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31 ◄  الجمعة  ٢٣ شعبان ١٤٣٨ هـ ١٩ مايو ٢٠١٧م  ◄ العدد ١٠٥٦٤

►  19 MAY 2017 ► No. ١٠٥٦٤

 تــنــوي شــركــة بـــي أم دبــلــيــو إنـــتـــاج مـــوديـــل كــوبــيــه خــاص 

 .M Performance Edition تطلق عليه ،M240i ومحدود من

وتخطط الشركة إلنتاج دفعة تتضمن 750 سيارة من هذا 

املوديل، بحيث تنطلق مبيعاتها في السوق األوروبية في 

يوليو املــقــبــل. وتــنــوي الــشــركــة إدخـــال تــعــديــالت مظهرية 

فــقــط عــلــى الـــســـيـــارة، حــيــث تـــم تــعــديــل هــيــكــلــهــا بــواســطــة 

مــجــمــوعــة مـــن قــطــع الـــكـــربـــون، كـــزوائـــد ركــبــت عــلــى املــرايــا 

الجانبية، وصفيحة ركبت على غطاء صندوق السيارة، 

وأنــبــوب مـــرور الــهــواء داخـــل الهيكل، إضــافــة إلــى أنابيب 

العادم، وزوائد فوق العتبات. كما زودت السيارة الجديدة 

بــشــبــكــة ســـــوداء لــلــمــبــرد، وواقـــــي صـــدمـــات أمـــامـــي مــعــدل، 

وأقـــراص جــديــدة للعجالت بلون رصــاصــي، كما سيدهن 

هيكل السيارة باللون األبيض «أبيض جبال األلــب». ولن 

تــعــدل الــشــركــة وحــــدة الـــقـــدرة، حــيــث ســتــســتــخــدم محركا 

لــتــرات، وقــدرتــه 340 حصانا.  بست أســطــوانــات حجمه 3 

وسيتعامل املحرك مع علبة سرعات يدوية سداسية، أو 

مع أخرى آلية بـ8 مجاالت. وبإمكان املشتري طلب سيارة 

بالدفع الرباعي، مزودة بعلبة سرعات آلية. 

 سيارة خاصة 

 لندن — هويدا باز

حصلت امللكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألول مرة في عمرها 

على جــائــزة مــهــرجــان األكــاديــمــيــة لــألفــالم والــتــلــفــزيــون البريطانية 

"بـــافـــتـــا"، كــهــديــة مـــن قــبــل اثـــنـــني مـــن أشـــهـــر مــذيــعــي مــحــطــة الــثــالــثــة 

للتلفزيون البريطاني " ITV " اللذين فازا بها في املهرجان، حيث قدم 

املذيعان أنتوني وديكالن الجائزة وهي عبارة عن تمثال املهرجان 

الثانية. وذكــر ديــكــالن فــي حفل تسلم الجائزة  إلــى امللكة اليزابيث 

الــيــوم بــجــائــزة بافتا ألول مـــرة، وهــي تستحق ذلــك،  أن امللكة فـــازت 

مضيفا أنه وزميله أنتوني سيقدمان الجائزة بنفسيهما إلى امللكة 

ــان كــل من  إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة فــي أي مــكــان تــريــده وفـــي أي وقـــت، وكـ

أنتوني وديكالن قد حصال على جائزة املهرجان السنوي ألكاديمية 

األفالم والتلفزيون البريطانية "بافتا"، كأفضل برنامج ترفيهي في 

بريطانيا وكــان عن االســتــعــدادات الخاصة بحفل عيد ميالد امللكة 

اليزابيث الثانية الـ 90. 

 جائزة «بافتا» هدية مللكة بريطانيا 

 القدس لنا..! 
 القدس المحتلة ـ محمد جمال

السوداني،  للتربية والثقافة والعلوم مــراد  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  استنكر أمني عام 

املتطرفة "ميري ريغف"، ثوبا يحمل صورة  الثقافة والرياضة اإلسرائيلية  ارتــداء وزيــرة 

الــصــخــرة، صمم  القبلي وقــبــة  املــبــارك واملــســجــد  الــقــدس، تظهر املسجد االقــصــى  ملدينة 

خصيًصا لحضور مهرجان "كان" الدولي لألفالم في فرنسا، وذلك للداللة على سيطرة 

االحتالل على كامل املدينة في ذكرى احتاللها. وقال السوداني في بيان صحفي: إن ما 

لــوزيــرة ثقافة احتاللية ما زالــت وفــي كل مرة  الحقيقي  الوجه  "ريــغــف" يكشف  به  قامت 

النقيض االحتاللي  التي تستلبها ثقافة  الفلسطينية،  تواصل تزييفها للحق والحقيقة 

الذي يستهدف الجغرافيا والتاريخ والوعي، من خالل الشطب واملحو والفبركة وسياسات 

التزييف اليومي. وأضاف أن ارتداء الوزيرة املتطرفة لفستان يحمل صورة القدس يأتي في 

ظل الحملة االحتاللية الستهداف الوعي الفلسطيني والعربي والعاملي  

٤٣

(12790) الـــعـــدد   - 2017م  مـــايـــو   14  - 1438هــــــــ  شــعــبــان   18 األحـــــد 

الفــن الغـنائي فـي قطــر متنـوع 

أشاد باالهتمام باألناشيد الدينية.. عيسى أحمد:

ــا فــــي رمـــضـــان  ــم ــه ــرح ــط ــن جـــديـــدتـــيـــن ل ــي ــت ــي ــن ــل أغ ــجــي ــس انــتــهــيــت مــــن ت

تــلــفــزيــون  يـــواصـــل   :]
 - الــــدوحــــة 

بــارع  سيد  الترفيهي  برنامجه  عــرضــه  ج 

مع  بـــارع  سيد  يسافر  حيث  الــعــالــم،  حـــول 

في  الصغار  الصناع  ويــشــارك  المشاهدين 

من  الفنية  األعــمــال  مــن  مجموعة  تجربة 

خالل مواهبه الفنية البارعة، ويحمل معه 

وينطلق  أدوات  مــن  يحتاجه  مــا  كــل  دائــمــا 

يسلط  الرائعة.  أفكاره  لتقديم  رحالته  في 

الجانب  تطوير  على  الــضــوء  البرنامج  هــذا 

اإلبداعي لدى األطفال من خالل تشجيعهم 

على استخدام ما حولهم من مواد ومحاولة 

ابتكار أفكار مدهشة ومتميزة.

جولة حول العالم مع سيد بارع

 برنامج سيد بارع حول العالم

الصحافة  مجلة  من  الخامس  العدد  صدر 

التابعة لمعهد الجزيرة لإلعالم. وضمّ العدد 

الصحافة  مهنة  فــي  الــمــرأة  عمل  عــن  ملفا 

ومــــا تــواجــهــه الــصــحــفــيــات مـــن إشــكــالــيــات 

في  صحفيات  أعدّتها  تقارير  في  وتحديات 

أيضا  الملف  يتوسع  العربية.  الدول  من  عدد 

ليشمل تجربة الصحفيات في أوروبا (فرنسا 

الصحفيات  تــجــربــة  عــلــى  ونــطــلــع  تــحــديــدا)، 

األفـــريـــقـــيـــات الـــالتـــي وّحـــدتـــهـــّن الــصــحــافــة 

تجربة  فنشهد  إيــران،  في  أمــا  اإللكترونية. 

على  اإليــرانــيــات  سيطرة  فــي  تتمثل  فــريــدة 

تقريرا  نقرأ  كما  الصحفي.  التصوير  ميدان 

ريبورتس  نيمان  مجلة  عن  مترجما  مطوال 

ــابــعــة لــجــامــعــة هـــــارفـــــارد، عـــن رائـــــدات  ــت ال

اختالف  أسهم  وكيف  األمريكية  الصحافة 

الــجــنــدر والــلــون فــي اخــتــالف طــرائــق تناول 
المواضيع الصحفية.

ورصدت المجلة في تقرير أعدته الزميلة 

منى حوا، آراء عدد من الصحفيات العامالت 

ـــجـــزيـــرة» تــحــدّثــن فــيــه عن  فـــي شــبــكــة «ال

وضع المرأة في الشبكة، وقد اختلفت اآلراء 

وتنوعت فــي هــذا الــصــدد. وأبــعــد مــن ذلــك، 

ضم التقرير مقترحات تسهل للمرأة عملها 

فــي الــشــبــكــة، وبــالــتــالــي تــحــســن مــن أدائــهــا. 

