  حمد  ومعهد  العامة،  الصحة  وزارة  ذلك 

الطبية،  حمد  لمؤسسة  التابع  الصحية  الرعاية 

ومركز  األولية،  الصحية  الرعاية  ومؤسسة 

واإلبداع،  اإلكلينيكية  المهارات  لتطوير  إتقان 

وجامعة  للطب،  وسدرة  القطري،  األحمر  والهالل 

الرعاية  في  لالبتكار  العالمي  القمة  ومؤتمر  قطر، 

الجهات  هذه  عرضت  حيث  »ويش«،  الصحية 

كما  مؤسساتهم.  داخل  التحسين  ومبادرات  جهود 

الذي  المعرفة  ركن  معرض  إقامة  المنتدى  تضمن 

لشركاء  المحوري  الدور  لعرض  فعاليات  شهد 

الصحية بدولة قطر خالل استضافة  الرعاية  قطاع 

جانب  إلى   2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  بطولة 

عرض أبرز اإلنجازات المحققة ضمن استراتيجية 

قطر الوطنية للصحة 2018 - 2022.

سعادة  افتتحته  الذي  المنتدى  تضمن  كما 

الصحة  وزير  الكواري،  محمد  حنان  الدكتورة/   

100 ملصق علمي حول  العامة، عرض ما يقرب من 

الجودة والسالمة وتحسين الرعاية الصحية.
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يضعها علماء دين عبر $ الستثمار الشهر الفضيل

خــطـــة إيــمــانــيــة

إلى   $ لـ  تصريحاتهم  في  وأشاروا 

الكريم،  الشهر  المسلمون  يغتنم  أن  أهمية 

بالطاعات  وجل  عز  الله  إلى  بالتقرب 

رمضان  ألن  واإلحسان،  الصالحة  واألعمال 

تغمر  شهر  فهو  والعطاء،  والجود  الخير  شهر 

فيه  وتجود  المؤمنين،  قلوب  الرحمة  فيه 

األيادي المحسنة بالعطاء لمساعدة الفقراء 

والمحتاجين، فإذا دخل الشهر الفضيل على 

والقيام  بالصيام  يغتنمه  أن  يجب  المسلم 

وتالوة القرآن الكريم واالستغفار.

اغتنام الفضائل

بن  محمد  د.  الداعية  فضيلة  يقول  بداية 

فضائل  اغتنام  يجب  المريخي:  حسن 

الصالح،  العمل  من  باإلستكثار  رمضان 

هذا،  شهركم  في  أبوابه  لكم  الله  فتح  فقد 

من  مشرع  باب  فثمة  وجوهكم  تولوا  أينما 

في  مجال  وال  رمضان،  في  الصالح  العمل 

وال  الصالح  العمل  لغير  الكريم  الشهر  هذا 

تعالى  الله  ألن  هالك،  إال  رمضان  في  يهلك 

الجنة  أبواب  ويفتح  الجحيم  أبواب  يغلق 

من  وبينك  بينها  ويحال  الشياطين  ويصفد 

الفتن  وايقاع  واالضالل  واإلغواء  الوسوسة 

مؤكدًا  الصالحة،  األعمال  وهدم  والتخريب 

من  العبد  بها  يستجن  جنة  الصيام  أن 

وسلم:  عليه  الله  صلى  بقوله  مستداًل  النار، 

ُه َوْجَهُه  َد اللَّ ِه َبعَّ )َمْن َصاَم َيْومًا ِفي َسِبيِل اللَّ

حديث:  في  وقال  َخِريًفا(،  َسْبِعيَن  اِر  النَّ َعْن 

من  دنا  كلما  عطشا،  أمتي  من  رجال  )رأيت 

شهر  صيامه  فجاءه  وُطرد،  ُمنع  حوض 

القيام  على  مؤكدًا  ورواه(،  فأسقاه  رمضان 

حتى في البيوت فيه خير كثير وأجر عظيم.

بركة  فيه  رمضان  أن  المريخي  د.  وأوضح 

أن  إلى  الفتًا  والمجتمعات،  والبلدان  لألبدان 

الله تعالى بشر أهل القيام بخير كثير كما 

اْلَمَضاِجِع  َعِن  ُجُنوُبُهْم   
ٰ

)َتَتَجاَفى قوله:  في 

َرَزْقَناُهْم  ا  َوِممَّ َوَطَمًعا  َخْوًفا  ُهْم 
َّ

َرب َيْدُعوَن 

ُينِفُقوَن(، وقال صلى الله عليه وسلم: )َأْفَضُل 

ْيِل(، مشددًا  اَلِة، َبْعَد اْلَفِريَضِة، َصاَلُة اللَّ الصَّ

على قراءة القرآن العظيم كالم رب العالمين 

وتدبروه واتلوه آناء الليل وأطراف النهار ففيه 

تعالى:  قال  وكما  والرفعة،  والبركة  الرحمة 

َأَفاَل   ۖ ِذْكُرُكْم  ِفيِه  ِكَتاًبا  ِإَلْيُكْم  َأنَزْلَنا  )َلَقْد 

فله  الله  كتاب  من  حرفا  قرأ  ومن  َتْعِقُلوَن(، 

به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، هو حبل 

الثاني  وطرفه  الله  عند  طرفه  المتين  الله 

َوَأَقاُموا  ِه  اللَّ ِكَتاَب  َيْتُلوَن  ِذيَن  الَّ  
َّ

)ِإن عندكم، 

َوَعاَلِنَيًة  ا 
ًّ

ِسر َرَزْقَناُهْم  ا  ِممَّ َوَأنَفُقوا  اَلَة  الصَّ

ن َتُبوَر(، منوهًا بأن الدعاء في  َيْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّ

رمضان له خاصية فقد جاء األمر به بعد آية 

الصيام، وفي هذا إشارة إلى أهميته ومنزلته 

الصيام:  آيات  بعد  تعالى  الله  فقال  ومقامه 

ُأِجيُب  َقِريٌب  ي  َفِإنِّ ي  َعنِّ ِعَباِدي  َسَأَلَك  )َوِإَذا 

اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا  َدْعَوَة الدَّ

ُكُم 
ُّ

ُهْم َيْرُشُدوَن(، وقال تعالى: )َوَقاَل َرب ِبي َلَعلَّ

َيْسَتْكِبُروَن  ِذيَن  الَّ  
َّ

ِإن  ۖ َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعوِني 

وما  َداِخِريَن(،  َم  َجَهنَّ َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِتي  َعْن 

أحوجنا للدعاء ونحن في هذه الدنيا وأزمنتها 

المؤخر  وتقديم  الموازين  وانقالب  المتأخرة، 

وتأخير المقدم.

تهذيب للنفوس 

أحمد  الداعية  فضيلة  يؤكد  جانبه  ومن 

للنفوس  تهذيب  فيه  الصيام  أن  البوعينين، 

صلى  الله  رسول  أن  مبينا  للجوارح،  وصون 

الشباب  معشر  )يا  قال:  قد  وسلم  عليه  الله 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 

يستطع  لم  ومن  للفرج  وأحصن  للبصر 

فعليه بالصوم فإنه له وجاء(، فالصيام وجاء 

فرصة  رمضان  أن  مؤكدًا  الحرام،  من  لك 

اإليمان،  من  جديدة  صفحة  لفتح  عظيمة 

التقوى،  هي  الصيام  من  الحكمة  قائاًل: 

آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها 
ُّ

َأي )َيا  تعالى:  بقوله  مستداًل 

ِذيَن  الَّ َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  الصِّ َعَلْيُكْم  ُكِتَب 

قول  مستعرضًا  ُقوَن(  َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمْن 

النبي، عليه الصالة والسالم: )من لم يدع قول 

الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 

طعامه وشرابه(.  وأوضح الداعية البوعينين 

والخوف  التقوى  أجل  من  جعل  الصيام  أن 

هي  رمضان  من  والحكمة  السلوك،  وتهذيب 

رضي  طالب،  أبي  بن  علي  عرف  وقد  التقوى 

من  الخوف  )هي  وقال:  التقوى،  عنه،  الله 

الجليل والعمل بالتنزيل والشفاعة بالقليل 

بن  عمر  وسئل  الرحيل(  ليوم  واالستعداد 

)أما سلكت طريقًا  الله عنه:  الخطاب، رضي 

ذا شوك ماذا عملت به قال شمرت واجتهدت(، 

بالصفح  رمضان  استقبال  على  وحث 

)َوْلَيْعُفوا  تعالى:  قال  والعفو  والتسامح 

َلُكْم  ُه  اللَّ َيْغِفَر  َأْن  وَن 
ُّ

ُتِحب َأال  َوْلَيْصَفُحوا 

ودعا  العظيم،  الله  صدق  َرِحيٌم(  َغُفوٌر  ُه  َواللَّ

رمضان  شهر  نصوم  وأن  النية  تصحيح  إلى 

نبتغي من الصيام األجر وال يكون صيام شهر 

رمضان عادة ألن النبي صلى الله عليه وسلم 

واحتسابًا  إيمانًا  رمضان  صام  )من  يقول، 

والسالم  الصالة  عليه  قال  كذلك  له(..  غفر 

)من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له( وزاد 

دخول  قبل  النية  تصحيح  علينا  فضيلته: 

رمضان  شهر  ويكون  المبارك  رمضان  شهر 

بداية للتغير وعمل الخير.

تحقيق التقوى 

عبدالله  الداعية  فضيلة  يرى  ناحيته  ومن 

النعمة، أن الواجب على المسلمين جميعًا، 

أن  المبارك،  رمضان  شهر  يستقبلون  وهم 

إليهم  يردوا  وأن  العباد،  مظالم  من  يتحللوا 

الوافد  هذا  يدي  بين  يقدموا  وأن  حقوقهم، 

الحميدة  والعودة  الصالحة،  النية  الكريم 

إلى الله، والتوبة الصادقة من جميع الذنوب 

العمل،  وصالح  النية  وحسن  والخطايا، 

أن  إلى  منوهًا  للمسلمين،  الصدر  وسالمة 

ى 
َّ

يتحر كان  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي، 

وُيبشر  الصبر،  بفارغ  الكريم  الشهر  قدوم 

له  االستعداد  على  ويحثهم  به،  أصحابه 

هو  الصوم  أن  إلى  الفتًا  الصالح،  بالعمل 

حلقة وصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، 

حيث إن في هذا الصوم قهرًا للنفس، وكسرًا 

هذا  في  الصيام  شرع  أن  مبينًا  للشهوات، 

العام  المقصد  لتحقيق  جاء  الكريم  الشهر 

والرئيسي وهو تقوى الله سبحانه وتعالى.

وأوضح الداعية النعمة أن أكثر ما يعين على 

تحقيق التقوى هو الصيام ويقول ابن القيم، 

حفظ  في  عجيب  تأثير  )للصوم  الله:  رحمه 

فالصوم  الباطنة،  والقوة  الظاهرة،  الجوارح 

القلب والجوارح صحتها، ويعيد  يحفظ على 

إليها ما استلبته منها أيادي الشهوات، فهو من 

رمضان  أن  مبينًا  التقوى(،  على  العون  أكبر 

صفحات  في  وشامة  األمة،  جبين  في  غرة 

سلم  في  وإشراقة  والبطوالت،  الذكريات 

نفوس  برحت  وما  واالنتصارات،  األمجاد 

المسلمين تشرئب إلطاللته السنوية، التي 

تشد النفوس إلى الدين والتدين، وتذكرها 

مبارك،  شهر  إنه  عليها،  تعالى  الله  بحق 

كبرى،  الله  من  ومنة  عظمى،  نعمة  إدراكه 

المشمرون  الصالحون  قدرها  حق  يقدرها 

على  شددًا  تعالى،  الله  عند  فيما  الراغبون 

للتجارة  العظيمة  الفرصة  هذه  اغتنام 

تنقضي  أن  قبل  سبحانه،  الله  مع  الرابحة 

أيام الشهر الفضيل، وتنصرم لياليه، فتكون 

الحسرة، وتعظم الخسارة.

ترتيب األوقات 

الله  عبد  إبراهيم  الدكتور  يؤكد  وبدوره 

والدراسات  الشريعة  األنصاري، عميد كلية 

منحة  رمضان  إن  قطر،  بجامعة  اإلسالمية 

إلهية نستطيع أن نحوله إلى فرصة كبيرة، 

لو أحسنا ترتيب أوقاتنا، وأحسنا استغاللها 

يتعلق  فيما  الكثير  فيها  نحقق  أن  ألمكننا 

الله  مع  العالقة  وجانب  اإليماني  بالجانب 

بالقرآن  نستمتع  أن  يمكننا  قائاًل:  وجل،  عز 

ونستطيع  وتدارسًا،  وتفسيرًا  تالوة  الكريم، 

في  أو  الفقه  في  درسًا  ألنفسنا  نرتب  أن 

وإذا  العلوم،  من  مفيد  علم  أي  في  أو  السيرة 

نكثف  أن  يمكننا  األواخر  العشرة  جاءت 

استغالل  على  ونحرص  ونعتكف  جهودنا 

تلك الليالي العشر طلبًا لليلة القدر.

تنظيم  إلى  الصائمين  األنصاري  د.  ودعا 

أكثر  يكون  بحيث  األواخر  العشرة  جدول 

خصصوا  فإذا  الطاعات،  حيث  من  كثافة 

العشرين  في  ساعات   5 المثال  سبيل  على 

يوما األولى يخصصون 7 ساعات أو أكثر في 

العشرة األواخر، مشيرًا إلى األوقات الفاضلة 

ومنها  الجدول،  في  توضع  أن  ينبغي  التي 

اللحظات  خاصًة  الليل  من  األخير  الثلث 

يخصص  حيث  الفجر،  أذان  تسبق  التي 

قوله  في  كما  واالستغفار  للدعاء  الوقت  هذا 

وكذلك  ِباأْلَْسَحاِر(،  )َواْلُمْسَتْغِفِريَن  تعالى: 

على  والحرص  الخمس  الصلوات  أوقات 

حسب  على  بعدها  أو  قبلها  الرواتب  السنن 

ما جاء في السنة، وكذلك قبيل اإلفطار وإلى 

بقراءة  اإلنسان  ينشغل  حيث  المغرب  أذان 

بيته  وألهل  وألبنائه  لنفسه  والدعاء  القرآن 

أجمعين  للمسلمين  يدعو  كما  وألقاربه 

العشاء  فترة  وكذلك  واألموات،  منهم  األحياء 

لصالة  جدوله  في  اإلنسان  يخصصها  التي 

العشاء والتراويح.

{  عبدالله النعمة {  د.محمد بن حسن المريخي {  أحمد البوعينين{  د.إبراهيم األنصاري

البوعينين: تهذيـب النفــوس وصــون الجوارح د. المـريخـي: اغتـنام الفـضائــل بالعــمل الصالح 

أكرم الفرجابي تحقيق

دعا عدد من علماء الدين، إلى وضع 
خطة إيمانية، الستقبال الشهر 

الفضيل، مشيرين إلى أن التهيئة 
النفسية للصيام تكون بمعرفة 

فضائل الشهر الكريم الذي يعتبر 
محطة تربوية سنوية تساعد على 

تزكية النفس وتكامل اإليمان 
وبناء حالة التقوى في اإلنسان، 

الفتين إلى أن رمضان فرصة لفتح 
صفحة جديدة من اإليمان. 

الكريم  الوافد  يدي  بين  الصالحة  النية  تقديم  النعمة: 

وتدارسًا وتفسيرًا  تالوة  بالقرآن  االستمتاع  د.األنصاري: 
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خالل شهر رمضان

»$« تنشر الخطة المرورية

وتعتمد الخطة المرورية التي تنشرها 

مع  المرور  رجال  تعاون  على   »$«

تحقيق  على  للعمل  المعنية  الجهات 

وفك  المرورية  الحركة  في  االنسيابية 

في  تحدث  ربما  والتي  اختناقات  أي 

أوقات الذروة وما قبل اإلفطار وبعده.

عضيبة  محمد  جابر  المقدم  وقال 

المرورية:  التوعوية  إدارة  مدير  مساعد 

من  مزيدًا  للمرور  العامة  اإلدارة  تولي 

المرورية،  الحركة  بتأمين  االهتمام 

تسبق  التي  الساعات  في  خاصة 

التنسيق  خالل  من  اإلفطار،  موعد 

ومن  الصلة،  ذات  اإلدارات  مختلف  مع 

الدوريات  انتشار  تعتمد  خطة  خالل 

المرورية في مختلف مناطق الدولة على 

أوقات  على  التركيز  مع  الساعة،  مدار 

والفترة  اإلفطار  قبل  ما  فترة  في  الذروة، 

المسائية. وتابع المقدم عضيبة: كما 

الشوارع  في  المرورية  الدوريات  تتزايد 

في  الكبرى  بالمساجد  المحيطة 

وايضا  والتراويح،  العشاء  صالة  وقت 

التجارية  المجمعات  في  ستتواجد 

والمناطق التجارية واألسواق إلى جانب 

تعزيز  على  الدوريات  إدارة  حرص 

الكورنيش،  الدوريات في منطقة  تتابع 

العالية  المرورية  الكثافة  لمواجهة 

تجمعات  تسببها  التي  واالزدحامات، 

البعض خالل فترة ما قبل اإلفطار.

إلى جانب هذا ستواصل إدارة الدوريات 

الشاحنات،  حركة  بمتابعة  عملها 

للتأكد من مدى التزام سائقيها باألوقات 

خالل  من  فيها،  بالسير  لهم  المسموح 

والطرق  المدن  مداخل  على  التواجد 

على  منها  حرصًا  الخارجية،  والمحاور 

خاصة  الطريق،  مرتادي  وسالمة  أمن 

مختلف  فيها  تشهد  التي  األوقات  في 

الشوارع كثافة مرورية عالية.

»افطار صائم« 
تعتزم  للمرور  العامة  اإلدارة  أن  وأكد 

بالشراكة  صائم  افطار  نقاط  تدشين 

التقاطعات  على  الجهات  بعض  مع 

السريعة  والطرق  المرورية  واالشارات 

السائقين  قيام  لتجنب  االفطار  أثناء 

باللجوء  الشاحنات  سائقى  وخاصة 

اثناء  الزائدة  السرعة  ألستخدام 

التوعية  إدارة  ان  إلى  وأشار  االفطار.  

المرورية ستقوم بحملة توعوية مرورية 

تستهدف  رمضان  شهر  خالل  كبيرة 

ونشر  الطريق  مستخدمي  توعية 

من  السائقين  بين  المروري  الوعي 

أجل محاولة الحد من الحوادث وكذلك 

الرمضانية في تقديم  األجواء  استغالل 

لمواجهة  التثقيفية  الجرعات  من  مزيد 

االزدحام والحوادث التي تقع خالل شهر 

على  االزدحام  نتيجة  المبارك  رمضان 

بعض الطرق خالل فترة ما قبل اإلفطار 

وكذلك التوعية بالسلوكيات المرورية 

الخاطئة أمام المساجد أثناء التراويح.

رفع  إلى  التوعية  الحملة  تهدف  كما 

السالمة  بمتطلبات  الوعي  مستوى 

المجتمع،  فئات  جميع  بين  المرورية 

القوانين  احترام  ضرورة  على  والتركيز 

الجمهور  وتعريف  المرورية  والنظم 

تحقق  التي  المرورية  باإلرشادات 

على  وحثهم  الطريق  على  السالمة 

وسالمة  سالمتهم  أجل  من  االلتزام 

اآلخرين.

التوعوية  إدارة  مدير  مساعد  أكد  و 

في  تعمل  التوعية  إدارة  أن  المرورية 

هدفها  ممنهجة،  توعوية  خطة  إطار 

عن  المرورية،  والسالمة  األمن  تحقيق 

طريق توعية الجمهور بالتزام السرعات 

المقررة للطرق، واستخدام حزام األمان، 

اإلعاقة،  ذوي  أماكن  في  الوقوف  وعدم 

وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

»حمالت للجاليات«
توزع  سوف  اإلدارة  جهود  أن  إلى  ولفت 

على مدار أيام الشهر الكريم وخاصة مع 

لتعزيز  المدارس  وفي  الجاليات  ابناء 

السالمة المرورية، موضحا أن االحتفال 

بليلة القرنقعوه، والتي مناسبة تراثية 

على  نعمل  لألطفال،  ومبهجة  محببة 

»الدوحة  مع  بالتعاون  استثمارها 

الرسائل  إلرسال  مول«  فستيفال 

التوعوية البسيطة لألطفال، مصحوبة 

لغرس  مرورية،  داللة  ذات  رمزية  بهدايا 

األجيال  نفوس  في  المروري  الوعي 

السالمة  تعزيز  سيتم  كما  الصاعدة، 

والمناطق  الفرجان  داخل  المرورية 

السكنية في هذه الليلة.

لتعزيز  مناسبة  رمضان  شهر  أن  وأكد 

بين  الصحيحة  المرورية  السلوكيات 

الوعي  وتعزيز  المجتمع،  فئات  كافة 

حفاظا  المرورية  بالقواعد  المجتمعي 

موضحا  واألرواح،  الممتلكات  على 

تتهاون  لن  للمرور  العامة  اإلدارة  أن 

التي  المخالفات  هذه  مرتكبي  مع 

وجميع  المركبات  قائدي  حياة  تعرض 

مستخدمي الطريق للخطر.

المركبات  قائدي  بجميع  وأهاب 

االلتزام  ضرورة  الطريق،  ومستخدمي 

الحيطة  وتوخي  المرور،  وآداب  بقانون 

المناطق  داخل  السيما  والحذر، 

السلوكيات  عن  واالبتعاد  السكنية، 

سلبا  تنعكس  التي  الخاطئة  المرورية 

على السالمة العامة.

{ المقدم جابر عضيبة

وضعت اإلدارة العامة 
للمرور خطة مرورية 

لمنع االختناقات 
المرورية المتوقعة 

في وقت الذروة خالل 
شهر رمضان المبارك، 

وتسهيل الحركة 
المرورية وتقديم جميع 

الخدمات للمواطنين 
والمقيمين خالل شهر 

رمضان المبارك. 

محمد أبوحجر كتب

المقدم جابر عضيبة: جهود 
لتحقيق االنسيابية وفك االختناقات

تدشين نقاط إفطار صائم لسائقي 
الشاحنات على الطرق السريعة

تكثيف 
الدوريات 
بمحيط 

المساجد 
والكورنيش 

والمناطق 
التجارية

حملة 
كبرى 

لتوعية 
مستخدمي 

الطريق 
والسائقين

الهالل األحمر يطلق »خيركم سابق«مبادرة لمساندة األسر المحتاجة بالداخل

األسر  مساندة  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف 

مستوى  وتحسين  قطر،  داخل  المحتاجة 

الفضيل،  الشهر  خالل  لديهم  الغذائي  األمن 

القادرين  بين  واإلخاء  التكافل  روابط  وتقوية 

سالت  تجهيز  خالل  من  القادرين،  وغير 

متعددة  غذائية  مواد  على  تحتوي  رمضانية 

األنواع واألحجام، مثل األغذية الجافة ومنتجات 

بحيث  والدواجن،  واللحوم  والعصائر  األلبان 

ويقوم  المشاركة،  المتاجر  في  متاحة  تكون 

طريق  عن  ثمنها  وسداد  بشرائها  المستهلكون 

الموقع اإللكتروني للهالل األحمر القطري أو أثناء 

التسوق في أي فرع من فروع اللولو هايبر ماركت 

التموين  ومركز  وودام  البلدي  والسوق  وسبار 

 يقومون بإهدائها 
َّ

العائلي وميغا مارت، ومن ثم

التنسيق  خالل  من  القادرين،  غير  لصالح 

لتسليم  والشركاء  القطري  األحمر  الهالل  بين 

المستفيدين  إلى  المباعة  الرمضانية  السالت 

االجتماعية  المساعدات  بقوائم  المسجلين 

لدى الهالل األحمر القطري.

وقد جرى توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون ثنائي 

القطري  األحمر  الهالل  بين  المبادرة  لتنفيذ 

والخلف  ماركت،  هايبر  اللولو  وشركات 

الغذائية،  وودام  وسبار،  والتسويق،  للتجارة 

جانب  من  االتفاقيات  ووقع  البلدي.  والسوق 

محمد  فيصل  السيد  القطري  األحمر  الهالل 

جانب  ومن  بالوكالة،  العام  األمين  العمادي 

النوبي  السيد  من   
ٌّ

كل الشريكة  الجهات 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  المري  سالم 

الخلف  حسن  علي  والسيد  الغذائية،  ودام 

للتجارة  الخلف  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

المدير  باديث  شانافاس  والسيد  والتسويق، 

اإلقليمي لشركة اللولو هايبر ماركت، والسيد 

سبار،  لشركة  العام  المدير  لومبارد  كوبوس 

التنفيذي  الرئيس  الصيادي  هاني  والسيد 

للسوق البلدي، والسيد بارمبوليبات بايورايل 

العائلي،  التموين  لمركز  العام  المدير  جمالو 

والسيد الل شاند باجاراني مدير التجزئة في 

ميغا مارت.

 من السيد حسين 
ٌّ

وحضر مراسم التوقيع كل

والتنمية  التطوع  قطاع  مدير  العلي  أمان 

المحلية، والدكتور محمد صالح إبراهيم مدير 

الدولية، والسيد محمد  والتنمية  قطاع اإلغاثة 

العامة،  والعالقات  االتصال  مدير  المري  راشد 

إدارة  مدير  العوضي  محمد  يوسف  والسيد 

تنمية الموارد.

وعقب مراسم توقيع اتفاقية التعاون مع شركة 

العمادي  فيصل  السيد  علق  الغذائية،  ودام 

مع  للتعاون  سابقة  تجربة  »هناك  بقوله: 

شركة ودام الغذائية قبل عام، من خالل توزيع 

التي  الدول  من  مجموعة  في  األضاحي  لحوم 

وبموجب  القطري.  األحمر  الهالل  بها  يعمل 

االتفاقية الجديدة، سيتم توفير سالت غذائية 

من  طازجة  غذائية  مواد  على  مرة  ألول  تحتوي 

اللحوم والدواجن، على خالف السالت الغذائية 

الغذائية  المواد  على  تحتوي  التي  األخرى 

السالت  هذه  توزيع  وسيتم  والمعلبة،  الجافة 

لشركة  التابعة  المنافذ  بعض  عبر  الغذائية 

السالت  بتوصيل  سنقوم  كما  الغذائية،  ودام 

تستطيع  ال  التي  المحتاجة  األسر  بعض  إلى 

القدوم إلى منافذ التوزيع«.