دور  عن  للحديث  مساحة  المجلة  وأفــردت 

بسالم  لقائها  خــالل  مــن  الحربية  المراسلة 

هنداوي، التي تعتبر من الجيل الجديد الذي 

أثبت حضوره في التغطيات الحربية. 

خبر  مــن  الــعــدد  انــطــلــق  للملف،  وإضــافــة 

لمناقشة  المغربية  التجديد  جــريــدة  إطــالق 

وضـــع الــصــحــافــة الــورقــيــة الــمــتــضــعــضــع في 

العالم العربي والعالم، وعرجت على تجربة 

بالمولود  وصفته  الذي  الشبابي  ميدان  موقع 

وكان  نــت».  «الجزيرة  األم  للموقع  الجديد 

هذه  المجلة  فــي  الــوحــيــد  الــذكــوري  الــصــوت 

المرة من نصيب الزميل محمد البقالي في 

الفرنسي  اإلعــــالم  تغطية  عــن  أعـــده  تــقــريــر 

تصميم  إن  القول  بقي  «اإلرهـــاب».  لقضايا 

إضــافــة  األغــلــفــة  وتصميم  الــداخــلــي  المجلة 

للتقارير أعدوا جميعا بأنامل نسائية. 

الجزيرة لإلعالم يصدر مجلة الصحافة

مجلة الصحافة

كتب - محمود الحكيم:

كشف الفنان عيسى أحمد عن انتهائه 

من تسجيل أغنيتين جديدتين بمناسبة 

شهر رمضان الكريم باإلضافة لتسجيله 

فــالشــتــيــن رمــضــانــيــتــيــن لــصــالــح إذاعــــة 

صوت الريان، وأكد أن األنشودة الدينية 

تلقى اهتماما واضحا من قبل المطربين 

القطريين، مشيرا إلى أنه يطرح كل عام 

أكثر من أغنية ابتهاجا بالشهر الفضيل. 

قطر  فــي  الغنائية  الــســاحــة  أن  وأوضـــح 

متنوعة وثرية ولدينا أنواع فنية متنوعة 

وقال إن مستقبل األغنية القطرية يبشر 

بالخير في ظل هذه الحالة من االزدهار 

في  المعة  قطرية  أسماء  وظهور  الفني 

عالم الغناء.. فإلى نص اللقاء:

• ما جديدك على المستوى الفني؟ 

لطرحها  أغنية  تسجيل  من  انتهيت   -

بــعــنــوان «يا  الفضيل  رمــضــان  شهر  فــي 

مـــرحـــب بــشــهــر الـــصـــيـــام» مـــن كــلــمــات 

كريم  وألــحــان  الشاعر  إبــراهــيــم  محمد 

تسجيل  مــن  أيــضــا  انتهيت  كــمــا  هــمــيــم، 

األعظم»  بعنوان «الرسول  أخرى  أغنية 

من ألحان كريم هميم وسوف تبث هي 

األخرى في شهر رمضان الفضيل. 

• وهــــــل لــــديــــك جــــديــــد مــــع صـــوت 
الريان؟ 

فـــالشـــتـــيـــن  ســــجــــلــــت  فــــقــــد  نــــعــــم   -

«وهل  بعنوان  األولــى  أيضا  رمضانيتين 

رمضان».هاللك» والثانية بعنوان «يا رمضان، يا 

• هل ترى أن األنشودة الدينية تحتاج 

المطربين  مــن  االهــتــمــام  مــن  محليا؟ للمزيد 

- الــحــقــيــقــة أن األنـــشـــودة الــديــنــيــة أو 

الرمضانية لها طابعها الخاص وال يخلو 

في  قطرية  غنائية  إســهــامــات  مــن  عــام 

المطربين،  من  الكثير  من  الجانب  هذا 

أكــثــر.  أو  أغنيتين  أطـــرح  عـــام  كــل  ـــا  وأن

تلقى  الــديــنــيــة  األغــنــيــة  أو  فـــاألنـــشـــودة 

القطريين. اهــتــمــامــا كــبــيــرا مـــن قــبــل الــمــطــربــيــن 

التي  الفنية  ــــوان  األل فــي  رأيـــك  مــا   •

تقدم على الساحة حاليا؟ 

متنوعة  قطر  فــي  الغنائية  الساحة   -

منها  متنوعة  فنية  أنـــواع  ولدينا  وثــريــة 

والوطني  والــطــربــي  والشبابي  العاطفي 

والــشــعــبــي عــلــى اخــتــالف ألــوانــه 

القطريين  المطربين  أن  كما 

يــــقــــدمــــون األلــــــــــوان الــغــنــائــيــة 

العربية مثل العراقي والمغربي 

عن  فضال  واللبناني  والمصري 

الــخــلــيــجــي وغــيــر ذلــــك، األمـــر 

كبيرة  انتعاشة  إلــى  أدى  الـــذي 

فـــي الــســاحــة الــغــنــائــيــة وأثــــرى 

المشهد الغنائي في قطر. 

• مــا الــمــعــوقــات الــتــي تعيق 

عربيا؟ سبيل انطالقة األغنية القطرية 

- ال يوجد حاليا أية معوقات 

ـــفـــن الـــغـــنـــائـــي بــقــطــر.  أمــــــام ال

األغنية  مستقبل  أن  أرى  وأنـــا 

ظل  في  بالخير  يبشر  القطرية 

هذه الحالة من االزدهــار الفني وظهور 

أســمــاء المــعــة فــي عــالــم الــغــنــاء وســوف 

المقبلة  الــفــتــرة  فــي  بــقــوة  عــربــيــا  يحلق 

بفضل النشاط الكبير والجهد الرائع الذي 

يبذله فنانو قطر الحاليون.

76



31 ◄  الجمعة  ٢٣ شعبان ١٤٣٨ هـ ١٩ مايو ٢٠١٧م  ◄ العدد ١٠٥٦٤

►  19 MAY 2017 ► No. ١٠٥٦٤

 تــنــوي شــركــة بـــي أم دبــلــيــو إنـــتـــاج مـــوديـــل كــوبــيــه خــاص 

 .M Performance Edition تطلق عليه ،M240i ومحدود من

وتخطط الشركة إلنتاج دفعة تتضمن 750 سيارة من هذا 

املوديل، بحيث تنطلق مبيعاتها في السوق األوروبية في 

يوليو املــقــبــل. وتــنــوي الــشــركــة إدخـــال تــعــديــالت مظهرية 

فــقــط عــلــى الـــســـيـــارة، حــيــث تـــم تــعــديــل هــيــكــلــهــا بــواســطــة 

مــجــمــوعــة مـــن قــطــع الـــكـــربـــون، كـــزوائـــد ركــبــت عــلــى املــرايــا 

الجانبية، وصفيحة ركبت على غطاء صندوق السيارة، 

وأنــبــوب مـــرور الــهــواء داخـــل الهيكل، إضــافــة إلــى أنابيب 

العادم، وزوائد فوق العتبات. كما زودت السيارة الجديدة 

بــشــبــكــة ســـــوداء لــلــمــبــرد، وواقـــــي صـــدمـــات أمـــامـــي مــعــدل، 

وأقـــراص جــديــدة للعجالت بلون رصــاصــي، كما سيدهن 

هيكل السيارة باللون األبيض «أبيض جبال األلــب». ولن 

تــعــدل الــشــركــة وحــــدة الـــقـــدرة، حــيــث ســتــســتــخــدم محركا 

لــتــرات، وقــدرتــه 340 حصانا.  بست أســطــوانــات حجمه 3 

وسيتعامل املحرك مع علبة سرعات يدوية سداسية، أو 

مع أخرى آلية بـ8 مجاالت. وبإمكان املشتري طلب سيارة 

بالدفع الرباعي، مزودة بعلبة سرعات آلية. 

 سيارة خاصة 

 لندن — هويدا باز

حصلت امللكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألول مرة في عمرها 

على جــائــزة مــهــرجــان األكــاديــمــيــة لــألفــالم والــتــلــفــزيــون البريطانية 

"بـــافـــتـــا"، كــهــديــة مـــن قــبــل اثـــنـــني مـــن أشـــهـــر مــذيــعــي مــحــطــة الــثــالــثــة 

للتلفزيون البريطاني " ITV " اللذين فازا بها في املهرجان، حيث قدم 

املذيعان أنتوني وديكالن الجائزة وهي عبارة عن تمثال املهرجان 

الثانية. وذكــر ديــكــالن فــي حفل تسلم الجائزة  اليزابيث  إلــى امللكة 

الــيــوم بــجــائــزة بافتا ألول مـــرة، وهــي تستحق ذلــك،  أن امللكة فـــازت 

مضيفا أنه وزميله أنتوني سيقدمان الجائزة بنفسيهما إلى امللكة 

ــان كــل من  إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة فــي أي مــكــان تــريــده وفـــي أي وقـــت، وكـ

أنتوني وديكالن قد حصال على جائزة املهرجان السنوي ألكاديمية 

األفالم والتلفزيون البريطانية "بافتا"، كأفضل برنامج ترفيهي في 

بريطانيا وكــان عن االســتــعــدادات الخاصة بحفل عيد ميالد امللكة 

اليزابيث الثانية الـ 90. 

 جائزة «بافتا» هدية مللكة بريطانيا 

 القدس لنا..! 
 القدس المحتلة ـ محمد جمال

السوداني،  للتربية والثقافة والعلوم مــراد  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  استنكر أمني عام 

املتطرفة "ميري ريغف"، ثوبا يحمل صورة  الثقافة والرياضة اإلسرائيلية  ارتــداء وزيــرة 

الــصــخــرة، صمم  القبلي وقــبــة  املــبــارك واملــســجــد  الــقــدس، تظهر املسجد االقــصــى  ملدينة 

خصيًصا لحضور مهرجان "كان" الدولي لألفالم في فرنسا، وذلك للداللة على سيطرة 

االحتالل على كامل املدينة في ذكرى احتاللها. وقال السوداني في بيان صحفي: إن ما 

لــوزيــرة ثقافة احتاللية ما زالــت وفــي كل مرة  الحقيقي  الوجه  "ريــغــف" يكشف  به  قامت 

النقيض االحتاللي  التي تستلبها ثقافة  الفلسطينية،  تواصل تزييفها للحق والحقيقة 

الذي يستهدف الجغرافيا والتاريخ والوعي، من خالل الشطب واملحو والفبركة وسياسات 

التزييف اليومي. وأضاف أن ارتداء الوزيرة املتطرفة لفستان يحمل صورة القدس يأتي في 

ظل الحملة االحتاللية الستهداف الوعي الفلسطيني والعربي والعاملي  
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الفــن الغـنائي فـي قطــر متنـوع 

أشاد باالهتمام باألناشيد الدينية.. عيسى أحمد:

ــا فــــي رمـــضـــان  ــم ــه ــرح ــط ــن جـــديـــدتـــيـــن ل ــي ــت ــي ــن ــل أغ ــجــي ــس انــتــهــيــت مــــن ت

تــلــفــزيــون  يـــواصـــل   :]
 - الــــدوحــــة 

بــارع  سيد  الترفيهي  برنامجه  عــرضــه  ج 

مع  بـــارع  سيد  يسافر  حيث  الــعــالــم،  حـــول 

في  الصغار  الصناع  ويــشــارك  المشاهدين 

من  الفنية  األعــمــال  مــن  مجموعة  تجربة 

خالل مواهبه الفنية البارعة، ويحمل معه 

وينطلق  أدوات  مــن  يحتاجه  مــا  كــل  دائــمــا 

يسلط  الرائعة.  أفكاره  لتقديم  رحالته  في 

الجانب  تطوير  على  الــضــوء  البرنامج  هــذا 

اإلبداعي لدى األطفال من خالل تشجيعهم 

على استخدام ما حولهم من مواد ومحاولة 

ابتكار أفكار مدهشة ومتميزة.

جولة حول العالم مع سيد بارع

 برنامج سيد بارع حول العالم

الصحافة  مجلة  من  الخامس  العدد  صدر 

التابعة لمعهد الجزيرة لإلعالم. وضمّ العدد 

الصحافة  مهنة  فــي  الــمــرأة  عمل  عــن  ملفا 

ومــــا تــواجــهــه الــصــحــفــيــات مـــن إشــكــالــيــات 

في  صحفيات  أعدّتها  تقارير  في  وتحديات 

أيضا  الملف  يتوسع  العربية.  الدول  من  عدد 

ليشمل تجربة الصحفيات في أوروبا (فرنسا 

الصحفيات  تــجــربــة  عــلــى  ونــطــلــع  تــحــديــدا)، 

األفـــريـــقـــيـــات الـــالتـــي وّحـــدتـــهـــّن الــصــحــافــة 

تجربة  فنشهد  إيــران،  في  أمــا  اإللكترونية. 

على  اإليــرانــيــات  سيطرة  فــي  تتمثل  فــريــدة 

تقريرا  نقرأ  كما  الصحفي.  التصوير  ميدان 

ريبورتس  نيمان  مجلة  عن  مترجما  مطوال 

ــابــعــة لــجــامــعــة هـــــارفـــــارد، عـــن رائـــــدات  ــت ال

اختالف  أسهم  وكيف  األمريكية  الصحافة 

الــجــنــدر والــلــون فــي اخــتــالف طــرائــق تناول 
المواضيع الصحفية.

ورصدت المجلة في تقرير أعدته الزميلة 

منى حوا، آراء عدد من الصحفيات العامالت 

ـــجـــزيـــرة» تــحــدّثــن فــيــه عن  فـــي شــبــكــة «ال

وضع المرأة في الشبكة، وقد اختلفت اآلراء 

وتنوعت فــي هــذا الــصــدد. وأبــعــد مــن ذلــك، 

ضم التقرير مقترحات تسهل للمرأة عملها 

فــي الــشــبــكــة، وبــالــتــالــي تــحــســن مــن أدائــهــا. 

دور  عن  للحديث  مساحة  المجلة  وأفــردت 

بسالم  لقائها  خــالل  مــن  الحربية  المراسلة 

هنداوي، التي تعتبر من الجيل الجديد الذي 

أثبت حضوره في التغطيات الحربية. 

خبر  مــن  الــعــدد  انــطــلــق  للملف،  وإضــافــة 

لمناقشة  المغربية  التجديد  جــريــدة  إطــالق 

وضـــع الــصــحــافــة الــورقــيــة الــمــتــضــعــضــع في 

العالم العربي والعالم، وعرجت على تجربة 

بالمولود  وصفته  الذي  الشبابي  ميدان  موقع 

وكان  نــت».  «الجزيرة  األم  للموقع  الجديد 

هذه  المجلة  فــي  الــوحــيــد  الــذكــوري  الــصــوت 

المرة من نصيب الزميل محمد البقالي في 

الفرنسي  اإلعــــالم  تغطية  عــن  أعـــده  تــقــريــر 

تصميم  إن  القول  بقي  «اإلرهـــاب».  لقضايا 

إضــافــة  األغــلــفــة  وتصميم  الــداخــلــي  المجلة 

للتقارير أعدوا جميعا بأنامل نسائية. 

الجزيرة لإلعالم يصدر مجلة الصحافة

مجلة الصحافة

كتب - محمود الحكيم:

كشف الفنان عيسى أحمد عن انتهائه 

من تسجيل أغنيتين جديدتين بمناسبة 

شهر رمضان الكريم باإلضافة لتسجيله 

فــالشــتــيــن رمــضــانــيــتــيــن لــصــالــح إذاعــــة 

صوت الريان، وأكد أن األنشودة الدينية 

تلقى اهتماما واضحا من قبل المطربين 

القطريين، مشيرا إلى أنه يطرح كل عام 

أكثر من أغنية ابتهاجا بالشهر الفضيل. 