المري:  النوبي  السيد  قال  له،  تصريح  وفي 

مبادرة  في  تشارك  أن  ودام  شركة  »يسر 

الهالل  في  اإلخوة  مع  بالتعاون  سابق‘  ’خيركم 
األحمر القطري، وهي مبادرة تتيح للمحتاجين 

الحصول على سالت غذائية طازجة من شركة 

يتم  التي  اللحوم  بعض  عن  عبارة  وهي  ودام، 

لدى  المسجلين  للمستفيدين  تخصيصها 

بإتاحة  ودام  وستقوم  القطري،  األحمر  الهالل 

تسهياًل  للمحتاجين  المنازل  إلى  التوصيل 

فاتحة  الشراكة  هذه  تكون  أن  نتمنى  عليهم. 

وأنه  خاصًة  الطرفين،  بين  الله  بإذن  خير 

الهالل  مع  للتعاون  ناجحة  سابقة  لنا  كانت 

األحمر القطري«.

وقال السيد حسين العلي: »نشكر شركة ودام 

صدور  ستثلج  التي  المبادرة،  هذه  دعم  على 

وألول  الفضيل.  الشهر  هذا  في  المحتاجين 

مرة، تنص االتفاقية بين الهالل األحمر القطري 

وشركة ودام على توزيع لحوم ودواجن طازجة 

على المستحقين«.

الرعايات  مدير  المهندي  موزة  السيدة  وقالت 

أوريدو  شركة  في  االجتماعية  والمسؤولية 

راعي المبادرة: »يسعدنا رعاية مبادرة خيركم 

للتعاون  امتداد  وهي  الثانية،  للمرة  سابق 

القطري  األحمر  الهالل  وبين  بيننا  المتواصل 

المادي  الدعم  تقديم  خالل  من  أعوام،  منذ 

والخدمي ألنشطته ومهامه اإلنسانية، في ظل 

اءة في مجال المسؤولية  سياسة الشركة البنَّ

المجتمعية«.

»جرت  الخلف:  علي  السيد  قال  جانبه،  من 

األحمر  الهالل  مع  سنويًا  نتعاون  أن  العادة 

القطري، لذا فقد قامت شركة الخلف للتجارة 

خيركم  مشروع  في  بالمساهمة  والتسويق 

سابق، الذي ينفذه الهالل األحمر القطري. هذا 

الهالل  عليه  ُيشكر  النبيل  اإلنساني  العمل 

يعتبر  وهو  رة، 
ِّ

الخي بجهوده  القطري  األحمر 

جزءًا مما يقوم به في كافة المجاالت اإلنسانية 

على الصعيدين الداخلي والخارجي«. { توقيع اتفاقية ودام الغذائية 

مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ، دشن الهالل األحمر 
القطري النسخة الثانية من مبادرة »خيركم سابق« الرمضانية، 

برعاية شركة أوريدو وبالتعاون مع عدد من الشركات والمجمعات 
االستهالكية، وذلك ضمن أنشطة حملة رمضان 1444 هـ تحت شعار 

»اإلنسانية أواًل: جودكم إحسان«.
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تنظمه وزارة الثقافة بمشاركة »79« دار نشر ومكتبة محلية ودولية

معرض رمضان للكتاب »30« الجاري

أوجه  تعظيم  على  منها  وحرصًا 

الرمضاني  المعرض  من  االستفادة 

الفضيل، تنظم  الشهر  أجواء  ومواكبة 

األوقاف  وزارة  بالتعاون  الثقافة  وزارة 

التنمية  ووزارة  اإلسالمية،  والشؤون 

قطر  ومبادرة  واألسرة،  االجتماعية 

واألنشطة  الفعاليات  من  عددًا  تقرأ، 

سلسلة  تتضمن  المصاحبة، 

وثقافية،  دينية  وندوات  محاضرات 

إضافة  اإلنتاجية،  للمشاريع  ومعرضا 

لألطفال  وتراثية  فنية  أنشطة  إلى 

والكبار، واالحتفال بليلة القرنقعوه.

الشيخ  سعادة  قال  المناسبة  وبهذه 

وزير  ثاني،  آل  حمد  بن  عبدالرحمن 

للكتاب  رمضان  معرض  إن  الثقافة، 

ثقافي  موسم  في  جديدة  حلقة  يعد 

العام،  مدار  على  بالفعاليات  عامر 

منوها إلى أن النجاح الكبير الذي حققه 

الثانية  نسخته  في  الندوات  موسم 

الفكري  والفضاء  الثقافي  المشهد  أثرى 

البناء حول قضايا تاريخية ومعاصرة، 

وهذا ما تسعى إليه الوزارة في اهتمامها 

بمثل هذه األحداث الثقافية.

أهدافه  يستلهم  المعرض  أن  وأضاف 

من رؤية وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز 

النشر  وصناعة  الكتاب  توطين  جهود 

في  الكتاب  إبداعات  وإبراز  قطر،  في 

بأصحابه،  واالحتفاء  المجاالت  شتى 

للتعاون  أرحب  مجاالت  فتح  على  عالوة 

يدعم  بما  والناشرين  الكتاب  بين 

تسويق الكتاب وتوسيع دائرة القراء.

المعارض  هذه  مثل  أن  سعادته  وأكد 

تسهم في إحياء اهتمام الناس بالكتاب 

القراءة  أهمية  على  الضوء  وتسلط 

عن  فضاًل  الناس،  حياة  في  ودورها 

الثقافية  الحركة  على  الممتد  أثرها 

واألدبية في دولة قطر.

مشاركة متميزة

غانم  الدكتور  سعادة  قال  جانبه  من 

الوكيل  المعاضيد،  العلي  مبارك  بن 

بوزارة  الثقافية  للشؤون  المساعد 

للكتاب  رمضان  معرض  إن  الثقافة، 

الشهر  أجواء  استثمار  يستهدف 

الدينية  المعارف  تنمية  في  الفضيل 

إلى  إضافة  واالجتماعية،  والثقافية 

الختيار  المعرض  لزوار  الفرصة  إتاحة 

في  األعمار  لمختلف  المناسبة  الكتب 

مختلف فروع المعرفة.

وأضاف د. غانم العلي: يحظى معرض 

الثانية  نسخته  في  للكتاب  رمضان 

نشر  دار   79 لـ  متميزة  بمشاركة 

ومكتبة )منها 18 دار نشر خاصة بكتب 

نشر  دار   48 يستقطب  حيث  األطفال( 

خارجية  نشر  دار  و48  قطرية،  ومكتبة 

وتركيا،  السعودية،  هي:  دولة   14 من 

واإلمارات،  واألردن،  ومصر،  والكويت، 

وتونس،  ولبنان،  وسوريا،  والعراق، 

المتحدة،  والمملكة  وكندا  والجزائر، 

وأستراليا.

وأكد سعادته أن وزارة الثقافة حرصت 

من  المتميزة  النشر  دور  اختيار  على 

في  والمتخصصة  قطر  دولة  خارج 

مجاالت المعرفة المختلفة، عالوة على 

األطفال  كتب  ناشري  أفضل  اختيار 

أوجه  كافة  تقديم  وسيتم  والناشئة، 

قطر  خارج  من  للمشاركين  الدعم 

فعاليات  في  مشاركتهم  لتعزيز 

يفتح  المعرض  بأن  منوهًا  المعرض، 

 8:00 الساعة  من  يوميًا  للزوار  أبوابه 

من   12:00 الساعة  وحتى  مساًء 

منتصف الليل.

مجلس رمضاني وبرنامج دعوي

إقامة  يتضمن معرض رمضان للكتاب 

عامة  لشخصيات  رمضاني  مجلس 

إضافة  وتاريخها،  سيرها  تروي  ومؤثرة 

ثقافية  ندوات  سلسلة  تنظيم  إلى 

بالتعاون  دينية  ندوات  وعقد  يومية، 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع 

يستهدف  دعوي  برنامج  ضمن  وذلك 

مواكبة أجواء الشهر الفضيل وتعظيم 

الندوات  وتناقش  الزوار،  استفادة 

يومي  بشكل  تنظم  التي  الدينية 

الجاري  مارس   31 الجمعة  من  اعتبارًا 

وحتى 5 إبريل المقبل، موضوعات تهم 

على  الضوء  وتسلط  والمجتمع  األسرة 

ما أواله اإلسالم من اهتمام لكيان األسرة، 

وأخالقيات النبي صلى الله عليه وسلم 

إلى  إضافة  به،  واالقتداء  أسرته  في 

بحث آثار وسائل التواصل االجتماعي 

من  وغيرها  األسري،  التماسك  على 

القضايا المهمة.

جدير بالذكر أن إقامة معرض رمضان 

للكتاب للمرة الثانية على التوالي تأتي 

تعزيز  على  الوزارة  لحرص  تجسيدًا 

وزيادة االرتباط بالقراءة والكتاب، وذلك 

والبرامج  المبادرات  تكثيف  خالل  من 

المجتمع  فئات  لجميع  لها  الداعمة 

وكافة األعمار.

وزير الثقافة: يستهدف تعزيز جهود توطين الكتاب في قطر

مجلس رمضاني لشخصيات مؤثرة تروي سيرها وتاريخها

اب والناشرين
ّ
فتح مجاالت أرحب للتعاون بين الكت

موسم الندوات حقق نجاحا كبيرا وأثرى المشهد الثقافي والفضاء الفكري

$ الدوحة

{ سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد

الشيخ عبدالرحمن  تحت رعاية سعادة 
بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، تنظم 
الثقافة معرض رمضان للكتاب  وزارة 

 30 في نسخته الثانية خالل الفترة من 
مارس الجاري وحتى 5 إبريل 2023، وذلك 

بمقر درب الساعي في منطقة أم صالل، 
79 دار نشر ومكتبة من داخل  بمشاركة 

وخارجها. قطر 

»أمهات المؤمنين رضي الله عنهن«

إطـــالق جائـــزة كتــارا 
للشعر العربي

للحي  العامة  المؤسسة  أعلنت 

الثقافي كتارا، عن إطالق جائزة 

»أمهات  العربي  للشعر  كتارا 

المؤمنين رضي الله عنهن«، في 

اختير  والتي  الثانية،  نسختها 

السيدة  موضوعها  يكون  أن 

عائشة بنت أبي بكر الصديق 

رضي الله عنهما.

في  المشاركة  باب  ويفتح 

الشعر  في  كتارا  جائزة 

الدول  لجميع  العربي 

من  اعتبارا  العالم،  حول 

يكون  ان  على  رمضان  اول 

الستالم  األخير  اليوم 

 30 يوم  هو  المشاركات 

مرفقا   ،2023  /1444 رمضان 

وصورة  للمشارك،  الذاتية  بالسيرة 

شخصية، وصورة جواز السفر، إلى 

 )pdf,word( القصيدة  نص  جانب 

البلد  أو  المشارك  اسم  وضع  بدون 

على  المشاركات  وترسل  عليها، 

. ummahat@qwpf.org :االيميل

أال  فيجب  الجائزة  شروط  عن  أما 

30 بيًتا إذا كانت  تقل القصيدة عن 

قصيدة  وتقبل  خليلية،  عمودية 

بنظام  االلتزام  شريطة  التفعيلة 

أيضًا  الشروط  ومن  محدد،  عروضي 

درامية  طاقة  القصيدة  ُتظهر  أن 

الشخصية  حياة  تكثيف  على 

بطريقة غير تقليدية في أثر الحدث 

والموقف، مع ضرورة االلتزام بسالمة 

وسالمة  ونقائها،  الشعرية  اللغة 

العروضي،  واإليقاع  الشعري  الوزن 

تتناول  أن  الجائزة  تشترط  كما 

في  المؤمنين  أم  حياة  القصيدة 

الدعوة،  في  ومنهاجها  النبوة،  بيت 

االلتزام  إلى  باإلضافة  وصفاتها، 

وأهدافها  المحدد  الجائزة  بموضوع 

حسب 

كل دورة تسابقية.

جائزة  جوائز  قيمة  إجمالي  ويبلغ 

»أمهات  العربي  للشعر  كتارا 

نحو  عنهن،  الله  رضي  المؤمنين« 

120 ألف ريال قطري موزعة على ثالث 
ألف   60 تبلغ  األولى  الجائزة  مراتب، 

ريال قطري، الجائزة الثانية وقيمتها 

الثالثة  40 ألف ريال قطري، الجائزة 
بقيمة 20 ألف ريال قطري.

وتعتبر جائزة كتارا للشعر العربي، 

رضي  المؤمنين  ألمهات  المخصصة 

لجوائز  نوعية  إضافة  عنهن  الله 

الكريم،  القرآن  تالوة  مجال  في  كتارا 

الرسول،  لشاعر  كتارا  وجائزة 

وجائزة كتارا للرواية العربية، والتي 

في مجملها أصبحت عالمات مضيئة 

في سماء اإلبداع والمبدعين.

تعزيز  إلى  الجائزة  هذه  وتسعى 

أمهات  والسيما  النبوة،  بيت  مكانة 

في  عنهن(  الله  )رضي  المؤمنين 

ذاكرة األجيال القادمة.

»تنطلق بفرع البراعم »ذكورًا وإناثًا «

اختبارات »جاسم القرآنية«.. السبت
تنطلق يوم السبت 25 مارس مرحلة 

»ذكورًا  البراعم  لفرع  االختبارات 

لمسابقة   28 الـ  الدورة  في  وإناثًا« 

ثاني  بن  محمد  بن  جاسم  الشيخ 

بوزارة  الكريم  للقرآن  الله-  -رحمه 

للعام  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 

فرع  في  ويشارك  2023م،   - 1444هـ 
في  والمقيمين  المواطنين  البراعم 

حفظ جزء واحد من األجزاء الخمسة 

األخيرة من القرآن الكريم.

تقام  للذكور:  االختبارات  مواعيد 

اختبارات البراعم الذكور للمواطنين 

بن  محمد  اإلمام  بجامع  والمقيمين 

المسائية  الفترة  خالل  عبدالوهاب، 

صالة  بعد   3:30 الساعة  من  بدًءا 

العصر.

يوم  من  اختباراتهم  تبدأ  المقيمون: 

من  والعشرين  الخامس  السبت 

شهر مارس وتستمر أربعة أيام حتى 

يوم الثالثاء 28 مارس.

اختبارات  تقام  المواطنون: 

المواطنين يومي األربعاء والخميس 

29 و30 مارس.
تقام  لإلناث:  االختبارات  مواعيد 

بمقر  اإلناث  البراعم  اختبارات 

شعبة التحفيظ النسائية بمنطقة 

بدًءا  المسائية  الفترة  خالل  الوعب، 

من الساعة 8:30 بعد صالة العشاء.

يوم  من  اختباراتهن  تبدأ  المقيمات: 

من  والعشرين  الخامس  السبت 

أيام  ثالثة  وتستمر  مارس،  شهر 

حتى يوم االثنين 27 مارس.

يومي  اختباراتهن  تقام  المواطنات: 

الثالثاء واألربعاء 28 و29 مارس. 

على  تحكيم  لجنة   18 وتشرف 

 14 تتولى  فيما  الذكور،  اختبارات 

لجنة اإلشراف على اختبارات اإلناث.

المنظمة  اللجنة  وأوضحت 

لجان  جميع  أن  للمسابقة 

في  باإلناث  الخاّصة  االختبارات 

النساء  من  والبراعم  الفئات  فرعي 

كتاب  لحفظ  المتقنات  الُمحّكمات 

لجان  جميع  يترأس  كما  الله، 

في  بالذكور  الخاصة  االختبارات 

الشباب  من  نخبة  المسابقة  فرعي 

في  لمسيرتهم  استمرارًا  القطري، 

المجال  هذا  في  الماضية  األعوام 

الرفيع لخدمة القرآن الكريم وأهله.

اإللكتروني  بالنظام  اللجنة  ونّوهت 

التحكيم بلجان  المعتمد في عملية 

إلى  مشيرة  المسابقة،  اختبارات 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  أن 

المعلومات  نظم  إدارة  في  ممثلة 

بابتكار  سنوات  عدة  قبل  قامت 

كل  يدّون  حيث  الذكي  النظام  هذا 

إلكترونيًا  مباشرة  النتائج  محّكم 

لجميع  بحصرها  النظام  ليقوم 

تصنيفها  ثم  ومن  المتسابقين، 

وتقدير  ودرجات  الفائزين  لتحديد 

كل مشارك في المسابقة.

للمسابقة  المنظمة  اللجنة  وأكدت 

اختبارات  إلجراء  جاهزيتها  على 

وانتهائها من  والبراعم،  الفئات  فرعي 

جميع الترتيبات الخاصة بالنواحي 

إلى  مشيرة  واإلدارية،  التنظيمية 

في  للمشاركة  المسجلين  عدد  أن 

منافسات فرعي الفئات والبراعم بلغ 

)2291( متسابقًا من الذكور واإلناث، 

المسجلين  عدد  إجمالي  بلغ  حيث 

المخصص  الفئات  فرع  في 

 )610( وإناثًا  ذكورًا  للمواطنين 

الذكور  من   193 منهم  متسابقين، 

و417 من اإلناث.

إجمالي  بلغ  البراعم  فرع  وفي 

المواطنين  من  المسجلين  عدد 

حيث  متسابقًا،   )1681( والمقيمين 

المواطنين  من   )508( بالفرع  سجل 

من  و240  الذكور  من   268 منهم 

المسجلين  عدد  بلغ  بينما  اإلناث، 

من المقيمين )1173( متسابقًا، منهم 

641 من الذكور و532 من اإلناث.
المنظمة  اللجنة  وخصصت 

قيمة  مالية  مكافآت  للمسابقة 

الفئات  فرع  في  الفائزين  لجميع 

كما  فئة،  كل  في  التقدير  حسب 

مالية  جوائز  المسابقة  رصدت 

فرع  في  الفائزين  لجميع  مجزية 

ليتنافس  التقدير،  حسب  البراعم 

المشاركين في أشرف الميادين وهو 

ميدان حفظ القرآن الكريم.

جوائز  المسابقة  خصصت  كما 

أصحاب  من  للمتميزين  مالية 

الفئات،  لفرع  الحسنة  األصوات 

كل  في  للمتفوقين  مالية  وجوائز 

الفرع  في  الخمس  الفئات  من  فئة 

نفسه.

$ الدوحة

تقام للذكور بجامع اإلمام.. ولإلناث 
في شعبة التحفيظ بالوعب
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تنظمها »كتارا«

متنافسون من »31« دولة في جائزة التالوة
للحي  العامة  المؤسسة  أعلنت 

بث  انطالق  عن  كتارا،  الثقافي 

القرآن  لتالوة  كتارا  جائزة  حلقات 

السادسة  دورتها  في  الكريم، 

طوال  قطر،  تليفزيون  عبر   ،2023
المقرر  ومن  المبارك،  رمضان  شهر 

األولى  التصفيات  حلقات  بث 

حلقة،   20 في  متأهل،  مائة  لعدد 

كل  في  متسابقين  خمسة  بواقع 

من  واحد  فائز  اختيار  يتم  حلقة، 

النصف  تصفيات  وفي  بينهم، 

متسابقًا،   20 يتنافس  النهائي 

متسابقين  خمسة  اليهم  يضاف 

خمس  مدار  على  احتياطي، 

خمسة  منها  يتأهل  حلقات، 

الحلقة  تبث  ان  على  متسابقين، 

خاللها  من  يتم  التي  النهائية، 

في  األولى  الثالثة  المراكز  تحديد 

26 من شهر رمضان الفضيل.
اختارتهم  الذين  المائة  والمتأهلون 

 1273 اصل  من  الفرز  لجنة 

عربية  دولة   13 يمثلون  مشاركًا، 

تأهل  حيث  عربية،  غير  دولة  و18 

العربية،  الدول  من  مشاركا   58
من بينهم 20 متنافسا من المغرب 

بالد  من  متنافسًا  و17  العربي، 

من  متنافسًا  و17  والعراق،  الشام 

متنافسين  و4  والسودان،  مصر 

بلغ  فيما  العربي،  الخليج  دول  من 

غير  الدول  من  المتأهلين  تعداد 

العربية نحو 42 متنافسا.

لخوض  المتأهلون  وأعرب 

لتالوة  كتارا  جائزة  تصفيات 

عن  الثالث  مراحلها  في  القرآن 

لمرحلة  بالتأهل  سرورهم 

تضم  والتي  األولية،  التصفيات 

الجائزة  ووصفوا  متسابق،  مائة 

الدولية  المسابقات  اكثر  بأنها من 

كبير  لعدد  الستيعابها  نظرًا  قوة 

دول  مختلف  من  المشاركين  من 

العالم.

من  حليمي  مصطفى  وأعرب 

الجزيل  شكره  عن  أفغانستان 

التي  الجائزة،  هذه  على  للقائمين 

تميزت بتنوع المشاركين فيها من 

كل دول العالم العربي واإلسالمي، 

القرآن  مع  رحلته  ان  إلى  مشيرًا 

بدأت منذ ان كان في سن الثامنة، 

ويأمل ان يكون من الفائزين الثالثة 

ذات  الجائزة  هذه  في  األوائل 

السمعة العالمية.

محمد  الله  عبد  المتسابق  وأعرب 

ان  في  ثقته  المغرب  من  الدغري 

المسابقات  هذه  مثل  في  الفوز 

الله،  توفيق  على  متوقف  الدولية 

فقط،  استعداد  مجرد  وليس 

من  استفدت  قائاًل:  واستدرك 

هذه  في  السابقة  مشاركتي 

لجنة  مالحظات  من  الجائزة 

ان  لإلنسان  والبد  التحكيم، 

السابقة  اخطائه  من  يستفيد 

ويراكم تجاربه، مؤكدًا ان اختياره 

هو  مشارك  مائة  أفضل  ضمن 

للفخر  مدعاة  إنجاز  ذاته  حد  في 

واالعتزاز.

وأعرب في ختام حديثه عن شكره 

للحي  العامة  للمؤسسة  وامتنانه 

خاص  وبوجه  كتارا،  الثقافي 

جائزة  على  المشرفة  اللجنة 

كتاب  خدمة  في  لسعيهم  التالوة 

الله واهل القرآن.

احمد  المتسابق  عبر  جانبه  من 

عن  سوريا،  من  الحلبي  صافي 

هذه  في  بالمشاركة  سعادته 

تجمع  التي  المتميزة  المسابقة 

الذين  االمة  هذه  شباب  خيرة 

فمثل  بكتابه،  تعالى  الله  شغلهم 

المتسابق  تمكن  اللقاءات  هذه 

الشعوب  ثقافة  على  التعرف  من 

تعالى:»وجعلناكم  لقوله  األخرى 

معربًا  لتعارفوا«،  وقبائل  شعوبًا 

كتارا،  الثقافي  للحي  شكره  عن 

التالوة  جائزة  على  وللقائمين 

تحكيمها،  ولجان  لها  والداعمين 

وكل من له يد في هذه المسابقة. 

عبد  محمد  المتسابق  وقال   

يحمل  الذي  مصر،  من  الحميد 

شهادة في الصيدلة، انه بدأ حفظ 

التاسعة  سن  في  الكريم  القرآن 

سنة   13 عمر  في  وهو  الحفظ  واتم 

مشائخ  من  اجازة  على  وحصل 

قراءة حفص، معربًا  معروفين في 

عن امله في ان تحافظ هذه الجائزة 

على تألقها وتفوقها بين المسابقات 

المماثلة، خدمة للقرآن وأهله.

من  يوسفي  الله  رفيع  وقال 

بين  وجوده  ان  باكستان 

العربية  الدول  كل  من  مشاركين 

واإلسالمية يعد شرف كبير، ألنهم 

ان  إلى  مشيرًا  كرام،  قراء  جميعًا 

سن  منذ  بدأت  القرآن  مع  عالقته 

السابعة.

مواعيد العمل باإلدارات 
الخدمية لـ »الداخلية«

.. و»حمد الطبية« تعلن عن مواعيدها

الداخلية،  وزارة  حددت  قنا-  الدوحة- 

مواعيد العمل الرسمية لعدد من إداراتها 

خالل شهر رمضان المبارك.

العامة  اإلدارة  أن  الوزارة  وأوضحت 

وإدارة  لها،  التابعة  واإلدارات  للجوازات 

من  ستعمالن  السفر،  ووثائق  الجنسية 

الواحدة  وحتى  صباحا  الثامنة  الساعة 

ظهرا.

فقد  للمرور،  العامة  اإلدارة  وبخصوص 

العمل  ساعات  أن  إلى  الوزارة  أشارت 

ستكون  الفني  الفحص  أقسام  في 

الرابعة  وحتى  صباحا  السادسة  من 

تراخيص  قسم  سيعمل  بينما  مساء، 

من  السياقة  بمدارس  السائقين 

العاشرة  وحتى  والنصف  الخامسة 

والنصف صباحا.

كما سيعمل قسم ورشة تصنيع لوحات 

من  خالد  عين  بمنطقة  السيارات  أرقام 

مساء،  الخامسة  وحتى  صباحا  الثامنة 

التحقيق  في  العمل  سيكون  حين  في 

المروري على مدار الساعة.

الجنائية،  والمعلومات  األدلة  إدارة  أما 

من  العمل  ساعات  تكون  أن  تقرر  فقد 

الثانية  وحتى  صباحا  التاسعة  الساعة 

في  العمل  ساعات  تكون  أن  على  ظهرا، 

مدار  على  األمني  الطابع  ذات  اإلدارات 

الساعة.

وحددت وزارة الداخلية أوقات الذروة التي 

شهر  خالل  الشاحنات  سير  فيها  يمنع 

السابعة  الساعة  من  وذلك  رمضان، 

العاشرة  الساعة  وحتى  والنصف 

عشرة  الثانية  الساعة  ومن  صباحا، 

الثالثة  الساعة  وحتى  ظهرا  والنصف 

عصرا، ومن الساعة الخامسة والنصف 

من  عشرة  الثانية  الساعة  وحتى  مساء 

الليل. منتصف 

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عن تغييرات 

التي  الخدمات  من  عدد  عمل  ساعات  في 

تقدمها خالل شهر رمضان المبارك.

الطوارئ  خدمات  جميع  وستستمر 

وخدمات المرضى الداخليين عبر شبكة 

بما  الطبية  حمد  مؤسسة  مستشفيات 

في ذلك مراكز طوارئ األطفال في العمل 

ساعة،   24 الـ  مدار  على  كالمعتاد، 

سبعة أيام في األسبوع.