قطر  فــي  الغنائية  الــســاحــة  أن  وأوضـــح 

متنوعة وثرية ولدينا أنواع فنية متنوعة 

وقال إن مستقبل األغنية القطرية يبشر 

بالخير في ظل هذه الحالة من االزدهار 

في  المعة  قطرية  أسماء  وظهور  الفني 

عالم الغناء.. فإلى نص اللقاء:

• ما جديدك على المستوى الفني؟ 

لطرحها  أغنية  تسجيل  من  انتهيت   -

بــعــنــوان «يا  الفضيل  رمــضــان  شهر  فــي 

مـــرحـــب بــشــهــر الـــصـــيـــام» مـــن كــلــمــات 

كريم  وألــحــان  الشاعر  إبــراهــيــم  محمد 

تسجيل  مــن  أيــضــا  انتهيت  كــمــا  هــمــيــم، 

األعظم»  بعنوان «الرسول  أخرى  أغنية 

من ألحان كريم هميم وسوف تبث هي 

األخرى في شهر رمضان الفضيل. 

• وهــــــل لــــديــــك جــــديــــد مــــع صـــوت 
الريان؟ 

فـــالشـــتـــيـــن  ســــجــــلــــت  فــــقــــد  نــــعــــم   -

«وهل  بعنوان  األولــى  أيضا  رمضانيتين 

رمضان».هاللك» والثانية بعنوان «يا رمضان، يا 

• هل ترى أن األنشودة الدينية تحتاج 

المطربين  مــن  االهــتــمــام  مــن  محليا؟ للمزيد 

- الــحــقــيــقــة أن األنـــشـــودة الــديــنــيــة أو 

الرمضانية لها طابعها الخاص وال يخلو 

في  قطرية  غنائية  إســهــامــات  مــن  عــام 

المطربين،  من  الكثير  من  الجانب  هذا 

أكــثــر.  أو  أغنيتين  أطـــرح  عـــام  كــل  ـــا  وأن

تلقى  الــديــنــيــة  األغــنــيــة  أو  فـــاألنـــشـــودة 

القطريين. اهــتــمــامــا كــبــيــرا مـــن قــبــل الــمــطــربــيــن 

التي  الفنية  ــــوان  األل فــي  رأيـــك  مــا   •

تقدم على الساحة حاليا؟ 

متنوعة  قطر  فــي  الغنائية  الساحة   -

منها  متنوعة  فنية  أنـــواع  ولدينا  وثــريــة 

والوطني  والــطــربــي  والشبابي  العاطفي 

والــشــعــبــي عــلــى اخــتــالف ألــوانــه 

القطريين  المطربين  أن  كما 

يــــقــــدمــــون األلــــــــــوان الــغــنــائــيــة 

العربية مثل العراقي والمغربي 

عن  فضال  واللبناني  والمصري 

الــخــلــيــجــي وغــيــر ذلــــك، األمـــر 

كبيرة  انتعاشة  إلــى  أدى  الـــذي 

فـــي الــســاحــة الــغــنــائــيــة وأثــــرى 

المشهد الغنائي في قطر. 

• مــا الــمــعــوقــات الــتــي تعيق 

عربيا؟ سبيل انطالقة األغنية القطرية 

- ال يوجد حاليا أية معوقات 

ـــفـــن الـــغـــنـــائـــي بــقــطــر.  أمــــــام ال

األغنية  مستقبل  أن  أرى  وأنـــا 

ظل  في  بالخير  يبشر  القطرية 

هذه الحالة من االزدهــار الفني وظهور 

أســمــاء المــعــة فــي عــالــم الــغــنــاء وســوف 

المقبلة  الــفــتــرة  فــي  بــقــوة  عــربــيــا  يحلق 

بفضل النشاط الكبير والجهد الرائع الذي 

يبذله فنانو قطر الحاليون.
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محليات

احتفل بتخريج 500 من قطاع غزة 
للقرآن الكريممركز آل حنزاب يخرج 119 حافظة 

قالت الدكتورة نورة علي آل حنزاب رئيس مجلس أمناء واملدير التنفيذي 

ملركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه في تصريح للشرق إّن املركز 

ينظم برامج رمضانية متنوعة، هي برنامج لالعتكاف في الشهر، والذي 

يضم أكثر من 90 دارسة من العام املاضي، ويسعى لجذب املزيد منهن، 

كما يحتفل حاليًا بتخريج 119 حافظة لكتاب الله، و8 حافظات حصلن 

على التفوق في مسابقة القرآن الكريم، باإلضافة إلى 10 حافظات ممن 

حصلن على إجازة في القرآن الكريم للعام 2016، وذلك في الحفل السنوي 

الختامي ( مواكب وبشائر). وكشفت عن جديد املركز وهو تنفيذ 6 مشاريع 

خيرية للعام 2018، هي مواكب الحافظات في جنوب إفريقيا، ونادي 
السبت الدائم (تألقي) وبلغ عدد املنتسبات فيه 84 فتاة، 

وبرنامج مسابقة السيدة غادة الصفدي 
للقرآن الكريم السنوية للكبار، ومسابقة 
الشيخة هيا بنت ناصر للغة العربية 
السنوية (بلسان عــربــي مــبــني)، ومركز 
ــرآن الــــكــــريــــم، والـــســـعـــي  ــقــ ــلــ مـــســـيـــمـــيـــر لــ
ولــفــتــت إلـــى أّن املــركــز يسعى مــن خــالل ◄ مليون حافظة للقرآن الكريم2015 /9001 .لتحقيق متطلبات شــهــادة األيـــزو لعام 

برامجه لتخريج مليون حافظة للقرآن 
ـــ 21  الــكــريــم، وعـــارفـــة بــمــهــارات الــقــرن الـ
في عام 2030، مبينًة أّن املركز مؤسسة 
تعليمية، تسعى لنهضة األمة من خالل 
تقديم مجموعة من الخدمات من تعليم 
الـــقـــرآن والــثــقــافــة اإلســـالمـــيـــة ومـــهـــارات 
لتخريج فكر إنساني واع .القرن ال 21 لألطفال والنساء، والسعي 

ونــــوهــــت أّن املــــركــــز يـــنـــظـــم فــــي الــشــهــر 
الــفــضــيــل بــرنــامــجــًا لــالعــتــكــاف هــو أحــد 
بــرامــج مــواكــب الــحــافــظــات، وهـــو يضم 
أكــثــر مــن 90 دارســــة مــن فــتــيــات املــراحــل 
ــة ممن  ــداديـ الجامعية والــثــانــويــة واإلعـ
التحقن بالبرنامج العام 2016، مضيفة 
ًأّن باب التسجيل مفتوح للعام الحالي 

الســـتـــقـــبـــالـــهـــّن فـــــي الــــشــــهــــر الـــفـــضـــيـــل. 
لــلــشــهــر  ــز اســـتـــعـــد  ــ ــركـ ــ املـ أّن  وأضـــــافـــــت 
بـــبـــرنـــامـــج ( رزنــــامــــة الـــشـــهـــر أجــــــود مــا 
يكون )، وتحتوي على كل ما يحتاجه 
ــو بــرنــامــج  الــصــائــمــون فـــي الــشــهــر، وهــ
روحي ونفسي وذهني وخلقي وغذائي 

صحي .
وقــالــت فــي كلمة ألقتها بمناسبة حفل 
إّن املركز استقبل عــددًا كبيرًا  التخريج: 
الــــدارســــات زادت بــنــســبــة %38 عن  مـــن 
الــعــام 2016، وهــــذا بــفــضــل طـــرح املــركــز 
لــــــــدورات وبــــرامــــج مـــتـــنـــوعـــة، تــتــنــاســب 
مــع كــل الــفــتــيــات واألعـــمـــار واملــســتــويــات 

التعليمية .
ــيـــس املـــاضـــي  هــــــذا وقــــــد احـــتـــفـــل الـــخـــمـ
بــتــخــريــج 119 دارســــة وحــافــظــة لــلــقــرآن 
لــلــعــامــني 2017/2016، وذلـــك  ــم،  ــكـــريـ الـ
ــلـــمـــؤتـــمـــرات، وبــحــضــور  بـــمـــركـــز قـــطـــر لـ
عــدد كبير من األســر والــدارســات لكتاب 

الــلــه الــكــريــم. كــمــا احــتــفــل بــتــخــريــج 500 
حــافــظــة مـــن مـــشـــروع حـــافـــظـــات الـــقـــرآن 
الــكــريــم بــقــطــاع غـــزة بــالــتــعــاون مـــع دار 
القرآن الكريم والسنة ومركز آل حنزاب 
العرض املرئي للحاضرات.بــالــدوحــة، وتـــّم عـــرض الــحــفــل بواسطة 

أّن استثمارات  ونوهت الدكتورة نــورة 
املركز فاقت التوقعات وزادت عن العام 
بـــنـــســـبـــة %11، وهـــــــي أســـهـــم  املـــــاضـــــي 
ــارات تـــصـــب جــمــيــعــهــا فــــي خــدمــة  ــ ــقـ ــ العمل الخيري والوقفي للمركز.وعـ

في لقاء للشرق، قالت السيدة أم عبدالله 
مدرسة قاعدة نورانية باملركز إّن طبيعة 
ــــس مـــســـتـــويـــات املـــرحـــلـــة  ــدريـ ــ عـــمـــلـــهـــا تـ
الــصــغــيــرة، مــا بــني 6ـ10 ســـنـــوات، ومــدة 
ــة فـــصـــالن دراســــيــــان، وتــشــتــمــل  ــدراســ الــ
وأصولها والتجويد .الدراسة على تدريس القواعد النورانية 

الــــذي يــقــف وراء  ــع  ــدافـ الـ وأوضـــحـــت أّن 

انــضــمــام الــصــغــار لــلــمــركــز هـــو الــرغــبــة 
ــقـــرآن، وحــب  فــي االســـتـــزادة مــن عــلــوم الـ
الله الكريم، منوهة  التعرف على كتاب 
في املراحل التعليمية .أن ما يدرسه الصغار يساعدهم كثيرًا 

ــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الـــســـيـــدة ســمــاح   ومـ
صـــالح الــديــن معلمة الــقــرآن إنــهــا تقوم 
بــتــدريــس مـــادة الــقــرآن تأسيسي، ومــدة 
ــة، وهـــي  ــنــ ــســ الــــــدراســــــة دورتـــــــــــان فـــــي الــ
مــوجــهــة لــلــفــئــات الــعــمــريــة مـــن 18 سنة 
الــــــدورات التعليمية  أّن  وفــــوق. وأكــــدت 
تـــهـــيـــئ الـــفـــتـــيـــات عـــلـــى دراســــــــة الـــعـــلـــوم 
الـــقـــرآنـــيـــة بـــوعـــي وتــفــكــر وتــــدبــــر، حيث 
الفتيات عن  املــركــز على جــذب  يــحــرص 
طــريــق الـــرحـــالت والــحــفــالت اإلنــســانــيــة 
ــتـــي تــحــفــزهــّن عــلــى الــعــمــل  الــخــيــريــة الـ
الخيري، منوهة أّن الدافع الخيري وحب 
لالستزادة من علومه.الدين هو األساس الذي يدفع الكثيرات 

�  د. نورة آل حنزاب: نسعى لتخريج مليون حافظة للقرآن في عام 2030 
�  مسابقات للغة العربية والحفظ برعاية داعيات للعمل الخيري 

ومسيمير عام 2018وإنسانية في إفريقيا تعليمية وخيرية  تنفيذ 6 مشاريع 

والحفظ والتجويد والتدبر ومهارات القرن الـ 21 برامج لتعليم القرآن 

¶  د.نورة آل حنزاب 
ا ن آل ة ن ¶

وفاء زايد

ــال مـــديـــر إدارة اإلغــــاثــــة بقطر   قــ

الخيرية، السيد محمد الكعبي 

إن قطر الخيرية، قامت بتنفيذ 

هــذا املــشــروع في إطــار جهودها 

املــســتــمــرة فـــي مــســاعــدة الشعب 

الـــســـوري مــنــذ بـــدء األزمـــــة حتى 

الـــــيـــــوم، خـــصـــوصـــا أن مــنــاطــق 

كثيرة تعاني من وجــود ماليني 

النازحني واملهجرين في الداخل 

الـــســـوري، هــم فــي أمـــس الحاجة 

إلـــى تــأمــني املــــواد الــغــذائــيــة لهم، 

الـــــذي يعتبر  الــخــبــز  خــصــوصــا 

ا أســـــاســـــيـــــا مــــــن وجــــبــــات  جــــــــــزء

الطعام.

وأضـــــــاف: "قــمــنــا بـــالـــتـــعـــاون مع 

 IHH هــيــئــة اإلغـــاثـــة اإلنــســانــيــة)

) بــتــوزيــع أكـــيـــاس طــحــني سعة 

كـــل كــيــس 50 كــــغ، تـــقـــدم بــشــكــل 

ــل  ــداخـ مـــجـــانـــي لــلــمــخــابــز فــــي الـ

الخبز  الــســوري مــن أجــل توفير 

والــتــخــفــيــف مـــن الـــعـــبء الــكــبــيــر 

الفقيرة، وتخفيض  على األســـر 

سعر الخبز، حيث تفتقر سوريا 

للطحني الالزم للمخابز، نتيجة 

لــألزمــة الـــدائـــرة هــنــاك، وظـــروف 

ــتــــمــــرة، والـــحـــصـــار  األزمـــــــــة املــــســ

املـــفـــروض عــلــى بــعــض املــنــاطــق، 
الــخــبــز  ــار  ــعــ لـــرفـــع أســ مـــمـــا أدى 

إلــى مستويات قياسية يصعب 

ــنــــني  ــبــــل املــــواطــ تـــحـــمـــلـــهـــا مـــــن قــ

الــعــاديــني، مــن هنا جــاء مشروع 
ــدة 3 أشــــهــــر،  ــ ــ ــيــــر طــــحــــني ملـ تــــوفــ

لــــيــــســــهــــم فـــــــي تــــحــــقــــيــــق األمـــــــن 

الـــــغـــــذائـــــي لــــلــــســــوريــــن، ويــــوفــــر 

مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم األســــــاســــــيــــــة مــن 

الغذاء، وخاصة الخبز الذي يعد 

الغذاء الرئيسي للسوريني. 

ــد أن هــنــاك خــطــة الســتــمــرار  وأكــ

العمل في هذا املشروع مستقبال، 

نظرا للحاجة املتواصلة للشعب 

ــفــــرج هــــذه  ــنــ ــتــــى تــ الـــــــســـــــوري، حــ

األزمـــة، فنحن فــي قطر الخيرية 

ــهـــدا  ــر جـ ــ ــــدخـ وشـــــركـــــاؤنـــــا لـــــن نـ

ــلــــة إغــــاثــــة أشــقــائــنــا  فــــي مــــواصــ

الــــــســــــوريــــــني، بــــفــــضــــل مــــــن الـــلـــه 

ــم بـــالـــتـــبـــرع الــســخــي  ــ ــالــــى، ثـ ــعــ تــ

لــســكــان قــطــر الـــذيـــن لـــم يــدخــروا 

جهدا في مد يد العون ألشقائهم 

في سوريا.

ووّجـــــــــــه مـــــديـــــر إدارة اإلغـــــاثـــــة 

الــتــنــفــيــذيــة للعمليات  بـــــــاإلدارة 

الــشــكــر ملحسني  الــخــيــريــة  بقطر 

ــهــــم حـــمـــالت  ــمــ ــر لــــدعــ دولـــــــــة قــــطــ

قــطــر الــخــيــريــة إلغـــاثـــة إخــوتــهــم 

السوريني وما قدموه ويقدمونه 

لــهــم مــن مــســاعــدات فــي مــجــاالت 

مـــخـــتـــلـــفـــة تـــــمـــــّس حـــاجـــيـــاتـــهـــم 

ــة، ودعــــاهــــم ملــواصــلــة  ــيــ األســــاســ

دعمهم، داعيا املولى عز وجل أن 

يخلف على الباذلني ويعظم لهم 

األجــر وأن يبارك لهم في رزقهم 

وأهلهم. 
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محليات

           ثبت مــع األيـــام أن مــقــولــة: " إن املــوظــف املــواطــن يتقاعد فــي سن 

" مقولة غير منصفة  الستني  التقاعد مــع  أو يجبر على  الستني 

وغير عادلة وفيها الكثير من التجني والظلم على هذه الشريحة 

التي ال تقدر بثمن داخل املجتمع  .