عدد  في  العمل  ساعات  تغيير  وسيتم 

عبر  ُبعد  عن  المقدمة  الخدمات  من 

للرعاية  الوطني  المساعدة  خط  رقم 

.16000 الصحية: 

للرعاية  الوطني  المساعدة  خط  رقم 

16000 الصحية: 

على  رمضان:  شهر  خالل  العمل  ساعات 

مدار الـ 24 ساعة، 7 أيام في األسبوع.

كيفية الوصول إلى الخدمة:

· اتصل على الرقم 16000

· اختر اللغة

قائمة  من  المناسب  الرقم  ·اختر 

التي  الخدمة  بحسب  الخيارات 

تحتاجها.

بمؤسسة  »نسمعك«  العمالء  خدمة 

المساعدة  خط  الطبية.سيستمر  حمد 

في   16060 »نسمعك«  العمالء  لخدمة 

سبعة  ساعة،   24 الـ  مدار  على  العمل 

أيام في األسبوع.

عيادات قسم العيادات الخارجية

بمؤسسة  الخارجية  العيادات  ستعمل 

مع  وبالتزامن  كالمعتاد  الطبية  حمد 

خدمة االستشارات العاجلة من الساعة 

إلى  األحد  من  مساًء،   2 إلى  صباحًا   9
الخميس.

بمؤسسة  العاجلة  االستشارات  خدمة 

حمد الطبية

من  رمضان:  شهر  خالل  العمل  ساعات 

إلى  األحد  )من  مساًء   2 إلى  صباحًا   9
الخميس(

كيفية الوصول إلى الخدمة:

· اتصل على الرقم 16000

· اختر اللغة

حمد  مؤسسة  لخدمات   3 رقم  اختر   ·

الطبية

االستشارات  لخدمة   1 رقم  اختر   ·

العاجلة بمؤسسة حمد الطبية

خط المساعدة للصحة النفسية

للصحة  المساعدة  خط  سيستمر 

النفسية في العمل من الساعة 8 صباحًا 

إلى 8 مساًء سبعة أيام في األسبوع.

كيفية الوصول إلى الخدمة:

· اتصل على الرقم 16000.

· اختر اللغة

المساعدة  خط  لخدمات   4 رقم  اختر   ·

للصحة النفسية.

خدمة توصيل األدوية من مؤسسة حمد 

الطبية..من 9 صباحًا حتى 2 مساًء، من 

األحد إلى الخميس.

كيفية الوصول إلى الخدمة:

· اتصل على الرقم 16000.

· اختر اللغة.

حمد  مؤسسة  لخدمات   3 رقم  اختر   ·

الطبية.

من  األدوية  توصيل  لخدمة   2 رقم  اختر   ·

مؤسسة حمد الطبية.

التبرع بالدم

مركز  في  الجديد  بالدم  التبرع  مركز 

الطاقة الغربي

)للمتبرعين  مساًء   1 إلى  صباحًا   8 من 

غير المسلمين(

من  الليل،  منتصف   12 إلى  مساًء   6 من 

األحد إلى الخميس.

يغلق المركز أبوابه أيام الجمعة.

السبت: من 6 مساًء إلى 2 صباحًا

يرجى مالحظة أنه قد تم إغالق فرع مركز 

الجراحة  مركز  بجوار  بالدم  التبرع 

التخصصي بشكل دائم

مركز اتصال إدارة التصوير الطبي.

األحد  من  كالمعتاد  المركز  سيعمل 

صباحًا   8 الساعة  من  الخميس  إلى 

الساعة  من  السبت  ويوم  مساًء،   6 إلى 

للمرضى  يمكن  مساًء.   2 إلى  صباحًا   8
رسالة  إرسال  أو  الخدمة  بهذه  االتصال 

الرقم  على  الواتساب  تطبيق  عبر 

.44393377

خالل الشهر الفضيل

$ الدوحة

بقناة »ج« لألطفال 

»األوقاف« ترعى مسابقة »تيجان النور«

لألوقاف  العامة  اإلدارة  ترعى 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  بوزارة 

العالمية  النور  تيجان  مسابقة 

جيم  بقناة  الكريم  القرآن  لتالوة 

النشء  تحفيز  بهدف  لألطفال، 

تعالى،  الله  كتاب  تعلم  على 

القرآن،  شهر  رمضان  شهر  خالل 

المصرف  من  ورعاية  بدعم 

والسنة  القرآن  لخدمة  الوقفي 

شروط  ترجمة  إطار  في  وذلك 

عملي  واقع  إلى  الكرام  الواقفين 

النشء. منه  يستفيد 

المناسبة  بهذه  له  كلمة  وفي 

بن  خالد  الشيخ  الدكتور  قال 

مدير  ثاني  آل  غانم  بن  محمد 

بأن  لألوقاف  العامة  اإلدارة  عام 

خالل  ومن  لألوقاف  العامة  اإلدارة 

القرآن  لخدمة  الوقفي  المصرف 

القرآن  خدمة  إلى  تسعى  والسنة 

تعليمي،  األول:  بمسلكين، 

تحفيزي. واآلخر: 

التعليمي  المسلك  خالل  ومن 

القرآن  ودور  مراكز  دعم  يتم 

ربوع  في  المنتشرة  الكريم 

وكذلك  قطر،  الحبيبة  بالدنا 

الدورات  وإقامة  بعد،  عن  التعليم 

المصحف  وتوفير  المختلفة، 

على  المعينة  والكتب  الشريف، 

وغيرها  تعالى،  الله  كتاب  تعلم 

التعليمية. الوسائل  من 

فمن  التحفيزي  المسلك  وأما 

ومنها  المتنوعة  المسابقات  خالل 

لألطفال،  النور  تيجان  مسابقة 

المسابقات  من  هي  والتي 

النشء  تحفز  التي  الرائدة، 

تعالى،  الله  كتاب  تعلم  على 

بالشكر  بالتوجه  كلمته  وختم 

عليها. للقائمين 

طالل  السيد  توجه  ناحيته  ومن 

األنصاري رئيس اإلنتاج الخارجي 

إلى  وتقديره  بشكره  ج  بقناة 

لرعايتها  لألوقاف  العامة  اإلدارة 

الجديد لمسابقة تيجان  الموسم 

والرعاية  الدعم  هذا  وعلى  النور، 

المسابقة  بأن  وأوضح  المستمرة، 

حضوريًا  ستكون  العام  هذا 

حيث  الماضي؛  العام  بخالف 

أقيمت المسابقة عن بعد بسبب 

مدار  على  وستبث  الجائحة، 

الشهر الفضيل بإذن الله تعالى.

شراكة  الوقفي  العمل  إن 

يثقل  جارية،  وصدقة  مجتمعية 

وبعد  حياته  في  ميزانه  العبد  بها 

الله  ـ صلى  النبي  مماته، كما قال 

اإلنسان  مات  )إذا  ـ:  وسلم  عليه 

إال  ثالث:  من  إال  عمله  عنه  انقطع 

ينتفع  علم  أو  جارية،  صدقة  من 

به، أو ولد صالح يدعو له(.

أهل  لألوقاف  العامة  اإلدارة  وتدعو 

لهم  يكون  أن  في  الراغبين  الخير 

المصارف  أحد  على  ريعه  وقف 

جارية  صدقة  لهم  ويكون  الوقفية، 

القيامة  يوم  إلى  محتسبًا  وأجرًا 

طرق  عبر  بالوقف  يبادروا  أن 

المختلفة. الوقف 

$ الدوحة

{ خالل المؤتمر الصحفي

تقام على مدار »26« حلقة 
في الشهر الفضيل

»صلتــــك« تطــــلق حملـــــــــة رمضانيــــــة
مؤسسة  أطلقت  قنا-  الدوحة- 

تحت  الرمضانية  حملتها  »صلتك« 

بهدف  رزق«  سبيل  »عطاؤك  شعار 

من  تهميشا  األكثر  الشباب  دعم 

والفرص  بالوظائف  ربطهم  خالل 

االقتصادية، وذلك في إطار جهودها 

الشباب  لتمكين  المتواصلة 

اقتصاديا واجتماعيا حول العالم.

سبيل  »عطاؤك  حملة  وتستهدف 

والتبرعات  الموارد  حشد  رزق« 

الرامية  المؤسسة  مشاريع  لدعم 

خصوصا  الشباب،  تمكين  إلى 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في 

اليمن  ذلك  في  بما  إفريقيا، 

والصومال  وإثيوبيا  والمغرب 

وغيرها. 

فهد  السيد  دعا  المناسبة،  وبهذه 

الشراكات  مسؤول  ملك  عبدالله 

مؤسسة  في  الموارد  وحشد 

لالنضمام  الجميع  »صلتك«، 

الرمضانية  الحملة  هذه  إلى 

فيها،  بفعالية  والمشاركة 

مستقبل  تغيير  في  للمساهمة 

والشابات  الشباب  من  الماليين 

إلى األفضل، معربا عن اعتقاده بأن 

الشباب  حصول  وضمان  التغيير 

ومستدامة  كريمة  وظيفة  على 

خالل  من  فقط  يحدث  أن  يمكن 

التعاون والعمل سويا.

توفيرها  يتم  وظيفة  كل  ان  واعتبر 

واحد  شاب  حياة  تغيير  تعني  ال 

والعيش  األمل  تعني  بل  فقط، 

تعني  كما  بأكملها،  ألسرة  الكريم 

أيضا األمن واالستقرار للمجتمعات 

األكثر تهميشا حول العالم.

لمنظمة  تقرير  أحدث  وبحسب 

أن  المتوقع  من  الدولية،  العمل 

إلى  العالمي  البطالة  معدل  يصل 

208 ماليين شخص في عام 2023، 
الزهيدة  األجور  تكفي  ال  حين  في 

بسبب  عليها  يحصلون  التي 

وفي  العالية،  التضخم  معدالت 

وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

سوءا،  أكثر  الوضع  يبدو  إفريقيا 

الشباب  بطالة  نسبة  تعد  حيث 

العالم  في  األعلى  المنطقة  في 

بمعدالت تصل إلى 26 في المائة.

وتعمل مؤسسة »صلتك« بالتعاون 

الشركاء  من  واسعة  شبكة  مع 

للشباب،  االقتصادي  التمكين  على 

وريادة  بالوظائف  ربطهم  خالل  من 

تحديات  على  للتغلب  المشاريع 

وذلك  والتهميش  والفقر  البطالة 

اإلبداعية  بالمهارات  تزويدهم  عبر 

التدريب،  وفرص  والتقنية، 

التمويل  إلى  وصولهم  وتسهيل 

مشاريعهم  إلطالق  المطلوب 

سوق  إلى  والدخول  الريادية، 

تنمية  في  والمساهمة  العمل، 

مجتمعاتهم.

لربط الشباب بالوظائف في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

خدمات الطوارئ 
مستمرة 
على مدار

الـ »24« ساعة 
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ثاني  بن  عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  وأشار 

تتضمن  رمضان  برامج  باقة  أن  إلى  ثاني  آل 

مجموعة واسعة من البرامج الدينية والترفيهية 

على  مؤكدًا  والمسجلة،  والمباشرة  والثقافية 

توفير  على  لإلعالم  القطرية  المؤسسة  حرص 

الفنية  والقنوات  اإلذاعات  متطلبات  كافة 

خطة  لتقديم  الكامل  والدعم  واللوجستية 

وفق  واستثنائية  مميزة  رمضانية  برامجية 

والمستمعين  المشاهدين  تطلعات  تلبي  رؤية 

هوية  مع  يتناسب  بما  األذواق  مختلف  وتلبي 

شهر رمضان الفضيل.

للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  سعادة  وأضاف 

البرامجية  الخطة  أن  لإلعالم  القطرية 

فني  كادر  وراءها  يقف  العام  هذا  الرمضانية 

فرصة  ومنحت  ومميز،  متخصص  وإداري 

للمواهب الشابة لإلبداع.

تليفزيون قطر

القطرية  المؤسسة  خطة  تفاصيل  وحول 

يقدم  المبارك،  رمضان  شهر  خالل  لإلعالم 

لشهر  البرامجية  خطته  في  قطر  تليفزيون 

وبرامج  التلفزيونية  األعمال  من  عددًا  رمضان 

مميزة وجديدة ومتنوعة تثري شاشة تليفزيون 

قطر وتقدم للجمهور وجبة منوعة تواكب أجواء 

شهر رمضان الفضيل.

تليفزيون  سيعرض  الصباحية،  الفترة  في 

يتناول  والذي  ورمضان«  »الناس  برنامج  قطر 

مالمح  ويتناول  المحلية،  واألحداث  األخبار  أهم 

الفضيل،  الشهر  خالل  قطر  أهل  حياة  من 

كافة  في  المتحدثين  ويستضيف كوكبة من 

كتارا  »جائزة  برنامج  ويليه  الهامة.  القطاعات 

باكتشاف  يهتم  والذي  الكريم«،  القرآن  لتالوة 

وتالوة  قراءة  في  المتميزة  المواهب  وتشجيع 

»جائزة  لمسابقة  األساسي  الهدف  هو  القرآن، 

كتارا لتالوة القرآن الكريم« وهي مسابقة سنوية 

تقدمها المؤسسة العامة للحي الثقافي )كتارا( 

قراء  الكتشاف  قطر،  تليفزيون  مع  بالتعاون 

متميزين في تالوة القرآن الكريم.

شاشة  على  الرمضانية  البرامج  ضمن  ومن 

وهو  قدوة«،  »الرسول  برنامج  قطر  تليفزيون 

اجتماعي  أسري  تربوي  ثقافي  ديني  برنامج 

نور«  من  »حروف  وبرنامج  حلقة،   30 من  يتكون 

الكريم  القرآن  في  اللغوي  اإلعجاز  يتناول  الذي 

بالتعاون مع جامعة قطر.

 وسيستمع الجمهور في برنامج »سفرتنا« والذي 

يقدمه مجموعة من الطهاة يعرضون خالله عددًا 

من أشهى األكالت المميزة في رمضان. وتشمل 

حيث  »رمضانيات«  برنامج  على  أيضًا  الخطة 

جولة لمكان  الجمهور في  التليفزيون  يأخذ فيه 

مختلف لنقل األجواء الرمضانية والتعرف على 

من  اقبااًل  تشهد  التي  والخدمات  األنشطة  أبرز 

الجمهور خالل الشهر الفضيل.

وهو   »2 »إتقان  برنامج  التليفزيون  وسيبث   

أفراد  إتقان  جوانب  يتناول  اجتماعي  برنامج 

الجهات  المجتمع لعملهم، ويسلط الضوء على 

عملها  تؤدي  التي  الحكومية  وغير  الحكومية 

وهو  رمضان«  في  »عيالنا  وبرنامج  بإتقان، 

لدى  رمضان  في  العادات  يطرح  أطفال  برنامج 

يرصد  والذي  »المدونة«  وبرنامج  األطفال، 

الشهر  في  البيوت  ربات  وتجهيزات  استعدادات 

ورمضان  حصة«،  »مطبخ  وبرنامج  الفضيل، 

وبرنامج  العالم،  حول  ومساجد  العالم،  حول 

فكر  وبرنامج  الخيرية،  قطر  وبرنامج  الواردة، 

معنا وبرنامج فضائل وبرنامج منابر.

لشاشة  »لوسيل«  الليوان  برنامج  وسيعود 

برنامج  وهو  جديد،  من  قطر  تليفزيون 

قطر  تليفزيون  شاشة  على  رئيسي  مسابقات 

قيمة  وجوائز  وشيقة  متنوعة  معلومات  يقدم 

يتم  مميز  تاريخي  موقع  في  للمشاركين، 

التصوير فيه ألول مرة.

حيث   ،»3 »عمران  برنامج  عرض  سيتم  كما 

يزور سوار الذهب مواقع الزلزال في سوريا الطالع 

قصصًا  مقدمًا  الكارثة  حجم  على  المشاهدين 

إنسانية في مواقع تظهر للمرة األولى في اإلعالم. 

من  مجموعة  قطر  تليفزيون  وسيعرض 

األوليين«  منها مسلسل »سوالف  المسلسالت، 

من  مجموعة  على  يقوم  فنتازيا،  مسلسل  وهو 

لتعريف  كوميدية  بطريقة  المحلية  األمثال 

والخليجية  القطرية  باألمثال  الجديدة  األجيال 

المثل،  حول  لغز  ويتضمن  استخدامها  ومواقع 

وذلك من خالل أحداث مشوقة ومميزة.

ومن ضمن المسلسالت التي سيبثها تليفزيون 

درامي  مسلسل  وهو  مجاريح«  »مسلسل  قطر 

السلبية  الجوانب  من  جانب  يتناول  اجتماعي 

الجن  زقاق  ومسلسل  المجتمعات،  بعض  في 

تدور  حلقة   30 من  يتكون  شامية  دراما  وهو 

 ،1892 عام  األولى  زمنيتين  فترتين  في  أحداثه 

العثماني  التواجد  نهاية  بداية  وفي  والثانية 

في  األحداث  وتجري   ،1910  –  1909 سوريا  في 

منطقتين قريبتين من بعضهما البعض حيث 

واللصوص  المطاريد  من  كبير  عدد  يسكن 

وقطاعي الطرق والفارين من العدالة. ومسلسل 

الكثير  ويقدم  لألطفال  الموجه  الكرتوني  سراج 

رمضان  في  للصغار  والمتعة  الفائدة  من 

بالتعاون مع مؤسسة قطر.

إذاعة قطر

رمضان  لشهر  قطر  إذاعة  مخطط  يتضمن 

والمباشرة  المسجلة  البرامج  من  مجموعة 

والتي تتميز بالتنويع والتجديد.

مع  صباحي  موعد  على  المستمعون  وسيكون 

يناقش  والذي  رمضان«  في  »الحياة  برنامج 

والمادية  الروحية  الحياتية  الجوانب  مختلف 

شهر  وفعاليات  والتربية  واألسرة  والصحية 

برنامج  الرمضانية  البرامج  ومن  رمضان. 

مباشر  يومي  برنامج  وهو  العظيم«  »الخلق 

ينبغي  أخالقية  قيمة  حلقة  كل  في  يتناول 

للمسلمين التحلي بها.

»الدرب«  ترفيهيًا  برنامجًا  الجماهير  وينتظر 

شهر  طوال  الهواء  على  مسابقة  عن  عبارة  وهو 

حيث  متنوعًا  ثقافيًا  محتوى  ويقدم  رمضان 

ليجيب  سيسلكه  الذي  الدرب  المتصل  يختار 

الرمضانية  البرامج  ضمن  ومن  أسئلته.  عن 

برنامج طبي »نبض«، وبرنامج »المنصة« والذي 

يسلط الضوء على الرياضات المحلية والدورات 

منها  المسجلة،  البرامج  باقة  وتتنوع  العالمية. 

القرآن، ورسالة طير، وآيات  برنامج: األمثال في 

لها أسماء، وحدث في رمضان، وهكذا رأوا النبي، 

محمد،  أعظمهم  مائة  والخالدون  بينات،  وآيات 

ولماذا لقب بذلك، ومشكاة األنوار، والقرآن سلوك 

والمختصر  الماضي،  من  وسوالف  اإلنسان، 

وخواطر  والحقوق  تصحوا  وصوموا  المفيد، 

الفضاء  إلى  ورحلة  زياد  بن  وطارق  إيمانية 

اصطفاهن  ونساء  مسلمون،  وأبطال  وفتبينوا 

الله.

 قنوات الكأس الرياضية

الرمضانية لقنوات  البرامجية  تتضمن الخطة 

الرمضانية  الكأس  »بطولة  الرياضية  الكأس 

يومي  استديو  على  يشتمل  والذي  القدم«  لكرة 

سيتم  كما  الباهلي،  عبدالعزيز  المذيع  مع 

برنامج  وهو  رمضان«،  »دورات  برنامج  عرض 

الرمضانية  والبطوالت  الدورات  يغطي  يومي 

مع  الدولة  في  والمؤسسات  األفراد  يقيمها  التي 

المذيع مشعل الشمري.

برنامج  وهو  »تمرين«  برنامج  الخطة  وتشمل 

الرياضة  ممارسة  كيفية  عن  يتحدث  يومي 

األشقر،  عبدالرحمن  المذيع  مع  رمضان  في 

باإلضافة إلى استمرار كافة برامج قنوات الكأس 

الرياضية المصاحبة للبطوالت الرياضية.

إذاعة صوت الخليج

تقدم إذاعة صوت الخليج باقة برامجية متنوعة 

معكم  برنامج  منها:  المبارك  رمضان  شهر  خالل 

يستضيف  يومي  برنامج  وهو  رمضان،  في 

أمور  في  المختصين  أو  األفاضل  العلماء  أحد 

والذي  نور  من  كلمات  وبرنامج  والدين،  الدنيا 

والشريعة  الدين  علماء  أحد  يستضيف 

األفاضل ويطرح موضوعًا كل يوم يكون متسقًا 

البرنامج  ويتلقى  الفضيل،  الشهر  أجواء  مع 

أسئلتهم  عن  لإلجابة  المستمعين  اتصاالت 

واستفساراتهم حول الموضوع المطروح.

أيضًا  الرمضانية  البرامجية  الخطة  وتشتمل 

تسجيلي  وبرنامج  وعمل«،  »قوٌل  برنامج  على 

»قالع  تسجيلي  وبرنامج  أسلموا؟ «،  »كيف 

قصة  وبرنامج  الحياة«  »مع  وبرنامج  وحصون« 

مثل.

»Hola Qatar اإلذاعة اإلسبانية »هوال قطر

 »Hola Qatar تقدم اإلذاعة االسبانية »هوال قطر 

والتي  بعناية  المختارة  البرامج  من  مجموعة 

من خاللها تنوي أن ترسل رسالة إلى المجتمع 

عن  الالتينية  أميركا  دول  ومجتمع  االسباني 

شهر رمضان الفضيل. وتعتبر البرامج والفقرات 

اإلذاعة  تقدمه  لما  مميزة  إضافة  الجديدة 

البرامجية  الخطة  وتشمل  انطالقتها.  منذ 

صوم  منها:  متنوعة  برامج  لإلذاعة  الرمضانية 

تقديم  من  يومي  ديني  برنامج  وهو  رمضان 

رمضان  شهر  صيام  حول  سانتياغو  ريتشارد، 

وبرنامج  الديني،  الجانب  في  وأهميته  وفضله 

الترفيهي، وفقرات مختلفة مثل:  ليالي رمضان 

أنني  وأشعر  الصغير  وعالمي  ديانا،  كتيب 

وفي  برمضان  وتقاليد  وعادات  جيدة  بحالة 

ضياء رمضان وكن داعمًا والرياضة في رمضان 

وفعاليات شهر رمضان.

 Oryx Radio اإلذاعة الفرنسية

تضم الدورة البرامجية لإلذاعة الفرنسية خالل 

البرامج  من  واسعة  باقة  المبارك  رمضان  شهر 

اليومية واألسبوعية المباشرة والمسجلة سعيا 

المستمعين  وتطلعات  أذواق  مختلف  لتلبية 

على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتتضمن الدورة البرامجية لراديو أوريكس عدة 

برامج دينية وثقافية وتعليمية وبيئية وصحية 

تهدف إلى اإلسهام في التعريف بالقيم والمعايير 

الذي  القطري  المجتمع  وثقافة  وإرث  اإلسالمية 

اإلسالمي  المجتمع  أركان  ترسيخ  إلى  يسعى 

مع  القويمة  اإلنسانية  الشخصية  وبناء 

البرامج  أبرز  ومن  العالم.  على  منفتحا  البقاء 

رمضان،  ليالي  رمضان:  خالل  المعروضة 

رمضان  حول  وأجوبة  وأسئلة  قطرية  وتعابير 

وأسماء الله الحسنى، وبرنامج صوموا تصحوا، 

وبرنامج صدق ايماني، وبرنامج أوريكس إسالم، 

ونكهات من هنا وهنا.

»QBS« اإلذاعة اإلنجليزية

اإلذاعة  في  العام  هذا  رمضان  برامج  تتطرق 

تعتبر  التي  المواضيع  لمختلف  اإلنجليزية 

من أساسيات الشهر الفضيل، مع إضافة طابع 

المجتمع  تهم  التي  للمواضيع  المعاصر   QBS
والقيم النبيلة التي يغرسها هذا الشهر المبارك 

المجتمع،  أفراد  وتخدم  الناس  نفوس  في 

إضافة إلى البرامج التي تهتم بالصحة والطبخ. 

وتشمل الخطة البرامجية لـ QBS خالل رمضان 

على برامج متنوعة منها: أمسيات رمضانية وهو 

رمضانية  مسابقات  يتضمن  تفاعلي  برنامج 

يستضيف  كما  مختلفة  وجوائز  يومية 

فقرة  في  المجاالت  مختلف  من  شخصيات 

والذي  رياضية«  »لقطة  وبرنامج  معنا(،  )تقهوى 

ُيعنى بكل النشاطات الرياضية المحلية التي 

تقام خالل الشهر الفضيل.

»طريق  برنامج  الدينية  البرامج  ضمن  ومن 

مواضيع  يتناول  أسبوعي  برنامج  وهو  النور« 

دينية لإلجابة عن أسئلة المستمعين، وبرنامج 

»إيماننا« وبرنامج »حدث في مثل هذا اليوم من 

الحسنى«.  الله  »أسماء  وبرنامج  رمضان«، 

المتنوعة  البرامج  كما تشمل الخطة عددًا من 

»الطعام  وبرنامج  رمضان«  »سفرة  برنامج  منها 

الصحيح لحياة صحية« وبرنامج »أحدث فرق«، 

وعندما نقول، ورمضانيات ويحدث في الدوحة.

إذاعة األردو

بمناسبة  البرامج  من  عددًا  األوردو  إذاعة  وتقدم 

»قصتي«  برنامج  منها  الفضيل،  رمضان  شهر 

للتعرف  بالعائالت  يلتقي  مسجل  برنامج  وهو 

وكيف  دولهم  في  اإلسالمية  الطقوس  على 

قطر.  دولة  داخل  رمضان  في  أوقاتهم  يقضون 

العالم«  »مساجد  برنامج  اإلذاعة  ستقدم  كما 

في  إسالميًا  مسجدًا   30 أشهر  على  للتعرف 

برنامج  وهو  الجرس«  »صوت  وبرنامج  العالم، 

إيماني يومي، وبرنامج رمضان والصحة.

إذاعة القرآن الكريم

تشمل خطة برامج شهر رمضان المبارك إلذاعة 

البرامج منها: حدث  الكريم على عدد من  القرآن 

الحبيب  وهذا  المسلمة  واألسرة  رمضان،  في 

الحبيب  وهدى  اإليمان  ووطن  الكالم  وأحسن 

رمضانية  وإضاءات  والقراءات  والقرآن  وبيوتنا 

وسيشتمل  النبي.  ومع  النبي  قبيلة  وقريش 

البث على نقل لصالة التراويح من جامعة اإلمام 

محمد بن عبدالوهاب.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم:

خطة برامجية هادفة ومنوعة خالل رمضان
منحت فرصة للمواهب الشابة لإلبداعالمؤسسة بذلت جهودًا كبيرة في إعدادها 

{   الشيخ عبدالعزيز بن ثاني

كشفت المؤسسة القطرية لإلعالم عن 
الخطة البرامجية للقنوات واإلذاعات التابعة 

لها خالل شهر رمضان المبارك بما يتالءم مع 
اهتمامات المشاهدين والمستمعين خالل 

الشهر الفضيل. ومن المتوقع أن تشهد 
نسبة المشاهدين والمستمعين قفزة 

نوعية بما يتوافق مع حجم اإلنتاج الكبير 
والمتنوع والمميز الذي ستقدمه القنوات 

واإلذاعات التابعة للمؤسسة في رمضان. 
وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل 

ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية 
لإلعالم إن المؤسسة بذلت جهودًا كبيرة 

في إعداد خطتها البرامجية خالل شهر 
رمضان المبارك ببرامج وأعمال تالمس 

المشاهدين واحتياجاتهم وتضمن لهم 
مواد إعالمية هادفة ومتنوعة.

تتضمن برامج وأعماال تالمس المشاهدين واحتياجاتهم



السنة )28( - الخميس 1 من رمضان  1444هـ الموافق 23 مارس 2023م العدد )10062(

استدعاء »دودج رام 1500«
المتحدة  شركة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

استدعاء  عن  وجيب  دودج  مركبات  وكيل  المانع   - للسيارات 

مركبات دودج رام 1500 سنة الصنع 2022 ومركبات جيب رانجلر 

سنة الصنع 2021، وذلك الحتمال وجود خلل في نقاط لحام وحدة 

عدم  إلى  يؤدي  قد  مما  األمامي  األمان  بحزام  الخاصة  الغاز  توليد 

هذا  ويأتي  المطلوبة،  بالكفاءة  األمان  حزام  تحضير  جهاز  عمل 

التجارة  وزارة  من  المستمرة  والمتابعة  التنسيق  إطار  في  اإلجراء 

والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكالء السيارات بمتابعة 

عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

إلى »5.25 %« و»5.75 %« على التوالي.. تأكيدا لما نشرته $

رفع الفائدة على الودائع والقروض

مصرف  قام   $ نشرته  لما  تأكيدا 

فائدة  سعر  برفع  أمس  المركزي  قطر 

بمقدار   )QCBDR( لإليداع  المصرف 

 %  5.25 ليصبح  أساس  نقطة   25
لإلقراض  المصرف  فائدة  سعر  ورفع 

أساس  نقطة   25 بمقدار   )QCBLR(

إعادة  سعر  ورفع   %  5.75 ليصبح 

 25 بمقدار   )QCB Repo Rate( الشراء 

نقطة أساس ليصبح 5.50 %. 

ويأتي ذلك اقتفاء ألثر قرار االحتياطي 

الفيدرالي األميركي »البنك المركزي 

األميركي« الذي قام أمس برفع الفائدة 

بمقدار  التوالي،  على  التاسعة  للمرة 

وعشرين  خمس  أو  بالمائة،  ربع 

الفائدة  سعر  ليصل  أساس  نقطة 

من  نطاق  إلى  األميركي  القياسي 

مستوى  أعلى  وهو   ،%  5 إلى   %  4.75
المالية  األزمة  أي قبل   ،2007 منذ عام 

الفيدرالي  االحتياطي  العالمية.وأكد 

األميركي في بيان له:إن التضخم في 

الواليات المتحدة ال يزال مرتفعًا، وإن 

النظام المصرفي »سليم ومرن«.

المركزي برفع  وجاء قرار مصرف قطر 

ارتباط  الستحقاقات  تلبية  الفائدة 

فيما   ،1982 عام  منذ  بالدوالر  الريال 

يقوم »المركزي« بتثبيت سعر صرف 

الريال القطري مقابل الدوالر األميركي 

وقد  ريال/     دوالر،   3.64 مستوى  عند 

بموجب  رسميًا  الربط  هذا  اعتمد 

يوليو  في  صدر  الذي   34 رقم  المرسوم 

مصرف  ويسعى   .2001 عام  من 

الفائدة  رفع  خالل  من  المركزي  قطر 

الفيدرالي  لالحتياطي  مماثلة  بنسبة 

الفائدة  هامش  تضييق  إلى  األميركي 

والريال  األميركي  الدوالر  من  كل  بين 

القطري والحفاظ على تنافسية الريال 

كوعاء إدخاري. 

ويتابع مصرف قطر المركزي بشكل 

االقتصادية  األوضاع  تطورات  مستمر 

ومستجدات  والمحلية  العالمية 

والمصرفية  النقدية  المؤشرات 

الفائدة  قرارات  ويتخذ  المحلية 

في  تضع  دقيقة  دراسة  على  بناء 

االعتبار البيانات والمعلومات النقدية 

وعلى  واالقتصادية  والمصرفية 

ومؤشرات  التضخم  معدالت  رأسها: 

السيولة ومستويات االئتمان والودائع 

بشكل  االقتصادي  واألداء  المصرفية 

عام فضال عن سعر الفائدة الحالي.

إلى  الفائدة  رفع  يؤدي  أن  المتوقع  ومن 

التضخم  مستويات  على  السيطرة 

المقابل  في  سيؤدي  أنه  غير  قطر  في 

إلى زيادة تكلفة وأعباء التمويل مما قد 

يعرقل نشاط القطاع الخاص ويشكل 

عقبة لرواد األعمال ويزيد فرص تسرب 

إلى  والبورصة  العقارات  من  السيولة 

الودائع المصرفية مرتفعة العائد وذات 

المخاطر الصفرية. 

من  الفائدة  رفع  يحفز  أن  المرجح  ومن 

القطرية  البنوك  استقطاع  مستويات 

من  تحوطا  إضافية  لمخصصات 

عن  التعثر  مخاطر  على  االنكشاف 

السداد.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة فقد 

في  المدرجة  القطرية  البنوك  حلت 

خليجيا  األولى  المرتبة  في  البورصة 

على مستوى درء المخاطر باستقطاعها 

أعلى مستوى للمخصصات التحوطية 

 3.49 بقيمة  المنطقة  مستوى  على 

أميركي(  دوالر  مليون   960( ريال  مليار 

خالل الربع الثالث من العام 2022 وهو ما 

يعكس استمرار السياسة المتحفظة 

المحلي،  المصرفي  للقطاع  االحترازية 

قطر  مصرف  عليها  يشرف  والتي 

على  الحفاظ  إلى  والهادفة  المركزي 

مستويات  عند  األصول  ونوعية  جودة 

مرتفعة.

عبء  أي  المخصصات  وتعتبر 

المالية  الفترة  إيرادات  على  يحمل 

قيمة  في  محتمل  نقص  أي  لمقابلة 

حدوث  نتيجة  األصول  من  أصل  أي 

التزامات  أي  أو  محتملة،  مخاطر  أي 

وتتوزع  الحدوث.  محتملة  أو  مؤكدة 

مخصصات  على  المخصصات 

للديون  وأخرى  المعدومة،  للديون 

جانب  إلى  تحصيلها،  في  المشكوك 

إضافية  وأخرى  إلزامية  مخصصات 

المحلية  البنوك  تطبيق  عن  ناتجة 

أن  غير   ،9 رقم  المحاسبي  للمعيار 

البنوك  تقوم  التي  المخصصات  هذه 

وإدراجها  لتحريرها  قابلة  بتجنيبها 

أسباب  انتفاء  بمجرد  األرباح،  ضمن 

استقطاعها.

{ انفراد $ الشهر الماضي

سعيد حبيب كتب

التضخمتضييق هامش الفائدة بين الدوالر األميركي والريال القطري     معدالت  على  السيطرة  إلى  ستؤدي  زيادتها 

ارتفاع تكلفة وأعباء 
التمويل مع قفزة 

محتملة بالمخصصات

إمكانية تسرب 
السيولة من العقارات 

والبورصة إلى الودائع

مع خيار استبدال الهواتف

GALAXY S23 فودافون« تطرح«

سلسلة  إطالق  عن  قطر  فودافون  أعلنت 

مع  سامسونج  من  الجديدة   Galaxy S23
الستبدال  للعمالء  ممتازة  فرصة  إتاحة 

على  الحصول  مقابل  في  القديمة  هواتفهم 

رصيد من المتجر لشراء هاتف من سلسلة 

ذلك  في  بما  الجديدة،   Galaxy هواتف 

.S23 Ultraو ،S23+و ،Samsung Galaxy S23
الشهير  الهواتف  استبدال  برنامج  ويتميز 

وآمنة  سهلة  وسيلة  بأنه  فودافون  من 

 Galaxy هواتف  أحدث  على  للحصول 

على  أيًضا  العمالء  وسيحصل  الذكية. 

خصم إضافي بقيمة 364 رياال قطريا على 

 Samsung هواتف  أحدث  من  مشترياتهم 

S23، وهو ما يجعل األسعار تبدأ من 2735 
لهواتفهم  استبدالهم  عند  قطريا،  رياال 

عن  النظر  بغض  القديمة،  الذكية 

طرازها.

شراء  في  يرغبون  الذين  للعمالء  ويمكن 

من  الجديدة   Galaxy S23 طرازات  أحد 

ثالثة  إلى  يصل  ما  استبدال  سامسونج 

تحديد  وسيتم  قديمة،  ذكية  هواتف 

عوامل  على  بناًء  النهائي  البيع  سعر 

ووظائفه،  الذكي،  الهاتف  طراز  تشمل 

وعمر البطارية، وسالمة الشاشة.

ويتوفر برنامج االستبدال في متاجر البيع 

للتقييم؛  فودافون  من  التالية  بالتجزئة 

وقطر  مول،  سنتر  وسيتي  مول،  فيالجيو 

فستيفال  والدوحة  مول،  والندمارك  مول، 

مول،  وطوار  فاندوم،  وبالس  سيتي، 

الرابع،  الدائري  الطريق  اللولو  ومتجر 

ومتجر اللولو في الخور. 

والستبدال هواتفهم الذكية بسالمة وأمان، 

من  الخروج  تسجيل  العمالء  على  يجب 

 SIM وإزالة شريحة الهاتف iCloud خدمة

أو بطاقة الذاكرة وحذف جميع المعلومات 

على  الجهاز  ضبط  وإعادة  الشخصية 

إعدادات المصنع.

شاملة  مجموعة  قطر  فودافون  وتوفر 

االتصال  ذلك  في  بما  الخدمات  من 

واإلنترنت،  النصية،  والرسائل  الصوتي، 

وإنترنت  الثابت،  الهاتف  وخدمات 

تكنولوجيا  إدارة  وخدمات  األشياء، 

قطر  دولة  في  واالتصاالت  المعلومات 

لألفراد والشركات على حٍد سواء. وكانت 

في  التجارية  أعمالها  بدأت  قد  الشركة 

 2 من  أكثر  عمالئها  عدد  وبلغ   ،2009 عام 

 31 في  المتنقلة  لالتصاالت  عميل  مليون 

التحتية  البنية  وتتوسع   .2022 ديسمبر 

المتطورة لشبكة »فودافون قطر« لتغطي 

األلياف  عبر  الدولة  في  الرئيسية  المواقع 

الخامس  الجيل  وشبكة  الضوئية، 

واسعة  رقمية  منظومة  جانب  إلى   ،G5
النطاق، وهو ما سيسهم في تعزيز مسيرة 

رؤية  وتترسخ  قطر.  بدولة  واالزدهار  النمو 

الرامية  مهمتها  في  بعمق  قطر«  »فودافون 

المستقبل  بتكنولوجيا  اليوم  أفكار  لربط 

تكون  وبأن  الرائد،  الرقمي  االبتكار  عبر 

االتصاالت  مجال  في  للعمالء  األول  الخيار 

والخدمات الرقمية.

$ الدوحة

تتكلل باحتفاالت العيد

فعاليات وعروض 
ترويجية في رمضان

رمضان  شهر  اقتراب  مع 

قطر  أصدرت  المبارك، 

إصدارًا  للسياحة 

رزنامة  من  خاصا  رمضانيًا 

www.( قطر  فعاليات 

 ، )q a t a r c a l e n d a r .c o m
ملخصًا  خالله  لتقدم 

مفصاًل عن قائمة الفعاليات 

الترويجية  والعروض 

التي  المميزة  واالحتفاالت 

تقام في جميع أنحاء البالد. 

فخالل الفترة بين 23 مارس 

أبريل   20 وحتى  )اليوم( 

العديد  تستضيف  المقبل 

في  الشهيرة  الفنادق  من 

قطر موائد اإلفطار والسحور 

شهر  طوال  الفاخرة 

حزمة  تقديم  مع  رمضان 

فنادق  في  العروض  من 

ريتز  وفندق  الدوحة.  دبليو 

موندريان  وفندق  كارلتون 

هناك  وكذلك  الدوحة 

في  والسحور  اإلفطار  عرض 

فندق  في  كتارا  أبراج  شرفة 

جانبه  ومن  الدوحة  رافلز 

هيلتون  وفلل  منتجع  يطرح 

مجموعة  سلوى،  شاطئ 

من العروض، والتي تضمن 

والدخول  والسحور  اإلفطار 

إلى الحديقة المائية. 

وخالل الفترة بين 23 مارس 

أبريل   21 وحتى  )اليوم( 

للمقيمين  يمكن  المقبل 

بعالم  االستمتاع  والزوار 

للعائلة  الصديق  المرح  من 

طوال شهر رمضان. فبتاريخ 

موسيقى  سُتقدم  أبريل،   5
أمسية  ضمن  حية  عربية 

القرنقعوه الشهيرة في طوار 

مجموعة  إلى  باإلضافة  مول 

اإلبداعية  األنشطة  من 

المخصصة لألطفال. 

كتارا،  الثقافي  الحي  وفي 

مجموعة  تقديم  سيتم 

المحاضرات  من  متنوعة 

والفعاليات  والمعارض 

يمكن  كما  الثقافية 

االستمتاع  للمتسوقين 

الرمضانية  باألجواء 

بالحياة  والنابضة  األصيلة 

الدوحة  قلب  مشيرب  في 

حيث  لوسيل،  وبوليفارد 

ستقام العديد من األنشطة 

الموسمية. 

أبريل   16 الفترة بين  وخالل 

السكان  سيبدأ  أبريل  و30 

بأجواء  الشعور  في  والزوار 

سيقدم  االحتفالية.  العيد 

في  بارك  ميجا  كرنفال 

من  يومًا   15 البدع  حديقة 

المرح مع حوالي 250 شركة 

المجاالت  مختلف  من 

من  النشاطات  من  والعديد 

األلعاب والمطاعم والعروض 

منطقة  إلى  باإلضافة 

ميجا  لمسرح  مخصصة 

بارك.

$ الدوحة

خالل فترتين صباحية ومسائية

»المصرف« يعلن 
ساعات عمله الرمضانية

»المصرف«  اإلسالمي  قطر  مصرف  أعلن   

شهر  خالل  فروعه  عمل  ساعات  عن 

وذلك   ،2023 الحالي  للعام  المبارك  رمضان 

لضمان إتاحة الخدمات المصرفية لعمالء 

مدار  على  مناسبة  أوقات  في  المصرف 

الشهر. 

وبداية من اليوم الموافق 23 مارس، ستعمل 

)كيو  الغرافة  في  المصرف  فروع  من  كل 

مول(، ودوحة فستيفال سيتي، وقطر مول، 

ومجمع  مول  السالم  ودار  سنتر،  وسيتي 

الخميس  إلى  السبت  من  فاندوم  بالس 

الظهر،  بعد   2:30 إلى  صباحًا   10:00 من 

ومن الساعة 9:00 مساًء إلى الساعة 11:30 

ستعمل  الجمعة  أيام  في  بينما  مساًء، 

فرعا  أما  فقط.  المسائية  الفترة  في  الفروع 

والمرقاب  مول  طوار  من  كل  في  المصرف 

مول، فسيواصالن تقديم خدماتهما للعمالء 

 10:00 فقط من  الخميس  إلى  السبت  من 

صباحًا إلى 3:30 عصرًا.

إلى  األحد  من  أبوابها  التالية  الفروع  وتفتح   

حتى  صباحًا   9:00 الساعة  من  الخميس 

الجمعة  أيام  الظهرعدا  بعد   2:00 الساعة 

حمد  شارع  في  الشركات  فرع  والسبت: 

الكبير، الفنار، شارع المطار القديم، الريان، 

الخور،  التميز،   - الثالث  الدائري  السد، 

الصحة،  وزارة  الوكرة،  سلوى،  طريق 

شبكة  الشحانية،  الصناعية،  مسيعيد، 

الجزيرة اإلعالمية وقطر للطاقة.

الشركات  من  العمالء  وسيتمكن  هذا   

من  والمتوسطة  الصغيرة  والمؤسسات 

فرع  خالل  من  المصرفية  معامالتهم  إنجاز 

شارع حمد الكبير من األحد إلى الخميس 

الظهر.  بعد   2:00 إلى  صباحًا   9:00 من 

فرعي  خالل  من  خدمتهم  سيتم  كما 

األوقات  نفس  خالل  والريان  سلوى  طريق 

للمعامالت الخاصة بالشيكات والمعامالت 

النقدية فقط. وستستقبل مراكز الخدمة 

الفنار  ومركز  الثالث  الدائري  الطريق  في 

ومركز حماية األجور العمالء من األحد إلى 

حتى  صباحًا   9:00 الساعة  من  الخميس 

2:00 ظهرًا، وسيفتح مركز الطريق الدائري 
الثالث أبوابه في المساء من الساعة 9:00 

وسيتم  مساًء.   11:30 الساعة  إلى  صباحًا 

الجمعة  أيام  الخدمة  مراكز  جميع  إغالق 

والسبت.

األفراد  من  عمالءه  المصرف  يحث  كما   

الخدمات  استخدام  على  والشركات 

وتطبيقات  اإلنترنت  عبر  المصرفية 

االتصال  مركز  إلى  باإلضافة  الجوال، 

وأجهزة  »ذكي«  االفتراضي  والمساعد 

جهازًا   178 عددها  يبلغ  التي  اآللي  الصراف 

وتنتشر في جميع أنحاء الدولة. 

 ويواصل المصرف تطوير الحلول المبتكرة 

الرقمي  للتحول  استراتيجيته  من  كجزء 

على  أكبر  بشكل  العمالء  اعتماد  مع 

على  الحائزة  الرقمية  ومنتجاته  خدماته 

المصرفية  احتياجاتهم  لتلبية  الجوائز 

رقمية  حلواًل  المصرف  ويقدم  اليومية. 

لعمالئه  ليوفر  االستخدام  وسهلة  فعالة 

آمنة  بطريقة  المالية  شؤونهم  في  التحكم 

وسريعة ومريحة.

$ الدوحة



مؤشر عدد العقارات يقفز »70 %« على أساس شهري

الدوحة والريان والظعاين في صدارة األكثر نشاطا

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع 

العقاري  التسجيل  إدارة  لدى  المسجلة 

الماضي  فبراير  شهر  خالل  العدل  بوزارة 

مليارين و40 مليونا و558 ألفا و163 رياال.

العقارية  النشرة  بيانات  وأظهرت 

العدل  وزارة  عن  الصادرة  التحليلية 

شهر  خالل  عقارية  صفقة   382 تسجيل 

فبراير الماضي.

ارتفاعا  العقارات  عدد  مؤشر  وسجل 

شهر  مع  بالمقارنة  بالمائة   70 بنسبة 

قيمة  مؤشر  سجل  فيما   ،2023 يناير 

 79 بنسبة  ارتفاعا  العقارية  التداوالت 

المساحات  مؤشر  وسجل  بالمائة، 

المتداولة ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة.

والريان  الدوحة  بلديات  وتصدرت 

من  نشاطا  األكثر  التداوالت  والظعاين، 

 2023 فبراير  خالل  المالية  القيمة  حيث 

في  تلتها  العقارية،  السوق  لمؤشر  وفقا 

وأم  الوكرة  بلديات  الصفقات  أحجام 

صالل، والخور والذخيرة، والشمال.

لشهر  العقارية  السوق  مؤشر  وكشف 

المالية  القيمة  أن  الماضي  فبراير 

 947 بلغت  الدوحة  بلدية  لتعامالت 

بلغت  فيما  رياال،  و289  ألفا  و788  مليونا 

الريان  بلدية  لتعامالت  المالة  القيمة 

وبلغت  رياال،  و282  ألفا  و552  مليونا   591
الظعاين  بلدية  لتعامالت  المالية  القيمة 

وبلغت  رياال،  و364  ألفا  و611  مليونا   194
الوكرة  بلدية  لتعامالت  المالية  القيمة 

فيما  رياال،  و491  ألفا  و740  مليونا   142
بقيمة  تداوالت  صالل  أم  بلدية  سجلت 

رياال، وسجلت  و439  آالف  و410  80 مليونا 
بقيمة  تداوالت  والذخيرة  الخور  بلدية 

59 مليونا و605 آالف و402 ريال، وسجلت 
مليونا   23 بقيمة  تداوالت  الشمال  بلدية 

و850 ألف ريال.

المتداولة،  المساحات  مؤشر  حيث  ومن 

الريان  بلديات  أن  المؤشرات  أظهرت 

البلديات  أكثر  سجلت  والوكرة  والدوحة 

المتداولة  العقارات  لمساحات  نشاطا 

 38 بنسبة  وذلك  فبراير،  شهر  خالل 

بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 

 17 بنسبة  والوكرة  بالمائة،   19 بنسبة 

بالمائة،   11 بنسبة  والظعاين  بالمائة 

تداوالت  صالل  أم  بلدية  سجلت  فيما 

 5 والذخيرة  والخور  بالمائة   6 بنسبة 

إجمالي  من  بالمائة   4 والشمال  بالمائة 

المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية 

مؤشرات  أظهرت  المباعة(،  )العقارات 

خالل  نشاطا  البلديات  أكثر  أن  التداول 

هي  المباعة،  العقارات  لعدد  فبراير  شهر 

تلتها  بالمائة،   27 بنسبة  الريان  بلديات 

بلديتا  ثم  بالمائة،   24 بنسبة  الوكرة 

بالمائة   15 بنسبة  والظعاين  الدوحة 

بنسبة  صالل  أم  بلدية  ثم  منهما،  لكل 

والذخيرة  الخور  بلدية  ثم  بالمائة،   8
بلدية  سجلت  فيما  بالمائة،   7 بنسبة 

من  بالمائة   4 بنسبة  تداوالت  الشمال 

إجمالي الصفقات العقارية.

المربعة  القدم  أسعار  متوسط  وتراوح 

رياال(  و1338   632( بين  ما  فبراير  لشهر 

في الدوحة، و)180 و459( رياال في الوكرة، 

و453(  و)327  الريان،  و579( رياال في  و)311 

في  رياال  و677(  و)324  صالل،  أم  في  رياال 

الخور  في  رياال  و446(  و)206  الظعاين، 

والذخيرة، و)171 و369( رياال في الشمال.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى 

فبراير  لشهر  مباعة  عقارات   )10( قيمة 

عقارات   6 عدد  سجلت  والتي  الماضي، 

بلدية  في  عقارات  و4  الدوحة،  بلدية  في 

الريان.

الرهونات  معامالت  حجم  يخص  وفيما 

عدد  بلغ  فقد   ،2023 فبراير  شهر  خالل 

معامالت الرهن التي تمت خالل الشهر 92 

4 مليارات  معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 

و313 مليونا و659 ألفا و151 رياال.

وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد 

ما  أي  معاملة،  بـ32  الرهن  معامالت  في 

يعادل 34.8 بالمائة لكل منهما من إجمالي 

عدد العقارات المرهونة، تلتهما بلديتا أم 

معاملة،  بـ11  والذخيرة  والخور  صالل 

من  منهما  لكل  بالمائة   12.0 يعادل  ما  أي 

إجمالي عدد العقارات المرهونة.

7 معامالت،  كما سجلت بلدية الظعاين 

إجمالي  من  بالمائة   10.6 يعادل  ما  وهو 

الظعاين  بلدية  ثم  المرهونة،  العقارات 

بالمائة،   5.4 يعادل  ما  أي  معامالت،   5
ما  أي  واحدة،  بمعاملة  الوكرة  بلدية  ثم 

العقارات  إجمالي  من  بالمائة   1.1 يعادل 

المرهونة خالل الشهر.

جاءت  فقد  الرهون  قيمة  يخص  وفيما 

بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 

مليارات و631 مليونا و400 ألف و183 رياال، 

في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة 

بلغت 6 ماليين و963 ألفا و128 رياال.

الرهن  عمليات  حركة  لمؤشر  وبالنظر 

العقارات  عدد  نسبة  دراسة  خالل  من 

المالية نجد  إلى نسبة قيمتها  المرهونة 

أكبر  المرهونة  العقارات  عدد  نسبة  أن 

من نسب مبالغ معامالت الرهن، وذلك في 

كافة المناطق التي شهدت معامالت رهن 

ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ 

معامالت الرهن حققت نسبة أعلى قياسا 

إلى معدل عدد عمليات الرهن.

الرهن  معامالت  وحجم  حركة  وبتتبع 

الماضي،  فبراير  شهر  خالل  تمت  التي 

نجد أن بلدية الدوحة سجلت 8 من أعلى 

بلديتا  سجلت  فيما  مرهونة،  عقارات   10
مرهونا  واحدا  عقارا  والظعاين  الريان 

الرهن  معامالت  حجم  وبلغ  منهما.  لكل 

القيمة  )83 بالمائة( من  10 عقارات  ألعلى 

التي  الرهن  معامالت  لجميع  اإلجمالية 

تمت خالل الشهر.