والــدلــيــل على صحة مــا نــقــول أن اإلبـــداع فــي العمل بـــدول أوروبـــا 

واملجتمع األمريكي - مثال – يبدأ مع بلوغ الستني وذلك من خالل 

عدة أمور منها :

أوال : مــحــاولــة االســـتـــفـــادة مــمــن بــلــغ ســـن الــســتــني فـــي الــوظــائــف 

املــؤســســات والــشــركــات واملــصــانــع وقطاعات  االستشارية داخــل 

الـــــدواء والــتــنــمــيــة والــكــهــربــاء أي فـــي الــوظــائــف الــفــنــيــة عــلــى وجــه 

الخصوص.

التلفزة واإلذاعــة  ثانيا: االستفادة من اإلعالميني في مؤسسات 

وتطوير الصحف واملؤسسات اإلعالمية األخرى بما يدر املاليني 

على هذه املؤسسات.

الــقــانــون والتشريعات  ثــالــثــا: االســتــفــادة ممن هــو فــي تخصص 

واالســتــعــانــة بــأصــحــاب هــذه الــخــبــرات فــي االرتــقــاء بالتشريعات 

املدنية والعسكرية. 

املتقاعدين  التقدير لهؤالء  بــاب  رابعا: دفــع رواتــب تشجيعية من 

الخاص بهدف  القطاع  أو  الدولة  املفعول من  غير رواتبهم سارية 

عدم إهمال أمثال هذه الخبرات.

خــامــســا: فـــي الـــــدول املــتــقــدمــة أيــضــا ال تــهــمــل طــبــقــة كــبــيــرة من 

إلــى وظائفهم لالستعانة بخبراتهم  املتقاعدين ويــتــم إعــادتــهــم 

السابقة مثل: األطباء - القانونيني – املحامني – القضاة – األساتذة 

ــاء  ــ الــجــامــعــيــني واألكــاديــمــيــني – املــهــنــدســني – املــحــاســبــني –األدبـ

والشعراء واإلعالميني – العسكريني .. وغيرهم كثير .

فــي الــخــتــام : نــؤكــد على حقيقة مهمة، وهــي أن املــوظــف املــواطــن 

املــتــقــاعــد ونــقــصــد اإليــجــابــي منهم أنـــه البـــد مــن عـــدم إهــمــالــه من 

قبل الدولة والقطاع الخاص وتوفير فرص أخرى له لتوظيفه بأي 

اليوم األجانب  الوظائف يشغلها  .. خاصة أن أغلب  طريقة كانت 

والوافدون، وهذه مخالفة قانونية لرؤية قطر الوطنية 2030 .

◄  كلمة أخيرة 

املتقاعد بقانون وتشريع  املواطن  نتمنى االستفادة من املوظف 

يصدر من قبل الدولة يمنحه حق العودة وبشروط مقننة تحفظ 

له كرامته وال تجعل األجنبي هو املفضل عليه دائما، خاصة أن 

ـ وبعضهم قد  املواطنني  الــيــوم هــم مــن غير  لدينا  املوظفني  أغلب 

الحكومية  الوظائف  العديد من  أكثر من ذلك في  أو  السبعني  بلغ 

املتغيرات واألزمـــات  إليها فــي ظــل  الــتــي لسنا بحاجة  والــخــاصــة 

املالية الخانقة التي تحاصرنا من كل صوب !! . 

 د . ربيعة بن صباح الكواري 

املواطن ال يتقاعد بعد الستني

عالمة استفهام ؟

Dr.alkuwari@hotmail.com

ملدة 3 أشهر ضمن مشروع تنفذه قطر الخيرية 

عيد الخيرية تستهدف كفالة 900 يتيم وأسرة صومالية العام الجاري

بهدف إثراء املحتوی العربي املسموع

 محسن قطري يوفر الخبز لـ600 ألف سوري 

 42 مليون ريال من محسني قطر لكفالة أيتام الصومال 

  الدوحة - الشرق

تواصل مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تقديم اإلغاثات 

الغذائية والصحية وتوفير املياه بدعم أهل قطر.

كما تعمل على كفالة األيتام واألسر ورعايتهم وتقديم 
برامج اجتماعية وتعليمية لهم، وتستهدف املؤسسة 

تقديم كفاالت جديدة خالل العام الجاري تتضمن 600 

يتيم و300 أســـرة، ضمن آالف األيــتــام واألســـر الذين 

ينتظرون من يمد لهم اليد الحنون التي تخفف آالمهم 

وتمسح دموعهم وتقدم لهم الكفالة. 

 قطر للمكفوفني ينظم لقاء ثقافيا 

 الدوحة - الشرق

نـــظـــم مـــركـــز قـــطـــر لــلــمــكــفــوفــني لـــقـــاء ثــقــافــيــا 

ــــدد مــــن أعــــضــــاء فـــريـــق"ثـــقـــافـــة" الــتــابــع  مــــع عـ

لــحــاضــنــة قــطــر لـــألعـــمـــال بـــرعـــايـــة بــنــك قطر 

ــهــــدف  إثـــــــراء املــحــتــوی  لــلــتــنــمــيــة والـــقـــائـــم بــ

ــقـــدم خــدمــاتــه  الـــعـــربـــي املـــســـمـــوع ، والـــــــذي يـ

لفئات متعددة في املجتمع من ضمنها فئة 

اللقاء بهدف  ذوي اإلعــاقــة البصرية. ويأتي 

التعرف على آراء أعضاء املركز من الجنسني 

املــتــوافــرة ومــدى  املــحــتــويــات املسموعة  على 

، وما  مالءمتها لالستخدام وهــل هي كافية 

هــي الطريقة املثلى الستقبالها، باإلضافة 

ــتـــب  ــكـ ــات والـ ــويــ ــتــ ــحــ ــم املــ ــ ــ ــلــــى أهـ ــتـــعـــرف عــ ــلـ لـ

ــاء بــتــوفــيــرهــا بــطــريــقــة  الـــتـــي يـــرغـــب األعــــضــ

املــحــتــوى الــســمــعــي . ويـــوفـــر مـــشـــروع ثقافة 

ــة املــســمــوعــة  ــيـ ــربـ ــعـ مــخــتــلــف املـــحـــتـــويـــات الـ

مــــن شـــعـــر وروايــــــــــات وقــــصــــص ويـــمـــكـــن مــن 

خــاللــه االســتــمــاع لــعــدد مــن الــكــتــب املــتــوافــرة 

الــوقــت الضائع خــالل التنقل  لالستفادة مــن 

وفي االنتظار .

 تبلغ قيمة كفالة أســـرة يتيم (أرمــلــة 

تـــعـــول أطــفــالــهــا األيــــتــــام) 300 ريـــال 

الـــصـــغـــيـــرة و 500  لــــألســــرة  شـــهـــريـــا 

ريال للمتوسطة و1000 ريال لألسرة 

الـــكـــبـــيـــرة.  بــيــنــمــا تــبــلــغ قــيــمــة كــفــالــة 

الــــواحــــد 150 ريــــــاال شــهــريــا  الــيــتــيــم 

بواقع 1800 ريال خالل العام.

الــــكــــفــــالــــة  أن  املــــــؤســــــســــــة  وبـــــيـــــنـــــت 

ــيـــر  تـــــكـــــون شــــامــــلــــة مــــــن خــــــــالل تـــوفـ

الـــغـــذاء والــــــدواء والــكــســاء والــرعــايــة 

ــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى دعـــم  ــتـــمـــاعـ االجـ

البرامج التربوية لأليتام، وذلك عبر 

شركاء املؤسسة املحليني حيث تتم 

متابعتهم، وتقدم املؤسسة  تقارير 

دوريـــــة كـــل ســتــة أشـــهـــر حــيــث تسلم 

لكافل اليتيم واألسرة، ملعرفة مردود 

صدقته.

 وكانت عيد الخيرية قد أنفقت خالل 

خمسة عشر عاما أكثر من 42 مليون 

ريال بدعم أهل قطر من 2001 وحتى 

نهاية العام املاضي. 