من خالل تنفيذ »382« صفقة

»2.04« مليار تداوالت عقارية في فبراير

الدوحة          $

الحياة  لتأمينات  إم  إل  كيو  شركة  كرمت 

الخدمة  بجوائز  موظفيها  الصحي  والتأمين 

 5 مدار  على  متواصلة  خدمات  إلكمالهم  الطويلة 

وأقيم حفل تسليم  إم.  إل  و15 عاًما في كيو  و10 

الرئيسي  المقر  في  الطويلة  الخدمة  جوائز 

 34 تكريم  تم  وقد  الغربي،  الخليج  في  للشركة 

موظًفا في حفل توزيع الجوائز.

السبيعي،  العزيز  عبد  تركي  السيد  وقال 

جائزة  إن  اإلدارية:  للشؤون  التنفيذي  الرئيس 

الخدمة الطويلة تعترف بمساهمة موظفي كيو 

الذي  الحاسم  والدور  الطويل،  المدى  على  إم  إل 

التكريم  هذا  ويأتي  الشركة  نجاح  في  يلعبونه 

يقدمها  التي  مة 
ِّ

القي للخدمات  تقدير  بمثابة 

سنوات  مدى   
ِّ

مر على  إم  إل  كيو  شركة  موظفو 

شركة  نجاح  في  ًا  ُمهمَّ دورًا  تلعب  والتي  طويلة، 

كيو إل إم. إن التزامهم يساعد الشركة في تقديم 

خدمات علي أعلي مستوي من الجودة لعمالئنا، 

ز مكانتنا في السوق بوصفنا الشركة 
ِّ

كما أنه ُيعز

الرائدة في مجال التأمين الصحي.

الحياة  لتأمينات  إم  إل  كيو  شركة  أن  يذكر 

عامة  مساهمة  شركة  هي  الصحي  والتأمين 

الحياة  على  التأمين  حلول  في  متخصصة 

مصرف  لرقابة  وتخضع  الصحي  والتأمين 

فئتها  في  خدمة  أفضل  وتقدم  المركزي.  قطر 

تتمثل  فيما  متميزة.  قيمة  عرض  مع  لعمالئها، 

صحية  رعاية  خدمات  تقديم  في  الشركة  رؤية 

تصبح  أن  خالل  من  باستمرار،  الجودة  عالية 

قطر  في  ثقة  األكثر  الصحية  الرعاية  شريك 

في  المستمر  النجاح  مسار  متبعًة  وخارجها، 

التأمين الصحي.

ذوي سنوات الخدمة الطويلة

م موظفيها كرِّ
ُ
»كيو إل إم« ت

{ جانب من التكريم

الدوحة          $

على متن رحالتها.. وفي صاالتها

»القطرية« تقدم 
لمسافريها إفطارا وسحورا

عن  الضيافة  طاقم  أفراد  وسيعلن 

على  يحين  عندما  المغرب  أذان  موعد 

للمسافرين  متمنين  الطائرة،  متن 

الشهية.  اإلفطار  بوجبة  معًا  االستمتاع 

الدرجة  على  المسافرون  وسيتمكن 

اختيار  من  األعمال  رجال  ودرجة  األولى 

قائمة  خالل  من  المفضل  طعامهم 

خصيصًا  تصميمها  تم  التي  الطعام 

تقديم  وسيتم  كما  المناسبة.  لهذه 

دبس  من  المصنوع  الجالب  عصير 

الشراب  يعد  والذي  الورد  وماء  التمر 

الفضيل.  الشهر  خالل  التقليدي 

سيوزع  الرمضانية،  للتقاليد  وتكريًما 

تمور  سبعة  المسافرين  جميع  على 

والعسل.  الموز  عصير  إلى  باإلضافة 

رمضان  وجبات  أن  ذكره  الجدير  ومن 

جانب  إلى  ستقدم  الطائرة  متن  على 

فانوس متوهج - رمز الشهر الكريم.

الدرجة  على  المسافرون  وسيحظى 

فضاًل  شهية  إفطار  بوجبة  السياحية 

على  تقديمها  المعتاد  الوجبة  عن 

وتشمل  القطرية.  الناقلة  رحالت  متن 

صندوق  في  ستقدم  التي  اإلفطار  وجبة 

من  مجموعة  يضّم  خاص  رمضاني 

وأخرى  للنباتيين  المخصصة  الشطائر 

إلى  باإلضافة  والتمر  النباتيين  لغير 

المياه. اللبن الطازج وعبوة من 

أكبر  السّيد  سعادة  قال  جانبه  ومن 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الباكر، 

شهر  »يعّد  القطرية:  الجوية  الخطوط 

لذا  خاّصة  مناسبة  المبارك  رمضان 

المميزة  الفرصة  هذه  نغتنم  أن  نوّد 

بالشهر  لكم  لنبارك  معًا  تجمعنا  التي 

شركة  أفضل  وبوصفنا  الفضيل. 

نحرص  فإننا  العالم،  في  طيران 

بهذه  خاصة  خدمات  تقديم  على 

مسافرينا  احتياجات  لتلبية  المناسبة 

لجعل  جهودنا  كل  بذل  مع  الصائمين، 

وبالنيابة  وسالسة.  ُيسرًا  أكثر  رحلتهم 

الخطوط  في  العاملين  جميع  عن 

للجميع  أتمنى  فإنني  القطرية،  الجوية 

مبارك«. رمضان 

يواصلون  الذين  للمسافرين  ويمكن 

رحالتهم عبر الدوحة، االستمتاع بشعائر 

للدرجة  الصفوة  صالة  في  الكريم  الشهر 

رجال  لدرجة  المرجان  وصالة  األولى، 

موعد  عن  اإلعالن  سيتم  حيث  األعمال، 

ألداء  بالمسافرين  الترحيب  ويتم  األذان 

لذلك.  المخصصة  الغرف  في  الصالة 

للمسافرين  الصاالت  هذه  ستقدم  كما 

مجموعة  تضم  والتي  اإلفطار  وجبات 

التقليدية  الرمضانية  الطعام  أطباق  من 

التي  المميزة  الطعام  قائمة  جانب  إلى 

تتيحها في األوقات االعتيادية.

على  الحائز  الدولي  حمد  مطار  ويضم 

أكثر  العالمية،  الجوائز  من  العديد 

أماكن  تضم  فسيحة  صالة  18غرفة  من 

مخصصة للوضوء، ومصممة خصيصًا 

الدينية.  المسافرين  احتياجات  لتلبية 

القطرية  الحّرة  السوق  تضّم  كما 

في  بما  والمقاهي،  المطاعم  من  العديد 

ذلك غرفة شاي هارودز، ومطعم أرماني، 

العضوية،  لألطعمة  إيفرغرين  ومطعم 

وجبة  بتناول  المسافرون  ليستمتع 

أذان  موعد  يحين  عندما  اإلفطار 

المغرب.

{ الخطوط الجوية القطرية

رحبت الخطوط الجوية القطرية بشهر رمضان المبارك من 
خالل تقديم وجبات اإلفطار والسحور المميزة للمسافرين 

على متن رحالتها إلى وجهات محددة وايضًا في صاالت الدرجة 
األولى ودرجة رجال األعمال في مطار حمد الدولي والتي تشمل: 

صالة الصفوة وصالة المرجان. وستتوفر قائمة الطعام 
الرمضانية على متن الرحالت إلى دول مجلس التعاون، الشرق 
األوسط، شبه القارة الهندية، افريقيا ومنطقة الشرق االقصى.

الدوحة          $
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المدارس  بطولة  فعاليات  أمس  اختتمت 

النادي  نظمها  التي  للروبوت  عشرة  الخامسة 

والشباب  الرياضة  لوزارة  التابع  القطري  العلمي 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 

من  وطالبات  طالب  من  واسعة  بمشاركة  العالي، 

160 مدرسة حكومية وخاصة، في صالة لوسيل.
سعادة  بحضور  للبطولة  الختامي  الحفل  وأقيم 

والشباب  الرياضة  وزير  العلي  غانم  بن  صالح 

المساعد  الوكيل  الرويلي  زايد  مها  والسيدة 

والتعليم  التربية  بوزارة  التعليمية  للشؤون 

والشباب  الرياضة  وزير  وقام  العالي،  والتعليم 

فئات  في  األولى  بالمراكز  الفائزين  بتكريم 

المسابقات.

التنفيذي  المدير  الرحيمي  راشد  المهندس  وقال 

خالل  البطولة  ورئيس  القطري  العلمي  للنادي 

بين  التعاون  بأن  الختامي  الحفل  في  كلمته 

هذه  نجاح  في  األكبر  األثر  له  كان  الوزارتين، 

بمواصفات  محلية  بطولة  جعلها  مما  البطولة؛ 

جميع  إلى  بالشكر  توجه  كما  عالمية،  ومعايير 

والفرق  والمتطوعين  البطولة  في  العاملة  اللجان 

ساهمت  حيث  والحكام،  ومشرفيهم  الطالبية 

الشخصية  بناء  في  انطالقتها  منذ  البطولة  هذه 

نفسها  من  والواثقة  الفاعلة  العلمية  الطالبية 

العلمي  والشحن  التدريب  برامج  خالل  من  وذلك 

والتحفيزي للطالب.

الوطن  عدة  هم  الطالب  بأن  الرحيمي  وأضاف 

لزامًا  وكان  األمة،  أمل  وهم  الحقيقي  وعتاده 

في  للمساهمة  وسعنا  في  ما  كل  نبذل  أن  علينا 

وهدفنا  الطموحات،  تحقيق  على  قادر  جيل  بناء 

اهتمت  والتي   2030 قطر  رؤية  لتحقيق  السعي 

ببناء اإلنسان في الدرجة األولى.

في  لمشاركتهم  للطالب  التهنئة  الرحيمي  ووجه 

لبناء  يؤسس  الذي  الكبير  العلمي  الحدث  هذا 

جيل شغوف بالتكنولوجيا.

وقالت عريف الحفل السيدة وضحة العذبة بأنه 

نهجنا  فإن  السابقة،  النسخ  خالل  عودناكم  كما 

على  والحرص  الدائم  التطوير  هو  للمستقبل 

بأنه  تعلمون  فكما  للمشاركين..  األفضل  تقديم 

خالل النسخة الحالية أضفنا 3 مسابقات جديدة 

الطائرات بدون  الروبوت وتحدي  ذراع  وهي تحدي 

القادمة  النسخة  وفي  القدم،  كرة  وتحدي  طيار 

جديدة  مسابقات   3 سنضيف  بأننا  نبشركم 

الغواص  الروبوت  مسابقة  وهي:  تعالى  الله  بإذن 

الفرق،  تحدي  ومسابقة  التسلق  روبوت  ومسابقة 

بمعايير  ستكون  ولكن  عالمية  مسابقات  وهي 

العلمي  النادي  ساهم  وقد  قطرية  ومواصفات 

المدارس  بطولة  من  جزءًا  تكون  ألن  القطري 

للروبوت في النسخ القادمة.

أجمله  ما  بأنه  الحفل  عريف  تحدثت  ثم 

التميز  دروع  األيادي  تالمس  حين  شعور  من 

النصر  شعور  إنه  األولى،  المراكز  وميداليات 

التحدي  وقبول  التعب  وحصاد  والوطنية  والفخر 

واإلصرار على النجاح، إنها فرحة ال تعدلها فرحة. 

والوكيل  والشباب  الرياضة  وزير  وتفضل 

الفائزين  بتكريم  التعليمية  للشؤون  المساعد 

بالمركز األول في مسابقات البطولة وكانت الفرق 

الفائزة بالمركز األول هي من المدارس التالية:

مبتدئ  الخط  تتبع  لفئة  جبل  بن  معاذ  مدرسة 

عبيد  بن  طلحة  ومدرسة  االبتدائية،  للمرحلة 

للمرحلة  مبتدئ  الخط  تتبع  لفئة  اإلعدادية  الله 

للبنين  المشتركة  الجميلية  ومدرسة  اإلعدادية، 

أما  الثانوية،  للمرحلة  مبتدئ  الخط  تتبع  لفئة 

فئة تتبع الخط متقدم فقد فاز بها كل من مدرسة 

الشمال  ومدرسة  للبنات،  االبتدائية  الخنساء 

الروبوتات  مصارعة  فئة  وفي  للبنين،  الثانوية 

خليفة  مدرسة  فازت  للبنين  مبتدئ  السومو 

الروبوتات  مصارعة  فئة  في  أما  للبنين،  الثانوية 

معيذر  مدرسة  فازت  فقد  للبنات  مبتدئ  السومو 

الروبوتات  مصارعة  فئة  وفي  للبنات،  اإلعدادية 

واالبتدائية  اإلعدادية  للمرحلتين  متقدم  السومو 

فقد فازت مدرسة األحنف بن قيس وفي المرحلة 

قطر  مدرسة  فازت  الفئة  نفس  ومن  الثانوية، 

جمع  فئة  في  أما  للبنين،  والتكنولوجيا  للعلوم 

والثانوية  اإلعدادية  للمرحلتين  مبتدئ  الكرات 

جمع  فئة  وفي  جبل،  بن  معاذ  مدرسة  فازت  فقد 

مدرسة  فازت  الثانوية  للمرحلة  مبتدئ  الكرات 

الكرات  جمع  فئة  في  أما  الثانوية،  سينا  ابن 

متقدم للمرحلتين اإلعدادية واالبتدائية فقد فازت 

الكرات  جمع  فئة  وفي  زيد،  بن  أسامة  مدرسة 

بن  عمرو  مدرسة  فازت  الثانوية  للمرحلة  متقدم 

أبو  مدرسة  فازت  الروبوت  ذراع  فئة  وفي  العاص، 

حالف  فقد  القدم  كرة  فئة  في  أما  الصديق،  بكر 

العوام،  بن  الزبير  مدرسة  األول  بالمركز  الفوز 

من  لدعم  فريق  فاز  طيار  بدون  الطائرة  فئة  وفي 

األول  المركز  على  حصل  وقد  الواعد،  المبتكر 

للعلوم  قطر  مدرسة  االبتكار  مسابقة  فئة  في 

والتكنولوجيا.

نظمها النادي العلمي بمشاركة طالب من »160« مدرسة

العلي يكرم الفائزين ببطولة الروبوت

  إنقاذ سيدتين من تحت أنقاض المبنى المنهار 

الجهات المختصة 
تباشر التحقيق 

الدوحة- قنا- أعلنت وزارة الداخلية 

من  تمكنت  واإلنقاذ  البحث  فرق  أن 

قيد  على  وهما  سيدتين،  إخراج 

المبنى  أنقاض  تحت  من  الحياة، 

أمس  صباح  لالنهيار  تعرض  الذي 

وسط مدينة الدوحة.

عبر  لها  بيان  في  الوزارة،  وذكرت 

حسابها على موقع / تويتر/ ، »إلحاقا 

للبيان السابق، بشأن انهيار عمارة 

فرق  تمكنت  درهم،  بن  منطقة  في 

البحث واإلنقاذ من إخراج سيدتين 

وهما على قيد الحياة، وقد تم نقلهما 

للمستشفى لتلقي العالج الالزم«.

التحقيقات  أن  عن  البيان  وكشف 

أعمال  إجراء  إلى  تشير  األولية، 

حدوث  أثناء  للمبنى  صيانة 

الجهات  أن  مضيفا  االنهيار، 

إجراءاتها  باشرت  المختصة 

للتأكد من حصول الجهات المنفذة 

لذلك،  الالزمة  التراخيص  على  لها 

حدوث  في  تأثير  لها  كان  إذا  وعما 

انهيار المبنى من عدمه.

أعلنت  قد  الداخلية  وزارة  كانت 

في وقت سابق أمس أن فرق الدفاع 

من  تمكنت  المختصة  المدني 

إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط 

أربعة  من  مكون  سكني  مبنى 

وسط  درهم  بن  منطقة  في  طوابق 

الدوحة، بينما توفي شخص واحد 

في  المتواجدين  ضمن  من  كان 

المبنى.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر 

األجهزة  »إن  )تويتر(،  على  حسابها 

للتأكد  المختصة ستواصل عملها 

في  محشورين  وجود  عدم  من 

سالمة  من  التأكد  وكذلك  المبنى، 

القاطنين في المنطقة المحيطة«.

التحقيق  إن فرق  »الداخلية«  وقالت 

أسباب  عن  للكشف  عملها  باشرت 

درهم  منطقة  بن  في  المبنى  انهيار 

وسط مدينة الدوحة.

خليفة  عبدالله  العميد  وأفاد 

العامة  العالقات  إدارة  مدير  المفتاح 

بالوزارة، في تصريح خاص لوكالة 

»جهات  بأن  القطرية  قنا ،  األنباء 

التحقيق باشرت إجراءاتها للكشف 

عن أسباب انهيار المبنى، الذي وقع 

والنصف  الثامنة  الساعة  حوالي 

وسط  درهم  بن  منطقة  في  صباحا 

الدوحة«، مشيرا أيضا إلى استمرار 

عمليات البحث واإلنقاذ في الموقع.

في  المفتاح،  العميد  ووصف 

الجرحى  حالة  »قنا« ،  لـ  تصريحه 

إلى  الفتا  والمتوسطة،  بالخفيفة 

أنهم يتلقون العالج الالزم.

المختصة  الفرق  أن  إلى  أشار  كما 

المبنى  من  العائالت  بإخالء  قامت 

»احترازيا«،  المجاورة  والمباني 

»حيث  الفنادق  أحد  إلى  ونقلها 

المناسب  النفسي  الدعم  يتلقون 

من الشرطة المجتمعية«.

أعلنت،  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 

فرق  أن  أمس،  سابق  وقت  في 

تمكنت  المختصة  المدني  الدفاع 

جراء  أشخاص   )7( حياة  إنقاذ  من 

من  مكون  سكني  مبنى  سقوط 

درهم   بن  منطقة  في  طوابق  أربعة 

وسط الدوحة، بينما توفي شخص 

في  المتواجدين  ضمن  كان  واحد 

المبنى.

مؤسسة  أطلقت  قنا-  الدوحة- 

الرياضيات«،  »حلقات  برنامج  قطر 

الدوام  بعد  تنظيمه  يجرى  الذي 

التفكير  إذكاء  بهدف  المدرسي، 

طالب  لدى  والناقد  التحليلي 

ومساعدتهم  الثانوية  المدارس 

خارج  التفكير  َمَلكة  تطوير  على 

المعادالت  حل  عند  الصندوق 

الرياضية  والمسائل  المعقدة 

بفرصة  وتزويدهم  المستعصية، 

في  متقدمة  مواضيع  الستكشاف 

تعاونية  بيئة  في  الرياضيات 

ومتنافسة.

وينظم البرنامج، جلسات أسبوعية 

الرياضيات في ثالث  بقيادة أساتذة 

قطر،  لمؤسسة  شريكة  جامعات 

إم،  آند  إي  تكساس  جامعة  وهي: 

ووايل  ميلون،  كارنيجي  وجامعة 

إلى  باإلضافة  قطر،  للطب  كورنيل 

جامعة حمد بن خليفة.

أستاذ  ويستون،  أنتوني  وأعرب 

من  الرياضيات  لمادة  مساعد 

قطر،  في  ميلون  كارنيجي  جامعة 

 12 من  مكون  فريق  في  عضو  وهو 

عن  البرنامج،  إعداد  عن  مسؤواًل 

حول  اإليجابية  بالردود  سعادته 

اإلمكانيات  يعكس  ما  البرنامج، 

»حلقات  بها  تتمتع  التي  الهائلة 

قطر،  بمؤسسة  الرياضيات« 

تعود  التي  الفائدة  أن  إلى  مشيرا 

التجربة  على الطالب من خالل هذه 

شأنها  من  إْذ  األفق،  واسعة  تبقى 

الرياضية  بالعلوم  معرفتهم  توسيع 

وتعميقها، ومساعدتهم على بناء فهم 

والمهن  الجامعية  للدراسات  أوسع 

والتكنولوجيا،  العلوم،  على  القائمة 

تتيح  كما  والرياضيات.  والهندسة، 

عن  واضحة  بفكرة  الخروج  لهم 

تعلمهم  بفضل  الجامعية،  الحياة 

في  الخبراء  من  مجموعة  يد  على 

مجال الرياضيات.

إقباال  هناك  أن  إلى  ويستون  وأشار 

جلساته  من  البرنامج  على  كبيرا 

من  جًدا  عاليا  ومستوى  األولى 

يعكس  ما  والحماسة  المشاركة 

بها  ُتدار  التي  بالطريقة  استمتاعهم 

الجلسات.

الدكتور  أوضح  جانبه،  من 

الرياضيات  أستاذ  مير،  نورالدين 

في  إم  آند  إيه  تكساس  جامعة  في 

يندرج  البرنامج  إنشاء  أن  قطر، 

االعتقاد  تحدي  جهود  سياق  في 

مجرد  هي  الرياضيات  بأن  الخاطئ 

والمعادالت  األرقام  لحفظ  تمرين 

من  الهدف  أن  مبينا  الحسابية، 

بمؤسسة  الرياضيات«  »حلقات 

المفاهيم  تصحيح  في  يكمن  قطر 

المسائل  الخاطئة وتفنيدها، فحل 

وسرعة  للحدس  يحتاج  الرياضية 

على  الغالب  في  ويعتمد  البديهة، 

المجردة  المفاهيم  استيضاح 

والربط بينها.

البرنامج  فإن  الدكتور مير،  وحسب 

مقارنة  مرونة  أكثر  تنسيًقا  يقدم 

الرياضيات  مقرر  بتدريس 

»حلقات  تتميز  حيث  التقليدي، 

للغاية،  مرن  بتنسيق  الرياضيات« 

الحافز  لديهم  الذين  الطالب  ويمكن 

حدود  واختبار  اكتشاف  من 

إمكانياتهم.

بن  حليمة  أبرزت  جانبها،  من 

قطر  معهد  في  باحثة  إسماعيل، 

في  وأستاذة  الحوسبة،  لبحوث 

وأستاذة  خليفة،  بن  حمد  جامعة 

آند  إي  تكساس  جامعة  في  زائرة 

»حلقات  من  الهدف  أن  قطر،  في  إم 

قطر  بمؤسسة  الرياضيات« 

حل  كيفية  الطالب  تعليم  هو 

سهلة  بطريقة  الرياضية  المشكالت 

أنه  إلى  مشيرة  ومبتكرة،  ودقيقة 

مسائل  عرض  على  العمل  يجرى 

تطوير  على  تساعدهم  للطالب 

النقدي  التفكير  قدرات معينة، مثل 

التحليلي  والتفكير  المشكالت  وحل 

على  العمل  على  والقدرة  والكمي 

حجج  وبناء  ومعقدة،  دقيقة  أفكار 

المنطقي  غير  وتحديد  منطقية 

الوقت«،  وإدارة  والتواصل،  منها، 

البرنامج  على  المشرفين  أن  خاصة 

إلى  ينظروا  أن  الطالب  من  يريدون 

بسيطة  مادة  أنها  على  الرياضيات 

ال تتطلب سوى التفكير والمنطق.

لتطوير مهارات طالب الثانوية في الرياضيات

مؤسسة قطر تطلق برنامجا جديدا

على تقاطع ربيعة بن عيسى

إغالق مروري لمدة »6« أشهر
العامة  األشغال  هيئة  أعلنت 

»أشغال« عن تنفيذ إغالق على تقاطع 

مسارات  إبقاء  مع  عيسى  بن  ربيعة 

المواصلة  ومسارات  يمينًا  االنعطاف 

إلى األمام على شارع زكريت مفتوحة 

للمرور، لمدة 6 أشهر بدًء من يوم األحد 

2023، وذلك بالتنسيق مع  26 مارس 
اإلدارة العامة للمرور، بهدف استكمال 

أعمال البنية التحتية ضمن مشروع 

في  التحتية  والبنية  الطرق  تطوير 

الخريطيات وإزغوى )الحزمة 2(.

على  سيتعين  الفترة،  هذه  وخالل 

الراغبين  إزغوى  شارع  مستخدمي 

إلى  المواصلة  أو  يسارًا  باالنعطاف 

االلتفاف  ثم  يمينًا  االنعطاف  األمام، 

وعلى  التالي.  الدوار  عند  والعودة 

الراغبين  زكريت  شارع  مستخدمي 

نفس  اتباع  يسارًا  باالنعطاف 

وجهاتهم،  إلى  للوصول  التوجيهات 

الخريطة  في  موضح  هو  كما 

المرفقة.

العامة  األشغال  هيئة  ستقوم 

اإلرشادية  اللوحات  بتركيب 

بهذا  الطريق  مستخدمي  لتنبيه 

بجميع  وتهيب  المروري،  التغيير 

بحدود  االلتزام  الطريق  مستخدمي 

اللوحات  واتباع  المسموحة  السرعة 

اإلرشادية حفاظًا على سالمتهم.
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في باريس، وعقب اجتماع شرم الشيخ، 

قال وزير المالية اإلسرائيلي والوزير 

في وزارة األمن وزعيم حزب الصهيونية 

الدينية، بتسلئيل سموتريتش، إنه 

»ال يوجد شعب فلسطيني، وإّن الشعب 

الفلسطيني اختراع ال يزيد عمره عن 

مائة عام«. في تاريخ الصراع، ال يمكننا 

إحصاء هذا النوع من التصريحات، ال 

سيما وأّن »إسرائيل« قامت في جوهرها، 

على دعاية تفترض حّقًا يهودّيًا حصرّيًا 

في هذه البالد يرجع إلى آالف السنوات، 

ومن ثّم فالنفي العلني، والضمني، 

واإلجرائي، للفلسطيني، ظّل النمط 

الحاكم للوعي اإلسرائيلي، والسائد في 

سياسات اإلسرائيلي، فال جديد فيما قاله 

سموتريتش، وإن كان مهّمًا من حيثيات 

رمزية.

أّول الرمزيات المهّمة، فيما قاله 

سموتريتش، الرمزية الفلسطينية 

الخاّصة، المتداخلة مع سياسات المحو 

اإلسرائيلية، ال العلنية فحسب، بل 

الصارخة في شكلها، والعائدة إلى جرائم 

العصابات الصهيونية األولى بين يدي 

النكبة، والمحمولة على تصريحات 

علنية سابقة لسموتريتش، وذلك حينما 

دعا المذكور سابقًا إلى محو بلدة حوارة 

الفلسطينية، التي تشّكل خّط وصل بين 

وسط الضّفة الغربية ومدينة نابلس، 

في حين أن المستوطنين، الذين يمّثلون 

الجمهور األهّم لسموتريتش، قد أخذوا 

بالفعل في محو حوارة، بإشعال النيران 

فيما استطاعوا الوصول إليه منها، من 

منازل ومتاجر وسيارات، وهو ما يستدعي 

التذكير الدائم، بالسعي اإلسرائيلي 

الدائم لمحو الفلسطيني بالحرق الفعلي 

بالنار.