 ملتقى حوار النخبة في مركز 
آل حنزاب 

الدوحة - الشرق

بتبرع سخي من فاعل خير قطري تنفذ قطر الخيرية، مشروعا 

لتوزيع 200 طن من الطحني على املخابز في الداخل السوري 

سيؤمن رغيف الخبز للنازحني ملــدة 3 أشهر، وينتظر أن 

يستفيد منه ما يقارب 600 ألف شخص. وتهدف قطر الخيرية 

من وراء هذا املشروع الذي تنفذه بالتعاون مع (هيئة اإلغاثة 

اإلنسانية - İHH) إلى توفير الخبز في املناطق املتضررة، 

ــى جــانــب الشعب الــســوري وتخفيف معاناته،  ــوقــوف إل وال

واملساهمة في تحقيق األمن الغذائي .

¶  خالل تجهيز الخبز للتوزيع 

¶  ايتام تكفلهم عيد الخيرية في الصومال 

¶  صورة جماعية لحضور اللقاء 

           الدوحة - الشرق 

نظم مركز آل حنزاب امللتقى الثالث لحوار النخبة تحت مسمى: 

القيم األسرية وذلك تماشيًا مع رؤية قطر ٢٠٣٠ واستنادًا إلى نص 

الــدســتــور الــقــطــري على أن األســـرة هــي اللبنة األســاســيــة فــي بناء 

املجتمع، ومن منطلق مسؤوليتنا املجتمعية في الحفاظ على هذه 

اللبنة، لذا فإن املركز َيعقد هذا امللتقى سنويًا بحضور نخبة من 

الناشطات والداعيات واملهتمات بالشؤون األسرية وُيناقش فيه 

أهم القضايا التي تهم األسرة واملجتمع ونخرج بتوصيات يسعى 

املــركــز بــرفــعــهــا لــلــجــهــات املــعــنــيــة بــالــدولــة. ونــاقــش املــلــتــقــى أربــعــة 

محاور أسرية مهمة وهي ( أخالقيات التعامل األسرية ) قدمتها 

الــداعــيــة ظــافــيــة املــــري، وقــيــمــة الــحــب ألــقــتــهــا د.إيـــمـــان الــفــيــلــكــاوي، 

واملــحــور الــثــالــث االحـــتـــرام مــن تــقــديــم د. سلمى الــحــرمــي واملــحــور 

األخير كان بعنوان الوفاء واالنتماء مع األستاذة مريم الدوسري. 
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 ��א� 3 ���� �א���א�� �� «א��א�� א���א���» 

 «���  א������» ���� 200 �� ����� 

�ـ 600 ��� ���� 

 ^  א�����  

����� ����� �� �א���� ��� ����، 

���� «��� א������» ������ ������ 

200 �� �� א������� ��� א���א�� 

�� א��א�� א�������، ����� ���� 

א���� ���א���� ���� 3 ����، ������ 

�� �������� ��� �א ��א�� 600 ��� 
.���

����� «��� א������» �� ��א� ��א 

א�������� א��� ������� �א���א�� �� 

 ��� (İHH - ���א��א�� א���א ����)

����� א������ �� א���א�� א�������، 

�א����� ��� �א�� א������ א����� 

 �� �א�����א���  ��א�א��،   ������

����� א��� א���א��.

��א� א������ ���� א�כ��� ���� 

��א�� א��א���� ���� א��������: «���א 

�������� ����א א�������� ���� ��א� 

����א���   �� א���������  �����א 

א���� א����� ��� ��� א���� ��� 

א������، ������� �� ��א���� כ���� 

��א���� �� ������ ������� א��א���� 

�א������� �� א��א�� א�������، �� 

�� ������ א��א�� ����� ����� א���א� 

א���א����� �����، ������� א������ 

א��� ����� ���� ��א����� �� ���א� 

א�����א�. �����א�: «�����א �א���א�� 

 (IHH) ���א��א�� א�����א ���� ����

כ�   �����  ���� �כ���א�   ��������

כ�� 50כ��، ���� ��כ� ��א�� 

����א�� �� א��א�� א�����، �� ��� 

������� א���� �א�������� �� א���� 

א�כ��� ��� א��� א������، ������ 

��� א����، �� ����� ����א ������ 

א���� ����א����، ����� ����� א��א��� 

����אכ، ������� א���� א���������، 

�א�����א� א�������� ����� ����� 

א���א����». ��א��: «�� א���� ��� ���� 

�����א� א���� ��� �����א� ��א��� 

������ �����א �� ��� א���א���� 

א��א����، �� ��א �א� ������� ����� 

 �� ������� ،������ 3 ���� ����

����� א��� א���א�� �������، ����� 

�����א��� א��א����� ���� א���א�، 

��א���� א������ א����� ����� א���א� 

א������ ��������».

��כ��� א�כ����� �� ����אכ ����� 

�������א� א���� �� ��א א�������� 

���������، ���� ���א�� א����א��� 

������� א�������، ��� ����� ��� 

א������، «���� ���� ����� א������ 

���כא��א �� ���� ���� �� ��א��� 

��א���� �����א��א א���������، ���� 

���� א��� ��א��، �� �א����� א������ 

����כא� ��� א���� �� �����א ���� 

���� �� ���� א������ �����א��� �� 
����א».

������ ������ ��א�� א��א�� ���א��א�� 

 �����»  ���� ��������א�  א���������� 

א��������» א����כ� �������� ���� 

 �����»  ������  �������� �����؛ 

א������» ��א�� ������ א���������، 

����א ������� ���������� ����� �� 

����א��א� ���� ����א�� ������ 

���א��  א��א���،  �א��א���   ����

���א��� �������، �א��� א����� �� 

��� �� ���� ��� א��א����، ����� 

��� א���، ��� ��א�כ ��� �� ����� 
.������

��� �א��� ����� ����� כ�� ��� א����� א������ א���כ��
 ��� �א��� ���� ��� א������  ������ א����א��� ��� א����� א���כ�� א������ 

 ���א��� «�א��� א������»א������ 

 «�� ���א�» ������ �כ��� �א��א� 

«א������ א������» 
 ^   א�����  

א���� ��כ� �� ���א� ������ א�כ��� ������، 

���� א��א���� א���כ����، ��כ����� כ�כ�� �� 

א��א��א� ���א��� א����� �א��� ��� �א�� 

א������،  א��������   ���� א��������  א������ 

��� ���� א���כ� ��� א���א��� �����. 

���� ����א�כ� �� ��א א��א� 17 ����� �7 

��אכ� ���א 878 �א��� �� א���א�� א���א����� 

א������، �����כ ��� א������ א��א����: א������ 

א��א���� ��� 40 �������، �א������ א���א��� 

��� 30 �����، �א������ א����א��� ��� 20 
.�����

������ א�����א��� �� �����א� �א���، ��א�� 

א������� �א����� א������ �א��� א�����א��� 

�����א�� ��א���א� א����א� ����� ��� א������ 

�א�� �� �א�� א���א��، ���� ���� א��א�� 

���������� א������ ��������، ����� ��� 

����� א����א�، ��א ���� �א�� ����� ��� 
א����א��א�.

������ א����� א������� ����30 �א���، ��� 

���א�� 10  �א��א� �� כ� �������، ��� כ�א 

����� �� ��� 40 �������، כ� ��: ���� �א�� 

א���� ( ����� �� �כ�� א��א���� )، ���� �א�� 

��� (����� א�כ��� א��א���� )، �א��� ���� 

א����� (������� �� �כ�� א��א���� )، ����� 

���� ���� ( ����� ��� �� �א�� �� �א�� 

)، �����א� ���� ���� א��� (����� �� �כ�� 

א��א���� )، ���� ��� א������ ( ������� ���� 

��� ��� א��א���� )، ����� ���� א���א� ( 

א������ א��������� א��א���� )، ��א� ���� 

������ ( ������� א��א��� א��א������ )، �א�� 

������ ���� ( ������� א�����א� א��א����)، 

���� ���� ���� ( ��כ� ���� א���� ).

����א� �� ����� 30 ����� כ� ����: ���� �א�� 

���א��� (������� א��א��� א���א���)، �����א� 

���א� ���� (������� �� �� �א�� �� �א��)، 

�����א� ���� ��� (������� �� �� �א�� 

�� �א��)، ������� ��א� �� �א�� (����� א���א� 

א�������� א���א���)، ��� ���� ����� 

(א�������� א����������� א���א���)، ������ 

��א� ���א�� (������� א���א� א���א���)، �א�� 

���� ����� (��כ� ���� א��� ���א�)، ����א� 

א����א�� ���� (������� א�����א� א���א���)، 

א���������  (א������  א���א�   ���� ��א� 
א���א���).