ففي شهادات بعض الصهاينة على مجزرة 

الطنطورة التي وقعت في أيار/ مايو 1948، 

ذكر الشهود حرق القرويين بقاذف اللهب، 

وفي تموز/ يوليو 2014 أحرق مستوطنون 

الطفل المقدسي محمد أبو خضير في 

حي شعفاط بالقدس، وفي تموز/ يوليو 

2015 أحرق مستوطنون عائلة دوابشة في 
قريا دوما، قرب نابلس، ليستشهد الوالد 

واألم وطفل رضيع، وينجو فقط طفل في 

الرابعة من عمره في حينه. ثّمة كثافة 

في استدعاء الحرق المباشر بالنار لمحو 

الفلسطيني في السنوات األخيرة، ولن 

تتسع المساحة والحالة هذه، للتذكير 

بحرق العديد من المساجد والبيوت 

والمزارع في هذه السنوات!

ال تبتعد الرمزية العربية عن الرمزية 

الفلسطينية، فالصراع في جوهره وأصله 

ومعناه ومبناه، صراع عربي إسرائيلي، 

كما ُسّمي زمنًا طوياًل، قبل االستغراق 

في عالقات مع االحتالل بعد وصول ترامب 

للبيت األبيض ومع حكومة نتانياهو 

السابقة، هذه الرمزية تنطوي على كثافة 

كبيرة، فإنكار الشعب الفلسطيني من 

على رمز يضّم األردن إلى »إسرائيل«، هو 

إنكار للشعب األردني، ومن خلف ذلك 

موقف متحّفز عدوانّيًا إزاء العرب، الموقف 

الصهيوني من األردن قديم، فالتصّور 

الصهيوني التأسيسي، يتسع ليشمل 

األردن، ففلسطين التي ينبغي إقامة 

دولة »إسرائيل« عليها، وفق التوظيف 

التوراتي في األيديولوجيا الصهيونية 

التأسيسية، تشمل فلسطين االنتدابية 

وشرق األردن، ومن ثّم كان تأسيس 

إمارة شرق األردن في حينه، عامل قلق 

صهيوني، من إمكان تراجع »بريطانيا 

العظمى« عن وعد بلفور. وإذا كان هذا 

تصّورا قديما، فإّنه لم يزل حاضرًا بنحو 

أو بآخر في خطابات صهيونية معاصرة، 

فبعد خريطة سموتريتش، كتب  النائب 

اإلسرائيلي السابق ميخائيل بن آريي، 

قائاًل: »األردن بلد خيالي، هم يتظاهرون 

بأنهم مصدومون من الخريطة، عليهم أن 

يتذّكروا أن هذه البالد هي مهد قبيلتي 

رؤفين وجاد، والتي ُكتبت فيها المشناة«. 

وبما أّن »إسرائيل« أعجز من التفكير 

الفعلي في ضّم األردن، فينبغي فقط أن 

نتخيل الكيفية التي ترى فيها األردن!

في هذا السياق، ليست مصر بأبعد من 

األردن، حين الدعوة للمحو، وممارسة 

الحرق بالفعل، فقبل أقل من ثمانية 

شهور، ُكِشف عن قبر جماعي لجنود 

مصريين، ُدفنوا في العام 1967، في 

منطقة اللطرون بين القدس و»تل أبيب«. 

الحاصل أّن هؤالء الجنود ُقتلوا حرقًا!

وأخيرًا، فبعد الدعوة لمحو حوارة، 

ُيستقبل سموتريتش في باريس، 

وفي باريس هذه، ينكر وجود شعب 

فلسطيني، باريس هذه إحدى أكثر 

العواصم األوروبية شراسة في تبني 

الدعاية الصهيونية حول »معاداة 

السامية«، وكانت قناتها الناطقة 

بالعربية »فرانس 24«، قد أوقفت أخيرًا، 

في هذا الشهر )آذار/ مارس(، مراسلتها 

الفلسطينية ليلى عودة، للتحقيق معها 

بتهمة »التحريض ومعاداة السامية«، 

ألّنها في مواقفها الشخصية على مواقع 

التواصل االجتماعي وصفت ضحايا 

شعبها على يد اإلسرائيلي، بالشهداء.

المفارقة هذه التي تضّج بالوقاحة والكذب 

والدجل األوروبي، أوضح من أن تحتاج 

مزيد وقوف عندها، كما تؤكد على الدجل 

التنويري األوروبي ذي العقل النقدي 

والشّكي وهو يتقبل اصطناع »إسرائيل«، 

ونفي الوجود الفلسطيني، على أساس 

كل ما يهين العقل وبداهة األشياء، فضاًل 

عن اقتضائه في أقّل أحواله الشّك والنظر 

النقدي! وهذه رمزية أخرى في خطاب 

سموتريتش من باريس.

ال تزال أزمة قانون التقاعد الجديد تتفاعل في فرنسا وتلقي 

بظاللها الثقيلة على المشهد السياسي واالجتماعي بعد تصاعد 

نسق اإلضرابات التي تنظمها النقابات العمالية وأحزاب اليسار 

وبقية الطيف السياسي والنقابي المعارض بشدة للقانون 

الجديد. 

وما زاد األزمة اشتعاال أن القانون الجديد لم يحز على أغلبية 

البرلمان بل تم تمريره بقوة عبر االستعانة بمواد قانونية 

استثنائية لم تستعمل من قبل. 

هذا القانون الجديد يرفع في سن التقاعد أربع سنوات حيث 

أصبحت السن القانونية أربعا وستين سنة بعد أن كانت 

ستين سنة فقط. ال يتعلق األمر هنا بما سيترتب عن هذا 

التحّول من نتائج بل ألن الرئيس الفرنسي ماكرون كان قد 

نفى في عدة لقاءات منشورة نيته الترفيع في السن القانونية 

للتقاعد وهو األمر الذي سيعصف نهائيا بما تبقى من شعبيته 

بين الفرنسيين. من جهة أخرى ستحمل أحزاب اليمين هذا 

اإلرث خالل االنتخابات القادمة وهو األمر الذي سيقّوي من حظوظ 

أحزاب اليسار في اإلطاحة بالهيمنة اليمينية على المشهد 

السياسي الفرنسي منذ سنوات. 

لم تتوقف اإلضرابات طوال األسابيع القليلة الماضية وهي تنذر 

بالتصعيد خالل األسابيع المقبلة بعد أن تم تمرير القانون 

في البرلمان الفرنسي في سابقة خطية لن يقتصر أثرها 

على المستوى السياسي بل إنها ستزيد في تعميق تراجع 

القدرات االجتماعية على مواجهة األزمات المتالحقة. إن الشكوك 

التي تحوم على إفالس بعض البنوك األوروبية متأثرة بانهيار 

مجموعة من البنوك األميركية يزيد من تفاقم حالة التوجس 

التي تضرب قطاعات االستثمار والتعامالت المالية األوروبية. 

الثابت أن ما حدث على الجبهة الشرقية األوروبية قد فاقم من 

األزمات التي لم تعد تقتصر على الساحة الفرنسية بل تشمل 

عددا من الدول األوروبية بسبب الحرب الروسية األوكرانية. 

استنزفت هذه الحرب وال تزال الخزائن األوروبية التي تعاني 

من آثار الجائحة وأزمة التزود بمواد الطاقة مما سيؤثر بعمق في 

مستقبل األوضاع السياسية واالجتماعية الفرنسية. 

لم تكن زيارة الرئيس الفرنسي إلى أفريقيا مؤخرا إال محاولة 

منه إلى إنقاذ ما تبقى من نفوذ باريس في دول القارة السمراء 

حيث شكلت دول المستعمرات القديمة مصدرا أساسيا للمواد 

األولية وموارد الطاقة. لكن الحضور الصيني والروسي المتزايد 

في هذه الدول مع تفاقم أخطاء السياسة الفرنسية تجاه شعوب 

المنطقة قد زادا في صعوبة المحافظة على النفوذ الفرنسي بها. 

تقف فرنسا في مفترق طرق حاسم ستكون له تبعاته العميقة 

في الداخل والخارج خاصة إذا تواصلت الحرب الروسية 

األوكرانية ولم يتوقف نزيف القطاعات البنكية بها.
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وفًقا لتصنيف مؤسسة كيو اس 

)QS( لعام 2022؛ احتلت جامعة 

قطر المركز »224«، حيث قفزت 

من المركز »245« في تصنيف 

عام »2021«، محققة تقدًما بـ 

»21«، ما يعني أنها أصبحت 

على مشارف الدخول في قائمة 

أفضل »200« جامعة عالمًيا، وقد 

أعلنت الجامعة عن حصولها على 

االعتماد المؤسسي من هيئة 

»الواسك« WASC، وهو اعتراف 

دولي برسالة الجامعة في كافة 

الخدمات التعليمية المقدمة من 

خاللها، ويؤكد هذا االعتماد على 

امتالك الجامعة لبنية تنظيمية 

وإدارية وفًقا للسياسة الداخلية 

والقوانين واللوائح المعتمدة دولًيا، 

باإلضافة إلى امتالكها ما يكفي من 

الموارد المالية واألكاديمية ونخبة 

كافية من هيئة التدريس وإدارة 

الجامعة مع االلتزام الكامل والكافي 

بكافة معايير الجودة.

كما يعد حصول جامعة قطر 

على االعتماد المؤسسي من 

هيئة »الواسك« خطوة مهمة 

وأساسية لتأكيد التزام الجامعة 

لطالبها ومجتمعها بالتحسين 

المستمر وتوفير بيئة تعليمية 

ذات جودة عالية تتوافق أهدافها 

وإجراءاتها مع المعايير المحلية 

والدولية، وتندرج مبادرة الحصول 

على االعتماد المؤسسي ضمن 

المبادرات التي تساهم في 

تحقيق الهدف »5.7« من الخطة 

االستراتيجية للجامعة، والذي 

يساهم في تحقيق الغاية 

الخامسة )التميز المؤسسي( 

والتي تنص على أن تعرف 

جامعة قطر كمؤسسة مستدامة 

ومرجعية للتميز التنظيمي 

والتشغيلي.

لقد استطاعت جامعة قطر على 

مدار السنوات القليلة الماضية 

القيام بالكثير من الجهود من أجل 

الحصول على هذا االعتماد، بعد 

أن تمتعت بالممارسات والموارد 

المؤسسية الالزمة، وبعد استيفاء 

متطلباته المتمحورة حول: 

االلتزام بتبني الجودة والتحسين 

المستمر، والتعلم والنجاح 

الطالبي، والمساءلة المؤسسية 

والنزاهة.

نجاحات كبيرة

األزمـــة تتـصـــاعــــد فـــي فـــرنــســـا

محمد هنيد
استاذ محاضر بجامعة السوربون

ومن يعترف 
بكيانكم العنصري؟

استنكر األردنيون؛ الرسميون والشعبيون، 

استخدام وزير مالية االحتالل خريطة 

تظهر كيانه المصطنع يضم حدود األردن 

واألراضي الفلسطينية المحتلة.

بالنسبة إلّي، كان األمر يعبر عن تصرف 

مثالي لكيان كامل من اإلرهابيين القتلة، 

الذين انتهجوا سياسات الفصل العنصري 

واإلبادة الجماعية بحق الفلسطينيين 

والعرب على مدار زهاء قرن كامل. لكن 

األمر، أيضا، ال يخلو من مفارقة واضحة، 

ففي الوقت الذي رفضنا شمول األراضي 

األردنية، قبلنا ذلك لألراضي الفلسطينية، 

وهو فخ وقعنا فيه جميعنا، فاألولى أن نعود 

إلى ثوابتنا القومية التي رأت على الدوام في 

االحتالل كيانا مصطنعا وزائال ال محالة.

رسائل االحتجاج لم تعد تجدي نفعا مع 

إسرائيل، فالكيان العنصري بات قوة فوق 

الجميع يستمد عنفه من تواطؤ جمعي 

دعمته فيه قوى عنصرية مماثلة تمثلت في 

واشنطن وقوى الغرب األوروبي التي ال تزال 

تحمل إثم عنصريتها تجاه اليهود وتريد أن 

تكّفر عن ذنوبها بأن تطلق يد العنصرية 

الصهيونية تجاه العرب.

األردن يمتلك القوة واألوراق الالزمة إليالم 

اإلرهابيين الصهاينة، والذين شكلوا ائتالفا 

حكوميا هو األسوأ في تاريخ هذا الكيان 

المارق. 

لكن، وفي الطرف اآلخر من المعادلة 

المشوهة ال بد من االعتراف أن الدولة 

العنصرية ما كان لها أن تتصرف بكل 

هذه الوحشية ضد الفلسطينيين، وهذا 

الالاكتراث تجاه القانون الدولي واالتفاقيات 

والمعاهدات الدولية، لوال أنها أمنت من 

رد فعل القوى المؤثرة، والتي غطت على 

جرائمها منذ زهاء قرن، وما تزال تمنح 

المحتل الغطاء لممارسة وحشيته 

وعنصريته وجرائمه.

خالصة القول هو أننا ال نحتكم إلى خرائط 

غبية يرسمها حمقى منتشون بتفوق آني، 

فخرائطنا رسمها أجدادنا بدمهم، وليس 

بدعم اإلمبريالية، لذلك ما نزال نقول: األردن 

لنا، وفلسطين بكامل ترابها لنا، ولن نتنازل 

عنهما، ولن تكونا جزءا من كيان مشوه 

ومؤقت.

مكرم أحمد الطراونة 

كاتب أردني

من قريب

الغد األردنية 

الرمزيات الفاضحة في خطاب »سموتريتش«

ساري عرابي
كاتب فلسطيني

دعوة الوزير المتطرف 
السابقة بمحو »حوارة« 

تستدعي التذكير 
بالسعي اإلسرائيلي 
الدائم لمحو الشعب 

الفلسطيني
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الخور ثانًيا والغرافة ثالًثا

»الشاطئية« القطراوي يتوج بـ

للكرة  العام  للدوري  بطلاً  الرياضي  قطر  نادي  فريق  ُتوج 

الطائرة الشاطئية للرجال ولتحت 

على  فوزه  بعد  ا  ثانياً الخور  فريق  حّل  فيما  سنة،   20
قوية  منافسات  بعد  ا،  ثالثاً فحّل  الغرافة  أما  الغرافة، 

شهدتها ملعب الغرافة الشاطئية.

االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  الكواري  سالم  محمد  وقاَم 

بتتويج  الشاطئية،  الطائرة  الكرة  لجنة  رئيس  ونائب 

والميداليات  البطولة  بدرع  قطر  نادي  البطل  الفريق 

وحاز  الفضية،  الميداليات  الخور  فريق  ونال  الذهبية، 

مراسم  في  وشارك  البرونزية،  الميداليات  الغرافة  فريق 

تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلثة األولى خالد الكعبي 

صقر  وصالح  قطر  بنادي  الطائرة  الكرة  جهاز  رئيس 

الشقيري المهندي رئيس جهاز نادي الكرة الطائرة بنادي 

الخور الرياضي.

ختام النسخة األولى
لبطولة الجامعات لليد

اختتمت أمس األربعاء منافسات النسخة األولى لبطولة 

الجامعات لكرة اليد التي نظمها االتحاد القطري للرياضة 

بالصالة  مارس   22 إلى   12 من  الفترة  في  الجامعية 

من  عدد  بمشاركة  قطر  بجامعة  الجديدة  الرياضية 

مؤسسات التعليم العالي والجامعات.

والميدالية  األول  المركز  الشرطة  معهد  فريق  حصد   

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  فريق  ونال  الذهبية 

فريق  حصل  بينما  الفضية،  والميدالية  الوصافة  مركز 

جامعة قطر على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي - رئيس 

االتحاد القطري للرياضة الجامعية بتتويج الفرق الفائزة 

بالمراكز الثلثة األولى.

حضر ختام منافسات بطولة الجامعات لكرة اليد للرجال 

إدارة  مجلس  وأعضاء  مسؤولي  كبار  من  عدد   2023
الجامعات  وممثلي  الجامعية  للرياضة  القطري  االتحاد 

والفرق المشاركة وعدد من الطلب.

أسباير تفتح التسجيل في مهرجان رمضان
8 فعاليات  أعلنت مؤسسة أسباير زون عن فتح باب التسجيل للفرق واألفراد بـ 

الثامن  في  انطلقه  والمقرر  الرياضي  رمضان  مهرجان  خلل  مختلفة  رياضية 

والعشرين من مارس، حيث أصبح المهرجان علمة مسجلة لدى عشاق الرياضة 

في قطر عبر ما يقدمه من فعاليات متنوعة..وقد كشفت مؤسسة أسباير زون 

مساءاً  والنصف  التاسعة  الساعة  من  تبدأ  والتي  للفعاليات  الكامل  جدولها  عن 

مؤسسة أسباير  لموظفات  خاصة  فعالية  ستقام  حيث  الليل،  منتصف  وحتى 

القدم  الكرة  مسابقات  البيت  استاد  يستضيف  كما  أسباير،  حديقة  في  زون 

)رجال( في الفترة من 28 مارس إلى 8 أبريل ومنافسات كرة القدم الرباعية )رجال( 

من 28 مارس إلى 1 أبريل في ملعب كره القدم الخماسية.

Ooredoo في نصف نهائي بطولة كأس

الدحيــل والسد.. قمـة جــديدة

ان  بعد  الدور،  لهذا  الدحيل  وتأهل 

برصيد  الثانية  مجموعته  تصدر 

في  الفوز  خلل  حققها  نقطة،   13
واحدة  مرة  والتعادل  مباريات   4
وذلك  هزيمة،  ألي  يتعرض  لم  فيما 

أيضا  ضمت  التي  المجموعة  في 

والشمال  والريان  والغرافة  )العربي 

والمرخية(..بينما تأهل للدور نصف 

المركز  في  حل  أن  بعد  النهائي 

الثانية،  المجموعة  من  الثاني 

الفوز  خلل  حققها  نقاط،   9 برصيد 

للهزيمة  وتعرض  مباريات   3 في 

التي  المجموعة  في  وذلك  مرتين، 

قطر  ونادي  صلل  )أم  الفرق  ضمت 

واألهلي والوكرة والسيلية(.

بفترة  الفريقين  كل  ويمر 

في  الدحيل  يتواجد  جيدة،حيث 

الدوري  ببطولة  الترتيب  صدارة 

39 نقطة، بينما يأتي السد  برصيد 

في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

مؤخرااً  التقيا  قد  الفريقين  وكان   

األسبوع  من  الُمؤجلة  المباراة  ضمن 

انتهت  والتي  للدوري،  العاشر 

بتعادلهما بهدفين لكل منهما.

المباراة  تشهد  ان  المتوقع  ومن 

المدربين،  بين  تكتيكيا  صراعا 

وخوانما  الدحيل  مدرب  كريسبو 

المدربين  من  وهما  السد،  مدرب 

األدوات  مع  التعامل  يجيدون  الذين 

والعناصر الموجودة لديهما.

من  عددااً  فريق  كل  يضم  حيث   

اللعبين أصحاب المستوى المتميز 

قوي،  عرض  تقديم  على  القادرين 

المتألق والهداف مايكل  ففي الدحيل 

هي  تاي  ونام  علي  والمعز  أولونجا 

محمد  وإسماعيل  ساسي  وفرجاني 

عن  ويغيب  اللعبين،  من  وغيرهم 

البلجيكي  اللعب  الفريق  صفوف 

ادميلسون جونيور.

قوته  على  السد  يراهن  بينما   

القناص  وجود  ظل  في  الهجومية 

بغداد بونجاح وأكرم عفيف وسانتي 

وغيرهم  الهيدوس  وحسن  كازورال 

من اللعبين.ــ

يستضيف استاد سحيم 
بن حمد بنادي قطر، اليوم 

مباراة قوية تجمع بين 
الدحيل والسد، بداية من 

الساعة 9:45 مساًء، ضمن 
الدور نصف النهائي من 

 Ooredoo بطولة كأس
للموسم 2022- 2023.

ومن المنتظر أن تشهد 
المباراة صراعا كبيرا بين 

الفريقين، وهذا ما يحدث 
في المباريات التي تجمع 

الفريقين، وهذه المرة الرغبة 
ستكون أكبر لهما من أجل 

الوصول للمباراة النهائية.

الزعيم بمن حضر

  مواجهة صعبة
مدرب  خوانما  اإلسباني  أكد 

لمباراة  فريقه  جاهزية  السد، 

في  الخميس،  اليوم  الدحيل 

من  النهائي  قبل  الدور 

كأس  بطولة 

.Ooredoo
ل  قا و

في  خوانما 

ت  يحا تصر

قع  للمو

سمي  لر ا

السد:  لنادي 

نا  تنتظر «

صعبة  مواجهة 

أمام فريق كبير، نواجه 

ا وقد لعبنا ضدهم  ا صعباً منافساً

ونعلم  قليلة  أيام  قبل  الدوري  في 

مدى صعوبة المباراة«.

اليوم  مباراة  بين  الفارق  وحول 

أيام  قبل   )2-2( الدوري  ولقاء 

مباراة  »كل  السد:  مدرب  أوضح 

وهذه  خاصة  حسابات  لها 

واآلن  ا  تماماً مختلفة  المسابقة 

بعض  دون  سنلعب 

العبينا الدوليين«.

 : ف ضا أ و

لطبع  با «

فنا  هد

الفوز  هو 

 ، س لكأ با

نحن 

ن  متحمسو

بوجود  للغاية 

فرصة الوصول إلى 

النهائي ويرجع ذلك إلى 

الجهد الكبير الذي بذله اللعبون 

الشباب قبل المونديال«.

وختم: »الوصول للنهائي سيكون 

لهذه  خاصة  لنا  ا  كبيراً ا  إنجازاً

المجموعة من اللعبين«.

وحيد بوسيوف كتب

شهاب الليثي: 
الفريقان كتاب مفتوح

حارس  الليثي،  شهاب  أكد 

السد،  أمام  مباراتهم  أن  الدحيل، 

ستكون مفتوحة

ستكون  بالتأكيد   : الليثي  وقال 

وصعبة  للجمهور  ممتعة  مباراة 

فالفريقان  الفريقين،  كل  على 

المواجهات  ظل  في  مفتوح  كتاب 

الفترة  في  جمعتنا  التي  العديدة 

من  قوة  بكل  وسنعمل  األخيرة، 

أجل االنتصار. 

بعض  من  نعاني  وأضاف: 

الموسم،  انطلقة  منذ  الغيابات 

وخضنا الجوالت األولى من الدوري 

بدون العبينا الدوليين. 

كريسبو: ندخل كل البطوالت من أجل التتويج
أكد األرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل على صعوبة 

وقوة مباراة فريقه أمام السد، في الدور نصف النهائي من 

.Ooredoo بطولة كأس

النادي:  لموقع  تصريحات  في  كريسبو  وقال 

مبارياتنا مع السد دائما ما تكون مثيرة وتكون 

ندية، وهذا ما حدث في المباراة األخيرة، التي 

نجحنا في العودة فيها في الدقيقة األخيرة 

ومثل هذه المباريات تتطلب أن يكون جميع 

اللعبين في قمة تركيزهم طيلة زمنها.

وأضاف: الفريق يسير في الطريق الصحيح، 

وكذلك  الدوري،  ترتيب  جدول  نتصدر  حيث 

سنخوض اليوم نصف نهائي من بطولة كأس 

Ooredoo، التي شارك فيها جميع األندية ووصولنا لهذا 
الدور يعني أننا اجتهدنا ونجحنا في تحقيق االنتصارات 

التي كفلت لنا هذا التواجد. .وعن طموحاتهم في البطولة، قال 

كريسبو: الدحيل يدخل لكل بطولة من أجل التتويج 

بلقبها، فنحن فريق كبير وطموح الفرق الكبيرة 

وتحقيق  التتويج  لمنصات  الصعود  هو  دومااً 

غياب  المباراة  ستشهد  وتابع:  األلقاب.. 

ادميلسون جونيور وعاصم مادبو  كل من 

اللعبين  بقية  ولكن  البريك،  وسلطان 

حديثه:  وختم  المباراة..  لهذه  جاهزون 

اللعبين  يمنح  القدم  كرة  في  االنتصار 

تحقيق  مواصلة  أجل  من  اضافية  طاقة 

في  تواجدنا  وبالتأكيد  اإليجابية،  النتائج 

صدارة الدوري يتطلب منا أن نظهر شخصية 

البطل، وأن نثبت أحقيتنا في هذا المركز بإظهار 

القوة الحقيقية للفريق.

{ كريسبو

خوخي بوعالم:

خوانما:

شدد خوخي بوعلم العب السد، 

مع  فريقه  مباراة  أهمية  على 

الدحيل، التي ستقام الخميس، 

بطولة  من  نهائي  نصف  في 

.Ooredoo كأس

في  بوعلم  وقال 

لموقع  تصريحات 

»مواجهة  السد  ناديه 

سهلة  تكون  لن  الدحيل 

اللذين  الفريقين  على 

الفوز  عن  يبحثان 

نهائي  وبلوغ 

البطولة«.

ل  حو و

ق  ر لفا ا

بين مباراة 

اليوم ولقاء 

يقين  لفر ا

في الدوري المحلي، علق »مواجهة 

إلى  تحتاج  الدحيل  أمام  اليوم 

العبور  هدفنا  فقط،  واحد  فائز 

من  »نعاني  للنهائي«..وتابع 

بعض  تواجد  مع  الغيابات 

منتخبات  مع  اللعبين 

المنتخب  وكذلك  بلدهم 

األولمبي«..وأوضح خوخي 

دائما  يبقى  »السد  بوعلم 

الغيابات،  رغم  حضر  بمن 

على  سنعمل  ولذلك 

أفضل  تقديم 

لدينا،  ما 

أقصى  وبذل 

بوسعنا  ما 

ز  للفــــــــــــــــو

عــــــــــــلى 

الدحيل«.
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Ooredoo اليوم بين العربي وأم صالل في كأس

صراع من أجل النهائي
 9:45 يشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الساعة 

والعربي في  أم صالل  التي تجمع بين  المواجهة  اليوم  مساء 

للموسم   Ooredoo كأس  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور 

فريق،  لكل  خاصة  أهمية  المباراة  وُتشكل   …  2023  2022-

حيث يسعى كل منهما للظفر باللقب في هذا الموسم.

بفارق  نقطة   37 برصيد  الثاني  المركز  يحتل  العربي 

مميزة  فترة  يعيش  المتصدر،  الدحيل  عن  نقطتين 

الترتيب  بجدول  متقدم  مركز  في  والتواجد  باالنتصارات 

ببطولة الدوري.

 10  احتل العربي وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 

نقاط، بعد الدحيل متصدر المجموعة، حيث جمع العربي 

النقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة 

في مثلها.

من:  كال  المجموعات  دور  في  الثانية  المجموعة  وضمت 

الدحيل، العربي، الغرافة، الريان، الشمال، المرخية.

أم صالل يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، ولكن 

التنافس في بطولة كأس Ooredoo مختلف، حيث تميز أم 

صالل في دور المجموعات وتصدر مجموعته، كما أن العربي 

أجاد وقدم مستوى كبيرًا أيضًا وتأهل عن جدارة إلى نصف 

يمكن  وال  ومثيرة،  قوية  ستكون  فالمباراة  وبالتالي  النهائي، 

االنتصار  لتحقيق  حظًا  األوفر  سيكون  بمن  مسبقًا  التوقع 

والوصول للنهائي.

نقطة،   13 برصيد  األولى  المجموعة  صالل  أم  وتصدر 

بتحقيقه الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحده بدون 

أي خسارة.

أم  من:  كال  المجموعات  دور  في  األولى  المجموعة  وضمت   

صالل، السد، نادي قطر، األهلي، الوكرة، السيلية.

والقوة،  باإلثارة  تتسم  دائمًا  والعربي  صالل  أم  مواجهات 

وكل منهما سيسعى لعبور اآلخر من أجل الوصول للمباراة 

وهو  البطولة،  بكأس  التتويج  على  والمنافسة  النهائية 

وطالل  العربي  مدرب  علي  يونس  من  كل  اليه  يسعى  ما 

القرقوري مدرب أم صالل.

عوض الكباشي كتب

يونس علي:

مواجهة تحتاج لتركيز 
أبدى يونس علي مدرب العربي، استعداد الفريق لمواجهة 

.Ooredoo أم صالل في نصف نهائي كأس

وقال المدرب في تصريحات له قبل المباراة: االستعدادات 

ونتطلع  صالل،  أم  لمواجهة  جاهزون  جيد،  بشكل  تمضي 

فريق  صالل  أم  وتابع:  للنهائي.  والوصول  الفوز  لتحقيق 

والوصول  الفوز  إلى  ويسعى  مميزين،  العبين  يضم  منظم 

الفريق  عن  سيغيب  أنه  إلى  وأشار  النهائية.  المباراة  إلى 

انضموا  الذين  الدوليين  الالعبين  بعض  المباراة  خالل 

الدولي،  التوقف  فترة  خالل  لمنتخباتهم 

وبعض اإلصابات الموجودة في الفريق، 

لكن لدينا مجموعة رائعة من الالعبين 

وجاهزون لتقديم أنفسهم بصورة جيدة 

التأهل  وأضاف:  المقبلة.  المباراة  في 

الكامل  للتركيز  يحتاج  للنهائي 

إن  حيث  دقيقة،   90 الـ  طوال 

بخروج  ُتلعب  المباريات  هذه 

أكثر  سيكون  ومن  المهزوم، 

الفوز  سيحقق  تركيزًا 

ويتأهل للنهائي.

قائاًل:  حديثه،  واختتم   

بشكل  مباراة  كل  في  نفكر 

الكؤوس  ومواجهات  منفصل، 

حسابات  ولها  الدوري  عن  تختلف 

إلى  للوصول  وسنسعى  خاصة، 

منافس  أمامنا  ولكن  النهائي، 

ما  أفضل  تقديم  وعلينا  صعب، 

لدينا من أجل الفوز.

محمد صالح النيل:

نتطلع إلى النهائي
صعوبة  على  العربي،  العب  النيل  صالل  محمد  أكد 

المباراة أمام أم صالل.

صالل  أم  فريق  طموحات  نحترم  تصريحاته:  في  وقال 

بغض  سهلة،  ستكون  مهمتنا  أن  أعتقد  وال  تأكيد،  بكل 

النظر عن موقع المنافس على خريطة جدول الترتيب، 

األمر الذي ال يعتبر مقياسًا لتقييم أداء أم صالل، بالتأكيد 

توجد  وال  أكبر  بتركيز  العربي  تواجه  الفرق  جميع  ألن 

مباراة سهلة في عالم كرة القدم. 

للمواجهة،  التحضيرات  وعن 

إيجابية  الفريق  في  األجواء  قال: 

وقد  الدوري،  نتائج  بعد  خصوصًا 

وكل  الدوري  مباراة  ملف  أغلقنا 

تركيزنا حاليًا على المباراة القادمة، 

على  الجميع  يكون  أن  وأتمنى 

المطلوبة  الجاهزية  درجة 

والتأهل  الجماهير  إلسعاد 

حديثه  واختتم  للنهائي. 

ستكون  المباراة  قائاًل: 

لمشاركة  جيدة  فرصة 

الذين  الالعبين  بعض 

كثيرًا  يشاركوا  لم 

ليلعبوا  الدوري،  في 

كنصف  مهمة  مباراة  في 

 ،Ooredoo كأس  نهائي 

للفوز  الفريق  ومساعدة 

والوصول للنهائي.

القرقوري:

هدفنا المباراة الختامية
مدرب  القرقوري  طالل  المغربي  أكد 

العربي  مواجهة  أن  صالل  أم  فريق 

 Ooredoo كأس  نهائي  نصف  في 

المنافس  ألن  وصعبة  قوية  ستكون 

الكبيرة  المقومات  من  يمتلك  فريق 

المحترفين  أفضل  توافر  على  عالوة 

مستوى  على  مواطنين  والعبين 

ممتاز ودكلة بدالء أيضا. 

كبيرة  مواجهة  ستكون  هنا  ومن 

يسعى  منا  كل  والمنافس  ألننا 

النهائية  المباراة  إلى  والوصول  للفوز 

المباراة  وأن  السيما  بالكأس  والظفر 

ال تحتمل أية أخطاء والفريق األفضل 

للفرص  واستغالال  حظوظًا  واألكثر 

واألقل أخطاًء سيكون الفوز حليفه.

المواجهة  ندخل  أن  البد  هنا  ومن 

على  وسنعمل  كبير  بتركيز 

لترجمتها  الفرص  كل  استغالل 

لصالحنا كما أننا سنضع التشكيلة 

بها  نواجه  التي  المناسبة  والخطة 

فريق األحالم.

الفريق  العبي  كل  القرقوري:  وقال 

على  عالوة  المباراة  أهمية  يدركون 

والوصول  الفوز  تحقيق  في  رغبتهم 

للنهائي ألنها فرصة جيدة وأننا نهيئ 

مباريات  أن  خاصة  للمواجهة  الفريق 

تعويضات  بها  يكن  لم  الكؤوس 

وبالتالي  المنافسة  يترك  والخاسر 

علينا أن ندخل بتركيز قوي من أجل 

الظفر بالفوز.

ناصر النصر:

قوية وصعبة
إن  الفريق  العب  النصر  ناصر  قال 

المباراة قوية وصعبة وإن مباريات 

الكؤوس تختلف عن الدوري وكلنا 

جاهزون للقاء بقوة أمال في الوصول 

في  نطمع  ألننا  النهائية  للمباراة 

إحراز اللقب. 

وقال ناصر النصر: نعلم جيدا 

العربي  مواجهة  وصعوبة  قوة 

عازمون  صالل  أم  العبي  ولكن 

على الفوز.

شهدت طرح الكثير من الموضوعات

»البليارد والسنوكر« يعقد جمعيته العمومية
للبليارد  القطري  االتحاد  عقد 

والسنوكر اجتماع الجمعية العمومية 

شهدت  والتي   ،2022 للموسم  العادية 

طرح الكثير من الموضوعات المهمة في 

االتحاد  أنشطة  أبرزها  األعمال  جدول 

الموسم  خالل  الخارجية  والمشاركات 

وترأس   .2023 الجديد  الرياضي 

رئيس  الرمزاني  محمد  االجتماع 

 21( األعضاء  غالبية  وبحضور  االتحاد، 

عضوا(، فضال عن ممثل وزارة الرياضة 

أكد  الذي  النجار،  إبراهيم  والشباب 

العمومية  الجمعية  انعقاد  صحة 

الكتمال النصاب القانوني.

أمين  النعيمي  سالم  محمد  وافتتح 

السر العام باالتحاد، اجتماع الجمعية 

بمنتجع  أقيمت  التي  العمومية 

أعمال  جدول  واستعرض  المسيلة، 

برامج  أبرزها  كان  والتي  االجتماع، 

خطة  ومشروع  الرياضي  النشاط 

العمل للموسم الحالي 2023.

يواصل  االتحاد  أن  النعيمي  وأكد 

العمل من أجل تحقيق أهدافه بفضل 

ومدربين  العبين  من  الجميع  جهود 

وإداريين، وذلك بجانب جهود الدولة في 

االهتمام بالرياضة.

في  كلمته  خالل  النعيمي،  وقال 

الفترة  االتحاد عمل خالل  إن  االجتماع، 

البليارد  رياضة  دعم  على  الماضية 

باألداء  االرتقاء  خالل  من  والسنوكر 

على  والتأكيد  المشاركة،  وتعزيز 

أهمية هذه الرياضة.

المدير  الخيارين  مبارك  تطرق  بدوره، 

الفنية  األمور  إلى  لالتحاد  التنفيذي 

البليارد  رياضة  بتطوير  الخاصة 

استعراض  عن  فضال  والسنوكر، 

)بطولة  الثالث  اآلسيوية  البطوالت 

آسيا  بطولة  للرجال،  للسنوكر  آسيا 

آسيا  وبطولة  للسيدات،  للسنوكر 

استضافها  التي  اإلنجليزي(،  للبليارد 

االتحاد القطري وحققت نجاحا كبيرا، 

االستحقاقات  مناقشة  عن  فضال 

التي ستشارك فيها قطر سواء  المقبلة 

على صعيد البليارد أو السنوكر.

في الشقب

شهر الصحة واللياقة يعود من جديد
يعود شهر الصحة واللياقة من جديد 

بنسخته الثانية، بعد أن لقي رواجًا 

وإقبااًل كبيرًا في نسخته األولى من 

مع  الشقب  يتعاون  الماضي.  العام 

في  الرائدة  المؤسسات  من  عدد 

مجال اللياقة البدنية ليقدموا ألفراد 

بدنية  لياقة  حصص  المجتمع 

في  لونجين  ميدان  في  مجانية 

الشقب خالل شهر رمضان المبارك. 

تشمل الحصص مجموعة متنوعة 

مثل  الرياضية،  التمارين  من 

الدراجات  وحصص  األثقال،  رفع 

البدنية،  اللياقة  وحصص  الثابتة، 

الكثير  وغيرها  الديتوكس،  ويوغا 

مما يساعدكم على تحقيق التوازن 

بين الفكر والروح والجسد.

حصرية  حصص  الشقب  يقدم   

في  يساهم  إنه  إذ  فقط،  للنساء 

تمكين اإلناث من ممارسة الرياضة. 

التي  المجانية  الحصص  تهدف 

تشجيع  إلى  الشقب  يقدمها 

العمرية  الفئات  جميع  مشاركة 

في  البدنية  التربية  دور  وتفعيل 

جميع المراحل الدراسية إلى جانب 

الفعاليات  في  الحضور  تعزيز 

على  المحافظة  أجل  من  الرياضية 

نمط الحياة الصحي في المجتمع. 

الركائز  إلهام!  تحفيز،  تركيز، 

الثالثة التي تعتمد عليها الحصص 

ولياقة  أفضل  لنتائج  الرياضية 

في  الرياضة  فممارسة  أكثر، 

جدًا  مفيدة  الفضيل  رمضان  شهر 

الدهون  للصحة وتعد فرصة لحرق 

والحركة  فالنشاط  المخزونة، 

الوزن  على  المحافظة  وسائل  من 

تعزيز  جانب  إلى  البدنية  واللياقة 

تدفق  على  والحفاظ  الدماغ  صحة 

العضالت  تقوية  إلى  باإلضافة  الدم 

والمحافظة على الحيوية والنشاط. 

وستقام الحصص من 23 مارس إلى 

المسائية.  الفترة  خالل  أبريل،   12
من  واحدة  ساعة  حصة  كل  مدة 

الساعة 21:00 إلى 22:00 مساًء.
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عنابي الطائرة الشاطئية يشارك 
»Elite16 - Tepic« في بطولة

الدوحة -قنا- يشارك المنتخب القطري للكرة 

الطائرة الشاطئية للرجال، المكون من الثنائي 

شريف يونس وأحمد تيجان، المصنف الثالث 

عالميا، في بطولة »Elite16 - Tepic« المقامة 

في المكسيك، وتستمر حتى »األحد« المقبل، 

بمشاركة أفضل المصنفين على مستوى 

العالم.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب القطري ضمن 

المجموعة األولى، التي تضم أيضا الثنائي 

النرويجي »مول وسوروم« المصنف األول عالميا، 

والثنائي اإليطالي كوتافافا ونيكوالي، إلى جانب 

منتخب رابع سيتم تحديده الحقا من التصفيات 

التي ستلعب الحقا.

وسيبدأ المنتخب القطري مبارياته في البطولة 

اليوم »الخميس« بمواجهة المنتخب الذي 

سيتأهل من التصفيات، على أن يخوض مباراته 

الثانية غدا »الجمعة« بمواجهة منتخب النرويج، 

ليختتم دور المجموعات، في مساء ذات اليوم، 

بمواجهة نظيره االيطالي.

يشار إلى أن المنتخب القطري يحل في المركز 

الثالث بالتصنيف العالمي الذي أصدره االتحاد 

الدولي للعبة حديثا، برصيد »7,220« نقطة، 

خلف ثنائي منتخب هولندا بروير وميوسن 

الثاني برصيد »7,380« نقطة، بينما يتصدر 

الثنائي النرويجي »مول وسوروم« التصنيف 

برصيد )9,120( نقطة.

وحقق المنتخب القطري، المتوج بالميدالية 

البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، العديد من 

النتائج المتميزة في السنوات األخيرة، بقيادة 

الثنائي المتميز شريف يونس وأحمد تيجان إذ 

قدما مستويات أبهرت الجميع، وجعلت المنتخب 

من أوائل منتخبات العالم في التصنيف 

العالمي.

»10« فرق على مجموعتين.. واالنطالقة بعد غد

كشف تفاصيل بطولة الوجبة

من  الثالث  المقبل  السبت  يوم  تنطلق 

الوجبة  بطولة  الكريم  رمضان  شهر 

الـ21  نسختها  في  القدم  لكرة  الرمضانية 

تقسيمهم  تم  فرق  عشرة  بمشاركة 

المجموعة  تضم  حيث  مجموعتين  إلى 

وأم  ولوكير  ولبصير  الوجبة  فرق  األولى 

الثانية  المجموعة  وتضم  ولخويا،  بركة 

وكلية  ومريخ  وشرق  والريان  الشقب  فرق 

العشرة  الفرق  تتنافس  وسوف  الشرطة، 

القوية  البطولة  من  المجموعات  دور  في 

مجموعة  كل  عن  فريقان  يتأهل  أن  على 

المنافسة  ثم  ومن  النهائي  قبل  الدور  إلى 

على التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

بداية  ضربة  تكون  أن  المنتظر  ومن   

بإقامة  العريقة  الرمضانية  البطولة 

المجموعة  مباريات  ضمن  مباراتين 

فريق  بين  تجمع  األولى  المباراة  األولى، 

الساعة  تمام  في  لبصير  وفريق  الوجبة 

ستجمع  بينما  مساء،  والنصف  الثامنة 

أم  فريقي  اليوم  نفس  في  الثانية  المباراة 

بركة مع لخويا في تمام الساعة التاسعة 

المجموعة  عن  مباراتان  وتقام  والنصف، 

الثانية يوم األحد حيث يلتقي فريق كلية 

الساعة  تمام  في  شرق  فريق  مع  الشرطة 

الثامنة والنصف، وتليها مواجهة الريان مع 

مريخ، وتستمر المنافسة بإقامة مباراتين 

كل يوم لحين االنتهاء من دور المجموعات 

لتحصل  رمضان،   12 بتاريخ  البطولة  من 

النهائي  نصف  الدور  إلى  المتأهلة  الفرق 

الدور  يقام  ثم  رمضان،   13 يوم  راحة  على 

ويحصل  رمضان   14 بتاريخ  النهائي  قبل 

المباراة  إلى  المتأهالن  الفريقان  بعده 

تقام  أن  على  يوم  لمدة  راحة  على  النهائية 

من  السابع  الجمعة  يوم  النهائية  المباراة 

أبريل المقبل الموافق 16 من شهر رمضان 

الفضيل. 

العشرة  الفرق  أسماء  إلى  وبالنظر  هذا 

التكهن  جدا  الصعب  من  نجد  المتواجدة 

بنتائج المباريات، أو بهوية البطل الجديد 

خاصة وان هناك العديد من الفرق التي لها 

على  دائما  منافسا  وتعتبر  حافل  تاريخ 

أكثر  الوجبة  فريق  مقدمتها  في  اللقب 

تواجد  وأيضا  البطولة،  بلقب  متوج  فريق 

مميزة  عناصر  يضم  الذي  الشقب  فريق 

األخيرة  النسخة  بلقب  والمتوج  للغاية، 

شرق  فريق  إلى  باإلضافة  البطولة،  من 

قبل  النسخة  لقب  حامل  مريخ  وفريق 

القوي  المنافس  الريان  وفريق  األخيرة، 

باإلضافة  األخيرة  النسخة  ووصيف  دائما 

ولبصير  لخويا  مثل  الجديدة  الفرق  إلى 

التي  القوية  الفرق  من  وغيرهم  بركة،  وأم 

كأس  رفع  أجل  من  قوة  بكل  تسعى 

البطولة في مسك الختام. 

في  المشاركة  الفرق  أن  بالذكر  الجدير 

االستعداد  على  تحرص  الوجبة  بطولة 

منافسات  لخوض  للغاية  جيد  بشكل 

اليومية  التدريبات  خالل  من  البطولة 

بخبرات  واالستعانة  المعسكرات،  وإقامة 

أتم  في  تكون  لكي  الفنية  المدربين 

وان  خاصة  الكبير  للتحدي  جاهزية 

المستوى الفني للبطولة مرتفع للغاية. 

للبطولة  المنظمة  اللجنة  راعت  كما 

المباريات  لمتابعة  الجماهيري  الحضور 

وسائل  بكل  البطولة  ملعب  بتجهيز 

ممتعة  متابعة  لتوفير  للجماهير  الراحة 

البطولة  وان  خاصة  المدرجات،  من 

يحرصون  كثر  بمتابعين  تحظى 

لالستمتاع  يومية  بصفة  التواجد  على 

الفرق  وتشجيع  المباريات  بمشاهدة 

المنظمة  اللجنة  وفرت  حيث  المشاركة، 

تخرج  لكي  للجميع  الراحة  سبل  كافة 

معتاد  هو  كما  صورة  أفضل  في  البطولة 

دائما.

$ الدوحة

في سباق الخيل بنادي الفروسية أمس

إرنست أولدرتش 
يفوز بكأس الجساسية

السباق  أسواط  بقية  وأسفرت 

)فار  مطراش  الجواد  فوز  عن  أمس 

فاديت × أونابيال( ملك مربط العنود 

العربية  للخيل  األول  بالشوط 

تصنيف  محلي  إنتاج  األصيلة 

فوق  فما  سنوات   4 عمر  وأقل   65
الخيال  بقيادة  1700م  لمسافة 

المدربة  وبإشراف  السيابي  أنس 

العنود خليفة المالكي

الفوز  كان  الثاني..  الشوط  وفي 

األصيلة  العربية  الخيل  بشوط 

المبتدئة عمر 4-6 سنوات لمسافة 

السقاف  إف  زد  للمهر  1700م 
ملك  األمينة(  إف  زد   × )المرتجز 

ابراهيم  محمد  محمد  إبراهيم 

حمد  المدرب  وبإشراف  الفضاله، 

الجهني مع الخيال سفيان سعدي

المهر  فاز  الثالث..  الشوط  وفي 

واريور  )ساكسن  سين  ساكسن 

الرفاع  ملك  مورننغ(  كريستال   ×
جاسم  المدرب  وبإشراف  ريسنق 

للخيل  التكافؤ  بشوط  الغزالي 

المهجنة األصيلة تصنيف 70 وأقل 

لمسافة  فوق  فما  سنوات   3 عمر 

1700م

التكافؤ  شوط  الرابع  الشوط  وفي 

تصنيف  األصيلة  المهجنة  للخيل 

فوق  فما  سنوات   3 عمر   85-65
الجواد  به  فاز  1100م،  لمسافة 

موتشنغ   × )زوفاني  َرن  آند  كراش 

الجسرة  مربط  ملك  ألونغ( 

وبإشراف المدرب عبد الله المال 

الجواد  الخامس  بالشوط  وفاز 

اإلطاللة(   × البحر  إف  )إيه  متحفز 

في  إبراهيم  عوض  صبحية  ملك 

العربية  للخيل  التكافؤ  شوط 

-65 األصيلة إنتاج محلي تصنيف 

4 سنوات فما فوق لمسافة  85 عمر 
محمد  المدرب  وبإشراف  1200م، 
الخيال  وبقيادة  األحمد  خالد 

شتيبان مازور.

الجواد  السادس  بالشوط  وفاز 

ملك  إتشر(   × مي  وذ  )أبايد  أشيقر 

محمد عبد الله العبد الملك بشوط 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ 

80 وأقل عمر  إنتاج محلي تصنيف 

1200م  لمسافة  فوق  فما  سنوات   4
بفارق 3 أطوال بقيادة الخيال أنس 

خالد  محمد  المدرب  مع  السيابي 

األحمد.

فاز الجواد إرنست أولدرتش )أويسس دريم 
× واليس( ملك عبد اللطيف حسين زينل 

العمادي بكأس الجساسية، وذلك بعد فوزه 
بالشوط الرئيسي الذي اقيم أمس بنادي السباق 

والفروسية والمخصص للخيل المهجنة األصيلة 
تصنيف 80-100 عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 

1900م وذلك بإشراف المدرب زهير محسن 
وبقيادة رائعة من الخيال لوكاس دولوزييه، 

وتوج الفائزين عبدالله راشد الكبيسي، مدير إدارة 
السباقات بنادي السباق والفروسية.

اليوم في النسخة الثالثة عشرة على مالعب أسباير

»3« مباريات تدشن بطولة الكاس الرمضانية
تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من 

القدم، حيث تقام  لكرة  الرمضانية  الكاس  بطولة 

المقامة  البطولة،  افتتاح  في  مواجهات  ثالث  اليوم 

 ،)5( رقم  الخارجي  أسباير  أكاديمية  ملعب  على 

وستكون أولى مواجهات البطولة بين فريقا أم صالل 

التاسعة  الساعة  الساعة  الشحانية في تمام  مع 

والربع مساء في افتتاح مباريات المجموعة األولى 

وتبدأ المباراة، تليها مباراة مدينة خليفة مع برزان 

الثانية  المجموعة  ضمن  مساء   10:25 الساعة 

الدفنة  األول بمواجهة بين  اليوم  وتختتم مباريات 

مع أم األفاعي في المجموعة الثالثة.

توزيعها  تم  فريقا   16 بمشاركة  البطولة  وتقام 

على 4 مجموعات ضمت المجموعة األولى: فرق أم 

ضمت  فيما  والمايدة،  والشحانية  والوجبة  صالل 

والرميلة  خليفة  مدينة  فرق  الثانية  المجموعة 

المجموعة  فرق  تضم  بينما  وعنيزة،  وبرزان 

بينما  والوكرة،  األفاعي  وأم  والخور  الدفنة  الثالثة 

حامل  المعمورة  فريق  الرابعة:  المجموعة  تضم 

اللقب ومعه قناة الكاس وزكريت.

ويقام الدور األول بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل 

أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي 

يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية 

التي تحدد البطل.

من  المشاركة  على  كبيرا  اقباال  البطولة  وشهدت 

كافة الفرق التي تحمل أسماء مناطق في الدولة، 

 16 بمشاركة  اكتفت  المنظمة  اللجنة  ولكن 

على  المنظمة  اللجنة  تحرص  كما  فقط،  فريقا 

للجميع  الفرصة  إلتاحة  المشاركات  في  التنوع 

هذه  في  جديدة  أسماء  تظهر  حيث  للمشاركة 

كبيرا  نجاحا  حققت  التي  البطولة  من  النسخة 

واقوى  أفضل  من  واحدة  وباتت  سنواتها  مدار  على 

البطوالت الرمضانية.

المدير  الهتمي  عبدالله  بن  عيسى  السيد  وأكد 

العام لقنوات الكاس الرياضية أن تنظيم البطولة 

على  الكاس  قنوات  حرص  منطلق  من  يأتي 

االجتماعية من أجل تشجيع  القيام بمسئوليتها 

طاقات  وتفريغ  القدم،  كرة  ممارسة  على  الشباب 

الشباب من خالل الرياضة ونشر الوعي بأهميتها 

لتكون نمط حياة صحي في حياتهم.

تحققه  الذي  الكبير  بالنجاح  سعداء  وأضاف: 

البطولة على مدار سنواتها حتى باتت واحدة من 

أقوى البطوالت خالل شهر رمضان الكريم واصبحت 

لها سمعه طيبة وتحظى باهتمام كبير.

نسختها  في  انطلقت  قد  الكأس  بطولة  وكانت 

الكاس،  قناة  فريق  بلقبها  وتوجد   2009 عام  األولى 

فيما حصد لقب النسخة الثانية في 2010: فريق 

زكريت، ولقب النسخة الثالثة 2011 فريق اتحاد 

كرة القدم، والذي حافظ ايضا على لقب النسخة 

الكاس ليحص  2012، فيما عاد فريق  الرابعة في 

لقب النسخة الخامسة في 2013، كما حقق اللقب 

الثاني على التوالي والثالث في تاريخ البطولة عام 

بلقبين  الفوز  من  الكرة  اتحاد  فريق  وتمكن   ،2014
السابعة  بالنسختين  بفوزه  و2016   ،2015 عامي 

النسخة  وفي  الكاس،  فريق  رقم  ليعادل  والثامنة 

التاسعة 2017 توج باللقب فريق الوعب، وعاد فريق 

الكاس من جديد ليحصد لقب النسخة العاشرة 

الحادية  النسخة  لقب  احرز  فيما   ،2018 لعام 

عشرة 2019 فريق لحويلة، ولقب النسخة الثانية 

عشرة 2022 فريق المعمورة.

$ أم صالل يواجه الدوحة
الشحانية 

ومدينة خليفة 
مع برزان 

والدفنة يلتقي 
أم األفاعي 



مواقيت الصالة الطقس اليوم
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وأمواج  قوية  رياح  من  الجوية  األرصاد  إدارة  حذرت 

عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس 

على الساحل، مصحوبا ببعض السحب مع غبار 

يكون  البحر  وفي  المناطق..  بعض  على  خفيف 

مدى  ويتراوح  أحيانا.  السحب  ببعض  مصحوبا 

الرؤية األفقية بين 4 و8 كيلومترات.

قدم  بين  الساحل  على  الموج  ارتفاع  ويتراوح 

 5 إلى   3 بين  يتراوح  البحر  وفي  أقدام..  و3  واحدة 

أقدام، يرتفع إلى 7 أقدام. وتكون أدنى درجة حرارة 

متوقعة في الدوحة 19 درجة مئوية.

سينما المول )1(

2:45شازام! غضب الملوك

8:30شازام! غضب الملوك

11:00الهندية

سينما المول )2(

3:00المالياالم

9:00المالياالم

11:15المالياالم

سينما المول )3(

2:30الهندية

8:00الهندية

10:45المالياالم

سينما كتارا )1(

8:30شازام! غضب الملوك

11:00شازام! غضب الملوك

سينما كتارا )2(

8:00كريد 3

10:30كريد 3

سينما كتارا )3(

3:15شازام! غضب الملوك

569:00

11:00حروب الماميز

سينما كتارا )4(

3:30كريد 3

8:00حروب الماميز

10:00عملية فورتشن، حيلة الحرب

سينما رويال بالزا  )1(

2:45المالياالم

8:15المالياالم

10:45المالياالم

سينما رويال بالزا )2(

2:30التاميلية

8:30التاميلية

11:00التاميلية

سينما رويال بالزا )3(

Genres2:10

8:15شازام! غضب الملوك

10:35الهندية

4:18 ص
11:41 ص

3:08 م
5:49 م
7:19 م

تتضمن أنشطة وعروضا تراثية

برامج رمضانية متنوعة 
بـ »الدانة للفتيات«

أطلق مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الرياضة والشباب 

العديد من األنشطة والبرامج، وذلك في إطار االستعداد للشهر 

الفضيل، حيث كشفت السيدة والء يوسف مديرة الدانة 

للفتيات عن أهم البرامج والفعاليات الرمضانية لهذا العام، 

موضحة في ذلك بأنها تشمل العديد من الفعاليات المتنوعة 

أبرزها فعاليات استقبال رمضان والتي تم تنظيمها مع مركز 

قدرات في الفترة من 12-16 مارس حيث قامت بطرح باقة من 

األنشطة والفعاليات وعروض 

تراثية، قدمتها الفتيات 

ومحاضرة حول التغذية 

السليمة في رمضان قدمتها 

خولة البحر وورشة حول تزيين 

أكياس القرنقعوة قدمتها 

المدربة هند المالكي وتم أيضا 

تقديم عرض شعبي قطري 

واستديو مصغر بشكل تراثي 

وتصوير فوتوغرافي

 وتأكيدا على الشراكة 

المجتمعية وتحت شعار 

رمضان الخير سيقوم المركز 

بتجهيز وجبه إفطار صائم أسبوعيا وتوزيعها علي الصائمين

وتفعيال للجانب التراثي وحرصها على إحياء الموروث الثقافي 

احتفل المركز أون الين بليلة النافلة قدمتها الباحثة التراثية 

أمينة البدر

ويقيم قسم اإلعالم مسابقة رمضانية حيث تشتمل المسابقة 

عن أسئلة حول الصوم ويتم طرح المسابقة يوم االحد من كل 

أسبوع، ويستهدف الفتيات من سن 12 سنة فما فوق ويعلن عن 

اسم الفائز كل خميس الساعة 9 مساء.

$ الدوحة

$ الدوحة

ألكاديمية القيادات الشبابية

»فتيات برزان« 
ينظم المخيم الربيعي

نظم مركز فتيات برزان أكاديمية برزان للقيادات الشبابية 

وكانت مدته اسبوع وتضمن 93 منتسبة من مختلف األعمار 

بداية من 6 سنوات وحتى 19 سنة. 

وتضمن أنشطة متنوعة ما بين الورش والمسابقات والرحالت، 

ومن بين الرحالت التي نظمت رحلة إلى حديقة القرآن النباتية، 

ومن الورش كان هناك ورشة بعنوان »كن مبادرا« قدمتها 

المدربة فاطمة الصوفي ، وورشة »إعادة التدوير قدمتها المدربة« 

فاطمة الصوفي، و ورشة مفاتيح الشخصية المؤثرة قدمتها 

المدربة مها العمودي .  وكان الختام عبارة عن مسابقات مائية 

وتحديات لخلق روح الفريق بين المنتسبات.

و إضافة إلى منتسبات برزان من الطاقم اإلداري )المديرة 

واإلداريات(، فقد تمت االستعانة بعدد 7 متطوعات ) 6 إشراف و1 

مساعدة تصوير (، إضافة إلى عدد 3 عامالت نظافة.

مسلسل تليفزيوني ترفيهي تابع لمؤسسة قطر

»سراج« يطلق حلقات خاصة بشهر رمضان
التليفزيوني  المسلسل  »سراج«  أطلق 

قطر  لمؤسسة  التابع  الترفيهي 

لألطفال  الخاصة  الرمضانية  نسخته 

يبدأ  حيث  العربي،  والعالم  قطر  في 

مارس   24 في  الجديدة  حلقاته  بث 

المبارك،  رمضان  شهر  طوال  وتستمر 

من  والسبت  الجمعة  يومي  وذلك 

الحلقات  مشاهدة  يمكن  أسبوع.  كل 

نشر  سيتم  كما  قطر،  تليفزيون  عبر 

اليوتيوب  قناة  على  الحلقات  جميع 

مما  »سراج«،  لبرنامج  المخصصة 

يسهل على العائالت مشاهدة الحلقات 

واالستماع بها مًعا. 

من  المحبوبة  الشخصيات  وبصحبة 

»سراج«،  المتحركة  الرسوم  مسلسل 

نورة وراشد، سينطلق األطفال في رحلة 

األخالقية  القيم  عبر  ممتعة  تعليمية 

النسخة  هذه  ستوفر  حيث  الحميدة، 

لألطفال  فريدة  فرصة  البرنامج  من 

تفاعلية  تعليمية  تجربة  في  لالنخراط 

يستقيها  التي  الدروس  مع  تتماشى 

األطفال من شهر رمضان الكريم.

إلى  الرمضانية  حلقات »سراج«  وتسعى 

اإلسالمية  القيم  حول  األطفال  تثقيف 

حلقات  ثماني  خالل  من  المختلفة 

عليهم  األنبياء  قصص  تستعرض 

السالم، وتهدف إلى تعزيز اللغة العربية 

مما  اإلسالمية،  والقيم  المحلية  والثقافة 

يجعلها موردًا قيمًا ألولياء األمور وأبنائهم. 

من  مجموعة  الحلقات  هذه  تغطي 

قصص  ذلك  في  بما  الموضوعات، 

وسلم-،  عليه  الله  صلى   - محمد  النبي 

والنبي  يوسف،  والنبي  موسى،  النبي 

سليمان،  والنبي  نوح،  والنبي  محمد، 

والنبي  محمد،  والنبي  شعيب،  والنبي 

 - الساَلم  علّيهم   - سليمان  والنبي  داود، 

قيمة  على  الضوء  حلقة  كل  وستسلط 

أخالقية محددة، مثل مساعدة اآلخرين، 

والتسامح، والرأفة بالحيوانات، والصبر، 

والتواضع،  والصدق،  والمسؤولية، 

والعدالة. 

المساعد  المدير  الهاجري،  سارة  قالت    

لوحدة الثقافة والتراث والهوية، في معهد 

التطوير التربوي، التابع للتعليم ما قبل 

»النسخة  قطر:  بمؤسسة  الجامعي 

الرمضانية من سراج هي رحلة تعليمية 

قيم  بين  تجمع  لألطفال  وجذابة  ممتعة 

العربي.  العالم  وتراث  وثقافة  رمضان 

للمشاهدين  يمكن  سراج،  خالل  ومن 

على  والتعرف  األنبياء  عالم  إلى  االنتقال 

األساسية  األخالقية  القيم  من  المزيد 

كما  والمسؤولية،  والصبر  الصدق  مثل 

إلى تعزيز  البرنامج مع كل حلقة  يهدف 

والقيم  المحلية  والثقافة  العربية  اللغة 

اإلسالمية«. 

خالل  من  أنه  إلى  الهاجري  وأشارت 

األنبياء،  قصص  على  الضوء  تسليط 

تقدم السلسلة منظوًرا فريًدا للتحديات 

التي تواجه عالمنا اليوم وتوفر مورًدا قيًما 

لآلباء وأطفالهم للتعلم والتطوير مًعا.

حلقات  »تهدف  الهاجري:  وأضافت 

إحداث  إلى  الرمضانية  سراج  برنامج 

للقيم  األطفال  فهم  في  كبير  تأثير 

اإلسالمية، ومساعدتهم على بناء أساس 

طوال  جيد  بشكل  يخدمهم  قوي  أخالقي 

حياتهم، من خالل تقديم قصص األنبياء 

ُيلهم  أن  نأمل  وجذابة،  تفاعلية  بطريقة 

في  القيم  هذه  لتجسيد  األطفال  ذلك 

حياتهم«. 

يتوجه  بينما  أنه  الهاجري  وأوضحت 

البرنامج إلى األطفال في المقام األول، فإن 

التي  بالقيم  تتعلق  وموضوعاته  رسائله 

من  المجتمع  أفراد  مختلف  يستنبطها 

»لقد  قائلًة:  والخلفيات،  األعمار  جميع 

كان األنبياء دائًما مصدًرا لإلرشاد واإللهام 

ورؤى  دروًسا  يقدمون  حيث  للناس، 

المواقف  مع  التعامل  كيفية  حول  قيمة 

الحياتية«. 

واختتمت الهاجري، قائلًة: »أعتقد أن هذا 

التأثير سيمتد إلى ما بعد شهر رمضان، 

القيم  هذه  األطفال  سيحمل  حيث 

وسيعززون  اليومية،  حياتهم  في  معهم 

عالقاتهم مع أسرهم ومجتمعاتهم والعالم 

تساهم  أن  نأمل  النهاية،  في  بأسره. 

هذه السلسلة في إنشاء مجتمع أفضل 

وأكثر تعاطفًا«.

$ الدوحة



أدهم شرقاوي

نقطة نظام

bin.saeeda@hotnail.com

ها قد أتى رمضان، وأنت المثخن بالذنوب 

والندوب، فرمم ثقوب قلبك، واجبر كسر 

روحك، وأنخ بباب ربك مطاياك، وقل له: 

عبدك المسيء قد عاد إليك، أشقاه البعد 

عنك، وقسمت ظهره المسافات، يا الله: لك 

عباد غيري وليس لي رب سواك، أنت جاهي 

 فتوح 
َّ

واتجاهي، وقبلة روحي، فافتح علي

العارفين، واقبلني في التائبين، واكتبني في 

القائمين، واحشرني مع الصائمين!

ها قد أتى رمضان، الشهر الذي تظمأ فيه 

الحناجر وترتوي فيه القلوب، وتفرغ فيه األمعاء 

وتمتلئ فيه األرواح، ويوهن فيه الجسد ويقوى 

فيه اإليمان، وتفتر فيه الحركة وتشتد فيه 

العقيدة!

فجدد إيمانك، ليس لله حاجة في ترك طعامنا 

وشرابنا، ولكنه يرسل إلينا رمضان لينقينا، 

ويغسلنا من جديد لنكون الئقين به، فال يكن 

حظك منه إال الجوع والعطش!

رمضان ليس حمية غذائية، على خطى 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص راحك ومستراحك، وأنت الدامي 

من مشقة الطريق، فألق عند الله رحلك!

فإنك من الله، ومع الله، وإلى الله!

ها قد أتى رمضان، فإن أنهكك الجوع، وأضناك 

العطش، فتعّزْ بأولئك الذين فوق جوعهم 

وعطشهم حملوا السيوف، ووضعوا األرواح على 

األكف، وباعوا الدم لله، ليبقى لنا رمضان!

رمضان غزوة بدر حيث سل اإلسالم سيفه ألول 

مرة دفاعا عن القرآن، وسيبقى هذا السيف 

مسلوال حتى يقاتل آخر هذه األمة الدجال!

رمضان فتح مكة، والمدينة التي استعادت 

هويتها أخيرا، عاصمة التوحيد! واذهبوا فأنتم 

الطلقاء، وبالل على ظهر الكعبة يعلنها ملء 

الكون أن الله أكبر!

رمضان القادسية، سعد بن أبي وقاص وأبو 

محجن، وعمر بن الخطاب يسأل بعدما بشر 

بالنصر: كم استمر القتال؟

فقالوا: من الفجر حتى العصر..

فقال: سبحان الله، ال يصمد الباطل أمام الحق 

كل هذا، لعله بذنب أذنبتموه أنتم أو أنا!

رمضان بالط الشهداء، وعبد الرحمن الغافقي 

على بعد سبعين كيلومترا من باريس، 

يقول: اللهم خذ من دمي حتى ترضى!

رمضان فتح عمورية، المعتصم والجيش الذي 

سار غاضبا لعرض امرأة واحدة، فاللهم أرجع 

لنا عزتنا!

رمضان عين جالوت، المظفر قطز والمغول، 

حيث صام المجاهدون في األرض وأفطروا في 

الجنة!

رمضان معركة شقحب، ابن تيمية وابن القيم 

في الصف األول من المعركة، حيث ال يغني 

الحبر عن الدم، وال الفقه عن الجهاد!

 
ِّ

ها قد جاء رمضان، إنه مصفاة القلوب، فنق

قلبك، وإياك أن تخرج منه بنفس القلب الذي 

دخلته فيه!

ها قد أتى رمضان
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سلمان المالك

اشتراكالى جهات االتصال وارسل كلمة 

$  عىل السوشيال ميديا
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المقدسيون يتطلعون لرمضان هادئ

مدينة  في  الفلسطينيون  ويستعد 

في  الشهر  إلحياء  الشرقية  القدس 

المسجد األقصى سويا مع عشرات 

الضفة  من  الفلسطينيين  آالف 

يتوقع  ومسلمون  والداخل  الغربية 

وصولهم من أنحاء العالم.

بشأن  مخاوف  برزت  مؤخرا  ولكن 

لتزامن  المدينة  الوضع في  تطورات 

األسبوع الثالث من شهر رمضان مع 

عيد الفصح اليهودي.

وعادة ما تدعو جماعات استيطانية 

كثيفة  القتحامات  إسرائيلية 

عيد  فترة  خالل  األقصى  للمسجد 

الفصح وهو ما يخشى فلسطينيون 

سيفجر  أنه  من  دولية  وأوساط 

مواجهات بالمدينة.

غزالة  أبو  محمود  الحاج  وقال 

السالم  يعم  أن  »نأمل  )81عاما(: 

فضيل،  شهر  هذا  ألن  واالستقرار 

والتسابيح،  والتراويح  القرآن  شهر 

أنحاء  كل  من  المسلمين  ويأتي 

ألنه  األقصى  المسجد  إلى  العالم 

أحد الثالث مساجد التي يشد إليها 

الرحال«.

األمور  تكون  الله  شاء  »إن  واستدرك: 

أفضل، ألنه تعودنا في كل رمضان 

قبل  من  تنغيصات  هناك  تكون  أن 

منع  يشمل  بما  االحتالل،  سلطات 

الشباب وسكان الضفة الغربية عند 

القدس(  إلى  الوصول  )من  الحواجز 

أبواب  عند  شديدة  تعقيدات  وتكون 

المسجد األقصى والبلدة القديمة«.

يأمل المقدسيون أن يكون شهر رمضان في المسجد 
األقصى هادئا هذا العام ولكنهم يخشون من أن 

استفزازا إسرائيليا قد يفجر الموقف.

أزمة مياه عالمية
حّذرت األمم المّتحدة في تقرير نشر الثالثاء من 

أّن االستهالك المفرط للمياه والتغّير المناخي جعال 

»نقص المياه مستوطنًا« في جميع أنحاء العالم مّما 

أّدى إلى »خطر وشيك« بحدوث أزمة عالمية.

وقال مؤتمر األمم المّتحدة للمياه ومنظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في 

تقرير مشترك صدر في نيويورك قبيل ساعات من 

افتتاح مؤتمر نادر حول هذه القضية الشائكة إّن نحو 

ملياري شخص يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة في 

حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف 

صّحي موثوق بها.

وفي مقّدمة التقرير، وّجه األمين العام لألمم المّتحدة 

أنطونيو غوتيريش تحذيرًا من أّن العالم »يسير 

بشكل أعمى في طريق خطر«. كما حّذر غوتيريش 

من أّن اإلفراط في استخدام المياه الجوفية وارتفاع 

درجة حرارة سطح الكوكب 

والتلّوث تؤّدي مجتمعة إلى 

»استنزاف شريان حياة 

البشرية« المتمّثل 

بالمياه.

وبحسب التقرير فإّن 

استخدام المياه زاد 

حول العالم بنسبة 

تناهز 1 % سنويًا على 

مدار السنوات األربعين 

الماضية.

الشاي يحمي القلب والشرايين
أكدت بعض الدراسات الحديثة أن الذين يشربون 

الشاي بانتظام أقل عرضة لإلصابة بأمراض القلب 

أو اإلصابة بالسكتات الدماغية، وذلك وفقا لما نشره 

موقع إكسبريس البريطاني.

 وكشف فريق من الباحثين أن هناك مركبا داخل 

نبات الشاي يسمى السيستاتين، يساعد على 

االسترخاء، ويقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية والسكتات الدماغية التي تهدد الحياة.

 من جانبه، قال الدكتور جيل جنكينز، إن الشاي 

يتميز بخصائصه الصحية للقلب، بما في ذلك 

خفض ضغط الدم وتأثيراته المضادة لألكسدة، 

موضحا أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي 

تساعد أيضا في حماية القلب.

 وأكدت الدراسات على وجود مركب طبيعي في 

الشاي يساعد على حماية القلب والدماغ عن طريق 

تقليل التجلط، وتبين من خالل النتائج أن من 

يشربون الشاي بانتظام أقل عرضة لإلصابة بأمراض 

القلب أو اإلصابة بالسكتات الدماغية.

 وأظهرت النتائج التي أجريت على نصف مليون 

بريطاني بالغ، أن شرب ثالثة أكواب من الشاي يوميا 

يعد أمرا مثاليا، وذلك ألن تناول ثالثة أكواب يوميا 

كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.

 وفي ذات السياق، أضافت الدكتورة كاري روكستون 

أخصائية التغذية، أن فوائد الشاي على صحة 

األوعية الدموية، والتحكم في ضغط الدم، ومكافحة 

األكسدة وااللتهابات التي تضر بخاليا الجسم، وال يهم 

ما إذا كنت تفضل الشاي األسود أو الشاي األخضر.

استقبال الشهر الفضيل

رمضان  قبل  المغاربة  يحرص 

المساجد الستقبال  على تنظيف 

الحرص  أبهى حلة، مع  الشهر في 

على تزيين جنباته أو إعادة الدهان 

)ُبُسط(  زرابي  شراء  وأحيانا 

جديدة.

المساجد  على  المشرفون  ويهتم 

مناطق  من  أئمة  مع  بالتعاقد 

عذبة،  تالوة  لضمان  بعيدة، 

وبتوفير مسكن ومأكل لهم، فضال 

لإلمام  المصلين  مساهمات  عن 

المتعاقد خالل الشهر. 

األكالت  إعداد  في  األسر  وتنخرط 

رمضان  قبل  الحلويات  وبعض 

)الغريوش(  »الشباكية«  مثل 

و»سلو«  بالعسل،  حلوى  وهي 

والفول  باللوز  مخلوط  طحين  وهو 

السوداني.

تظهر  المحالت،  واجهات  وعلى 

يقبل  التي  الحلويات  مختلف 

الشهر،  هذا  في  المغاربة  عليها 

جديدة  محالت  فتح  ويتم 

)موسمية( لهذا الغرض.

يحرص  أيضا  رمضان  وقبل 

ألبسة  اقتناء  على  المواطنون 

تقليدية، أو شراء القماش واختيار 

سواء  الخياط،  مع  بتوافق  الشكل 

النساء،  أو  للرجال  بالنسبة 

باللباس  مرتبطة  فالمساجد 

التقليدي لدى الكثير منهم، ويزيد 

شهر  اقتراب  مع  االرتباط  هذا 

رمضان.

والبلغة  واألقمصة  الجالبيب 

ألبسة  كلها  والفوقية،  )نعال( 

الناس  أغلب  يحرص  تقليدية 

وارتدائها  إعدادها  أو  شرائها  على 

من  الفترات  بعض  خالل 

منتصف  خصوصا  شعبان، 

يحرص  حيث  الشهر، 

المواطنون على صيامه.

حياة  في  رمضان  أدوار  تقتصر  وال 

الروحاني  الجانب  على  المغاربة 

لزيادة  مناسبة  هو  بل  فقط، 

واالجتماعي  االقتصادي  النشاط 

في المجتمع.

لدى  الفترة  هذه  وتسجل 

عملياتها  أكبر  الشركات  بعض 

شركات  خصوصا  التجارية، 

تظهر  كما  الغذائية،  المنتجات 

بالشهر  مرتبطة  موسمية  مهن 

الكريم.
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لالستفسار : 40002222
صفحة إعالنية متنوعة  الـعـدد: 4230

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 فقدان جواز �سفر

فقد جواز سفر رقم :08907882  
بإسم السيدة/سارة فضل محسن اليهري اليافعي. الجنسية/يمنية
عىل من يعثر عليهاالتصال عيل/70520224 او تسليمه للسفارة او 

القرب مركز للرشطه مشكورا.

�سركة ديكوري�سن

للمقاوالت و�سيانة املباين

على امت اال�ستعداد لعمل جميع انواع ال�سيانة

)بالسرت -صبغ - بايب فيرت - سرياميك - 

كهرباء -  انرتلوك( بافضل االسعار

55554845



اعالن السنة )28( - الخميس 1 من رمضان  1444هـ الموافق 23 مارس 2023م العدد )10062(26



27اعالن السنة )28( - الخميس 1 من رمضان  1444هـ الموافق 23 مارس 2023م العدد )10062(



اعـــــالن السنة )28( - الخميس 1 من رمضان  1444هـ الموافق 23 مارس 2023م العدد )10062(28



1 الخميس 23  مارس 2023

اإ�صدار خا�ص ي�صدر عن

دار

الخميس 23  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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كشـف فنـدق “النجـادة” - الدوحـة عـن إطاقـه باقـة 
مميـزة السـتقبال ضيوفـه خال شـهر رمضـان املبارك، 
نوعهـا  مـن  وفريـدة  أصيلـة  ضيافـة  تجربـة  لتوفـر 
باألجـواء  واالسـتمتاع  والـرشكات  واألفـراد  للعائـات 
الفريـدة وقضـاء تجربـة مميـزة ال تنـىس يف أحـد أكثـر 

فنـادق الدوحـة فخامـة ورقيـا.
سـيوفر مطعـم “الراحـة” املطـل عـى سـاحة النجـادة 
املأكـوالت  لعشـاق  الفرصـة  الفضيـل  الشـهر  خـال 
الرشقيـة والغربية الكتشـاف نكهات مميزة واالسـتمتاع 
اليومـي  اإلفطـار  بوفيـه  األطبـاق مـن خـال  بأشـهى 
والطازجـة  املتعـددة  بخياراتـه  يتميـز  والـذي  الفاخـر 
لضمـان تجربة إفطار شـهية يف أجـواء اسـتثنائية داخل 

املطعـم أو يف سـاحته الخارجيـة.
حيث قـام طهاة الفنـدق بتصميـم بوفيه اإلفطـار املميز 
والـذي يتضمـن مـا لـّذ وطـاب مـن أشـهى املأكـوالت، 
بـدءاً مـن الحسـاء واملقبات البـاردة والسـاخنة مـروراً 
والغربيـة،  الرشقيـة  األطبـاق  مـن  متنوعـة  بتشـكيلة 
الحلويـات  مـن  الخيـارات  أنـواع  مختلـف  إىل  وصـوالً 

والعصائـر. 

ولتوفـر تجربـة ضيافة تجمع بـن العرصيـة واألصالة، 
التـي  املميـزة  الرمضانيـة  اإلقامـة  “النجـادة”  طـرح 
تضمـن فرصة االسـتمتاع بأجـواء فندقية مميـزة، وذلك 
بـدءاً مـن 23 مـارس ولغايـة 22 ابريـل 2023، والـذي 
يتضمـن إقامـة لشـخصن يف إحـدى غرفـه الفريـدة من 
نوعهـا، مع إمكانيـة ترقيـة الغرفة مجاناً )حسـب توفر 
الغـرف(، باإلضافة إىل وجبتي إفطار وسـحور لشـخصن 
يف مطعـم “الراحـة”، مـع إمكانيـة تسـجيل الوصـول 

املبكـر واملغـادرة املتأخـرة )حسـب توفـر الغرف(.
شـهر  خـال  “النجـادة”  فنـدق  إدارة  سـعي  إطـار  ويف 
املعايـر،  بكافـة  الضيـوف  تجربـة  إثـراء  إىل  رمضـان 
مطعـم  يف  الرمضانيـة  الغبقـة  األوىل  للمـرة  سـتتوفر 
 1:00 ولغايـة  مسـاًء   9 السـاعة  مـن  بـدءأ  “الراحـة” 
صباحـاً إلتاحـة الفرصـة أمـام أكر عـدد مـن الضيوف 
لاسـتمتاع باألجواء الرمضانيـة والتصميـم الراثي الذي 
يمتـاز بـه املطعـم، وذلك بفضـل سـقفه املرتفـع وأثاثه 
املوشـح باأللـوان الزاهيـة ورشفتـه الخارجيـة املميـزة، 
التـي تجعل مـن املكان الوجهـة املثالية لتجمـع األصدقاء 

والعائلـة ولقضـاء أمتـع األوقـات.

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

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 :-
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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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