�������� א����� �����א� א��א����א� ���� 20 

�������، ���: �� ���א� ���� �����، ����� 

���א�����، ��� א����� ��א ��� א��א���� (��כ� 

���� א��� ���א�)، ������ �א�� ���� (��כ� 

���� ��� ����)، ���� �א�� א��א���، ��א 

 �������) ���� ���� ������� ،��� ����

א���א� א������ א����א���)، ���� ���� ���� 

(����� ������ א����א���)، ��� ��� ��� 

(����� ��� �� �א�� �� �א��)، ����� ��� 

א����� ��� (�כא����� א����� א����א���).

כא� א������ �� א���� ���א� ���� �� א����� 

א�כ�����، ����� ������� א���א�� ����� א��א��א�، 

א������  ���אכ�  א���א��  ������א�  ��כ��� 

�����א� א������א�، ������ א��כ������ ���� �� 

���א� �א����כ� א����� �������� �א��� ��� 

�א�� א������ ��� א���א�� א�כ����، ������ 

�א�� א���א�� ��� ������ ��� א��כ��. 

 ����א� ������  א����� 

א��������»   �����»  ������ 

������� �������� ����� �א���� 

כ��   �����  �� (א����א����2) 

א���כ���� ��� �א�����، ��� ��� 

כ������ �א�� ��� �� ���� �א� 
א�����.

כ���א ����� �������� ��א��� 

��� א���� «א������� א�����» 

�������� א����א��� ����� א����� 

א���כ��-א��������، ����� ������ 

�א���א�   ����� א����  �א��   ������

�� א��א�� א������� ���א��א�: 

��� ����� �����א�، ���א�� 120 

����� ������ ����� �כ���� ��60 

��� ��� �����، ��� ��א�� 

«��� א������» ��� ���א�� א��א� 

א��א���� ������� ����� ���א�� 
א�������� 

א�כ���:

��� �����א� א���� 

�א������ ������ 

א���א�א� א���א�  

٤
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كّرمت   :] الدوحة- 

 الــشــيــخ نـــاصـــر بن 
مــســابــقــة

ة لــلــقــرآن 
لــرمــضــانــيــ

خــالــد ا

مركز  مع  بالتعاون  الكريم 

آن الكريم 
نزاب للقر

« آل ح

وطالبة.  طالباً   ٨٥ وعلومه 

ناصر  بن  خالد 
الشيخ  قال 

و

مــجــلــس  مـــمـــثـــل  ثـــــانـــــي  آل 

قة الشيخ ناصر 
دارة لمساب

اإل

ظ الـــقـــرآن 
خـــالـــد لــحــفــ

بــــن 

الــمــشــروع 
كــريــم، إن هـــذا 

الــ

ل لــتــكــريــم 
ــيــ نـــي الــجــل

ـــقـــرآ ال

وتشجيع النشء على 
حفظته 

والتخلق  بــه  والعمل  تــالوتــه 

ي تــزامــنــاً مع 
خــالقــه، يــأتــ

بــأ

شهر فضيل فيه أُنزل وفيه 

إنها  حيث  األجــور،  ف 
تتضاع

ى الــتــوالــي 
ام الــثــانــي عــلــ

لــلــعــ

مركز  تنفيذها  ى 
عل يشرف 

الكريم  آن 
لــلــقــر زاب 

حــنــ آل 

وعـــلـــومـــه فــــي حــــــرٍص مــن 

ــقــدم  ُت أن 
عــلــيــه  لــقــائــمــيــن 

ا

بقة بأعلى معايير 
هذه المسا

بما  ســســيــة 
والــمــؤ الــمــهــنــيــة 

يق بكتاب اهللا وأهله. 
يل

طــــالــــب آل 
وقــــــــال عــــلــــي 

س األمناء 
حنزاب عضو مجل

حـــنـــزاب «لــقــد  آل  مـــركـــز 
بـــ

لـــقـــائـــمـــون عــلــى هــذه 
آمــــن ا

آن الكريم 
قة بأن القر

المساب

لنهضة  الــوحــيــد  ل 
السبي هــو 

مكانتها  وتبوئها  األمــة  هــذه 

ســبــحــانــه  اهللا  أرادهــــــا  ي 
الـــتـــ

دة األمم».
وتعالى لقيا

ت الدكتورة 
إلى ذلك، قال

رئــيــس  حــــنــــزاب  آل  نـــــــورة 

س األمــــنــــاء والـــمـــديـــر 
مــجــلــ

بمركز آل حنزاب 
التنفيذي 

بلغت  المسابقة   
ميزانية إن 

ألـــف   ٣٠٠ مــــن  يـــقـــرب  مــــا 

ضــحــت أن ذلــك 
ريــــال، وأو

و الــــثــــانــــي مــع 
ــــعــــاون هـــــ ــــت ل

ا

 الــشــيــخ نــاصــر بن 
مــســابــقــة

تــقــام  ـــتـــي 
ال ثـــانـــي  آل 

خـــالـــد 

حــيــث  لـــخـــامـــســـة « 
ا لــلــســنــة 

عام  فــي  المسابقة   
انطلقت

عــدة  مـــع  ـــالـــتـــعـــاون 
ب  ٢٠١٣

 ٢٠١٦ عـــــام  وفـــــي  جــــهــــات 

بــالــتــعــاون مع 
ت األولـــى 

كــانــ

مركز آل حنزاب.

ض بالحفل فيلم 
وقد ُعر

مــســابــقــة، وفــي 
مــســيــرة الــ

لــ

ت الــشــيــخــة 
ـــام تـــقـــّدمـــ

الـــخـــت

دا بــنــت نـــاصـــر بـــن خــالــد 
ــــ ن

خاص  شكر  بــدرع  انــي 
ثــ آل 

حنزاب،  آل  نورة  للدكتورة 

مــركــز آل 
وشـــهـــادة شــكــر لــ

طالب  علي  تسّلمها  حنزاب 

الــشــيــخ  ن 
مــــ حـــــنـــــزاب،  آل 

بــن أحــمــد 
ــالــد بــن نــاصــر 

خ

آل ثاني.

بقة الــشــيــخ 
٨٥ مشاركاً في مسا

د الـرمـضـانـيـة
نــاصــر بــن خـالـ

قـرآن الـكـريـم
بـالـتـعـاون مع مـركـز آل حـنـزاب لـلـ

حب السمو 
الدوحة- قنا: بعث حضرة صا

البالد  مــيــر 
أ ثــانــي  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ 

الرئيس  خامة 
ف إلى  تعزية 

ببرقية  المفدى 

جمهورية 
رئيس  ســوزا  دي  ريبيلو  مارسيلو 

منطقة  غابات  حرائق  ضحايا  في  البرتغال 

ط البرتغال.
ليريا وس

عبداهللا  الشيخ  سمو 
بعث  قنا: 

 - الدوحة 

ر بــبــرقــيــة 
ئــب األمـــيـــ

ــا ــانــي ن ل ث
بـــن حــمــد آ

ريبيلو  مارسيلو  الرئيس  خامة 
ف إلى  تعزية 

في  الــبــرتــغــال 
جمهورية 

رئــيــس  ســـوزا  دي 

وسط  ليريا  طقة 
من غابات  حرائق  ضحايا 

البرتغال.

عالي الشيخ عبداهللا 
الدوحة - قنا: بعث م

مجلس  رئيس  ثاني  آل  فة 
خلي بن  ناصر  بن 

إلى  تعزية 
ببرقية  الداخلية  ر 

وزيـــ الــــوزراء 

الـــوزراء  س 
رئــيــ كوستا  أنطونيو  د 

السي دولـــة 

الــبــرتــغــال فـــي ضــحــايــا حــرائــق 
جــمــهــوريــة 

بــ

ط البرتغال.
طقة ليريا وس

غابات من

س السوداني عمر 
ا: أّكد الرئي

لخرطوم - قن
ا

صالح ذات 
عي الرامية إل

البشير مواصلة المسا

الل الحوار، 
ل الخليجية من خ

ن بين الدو
البي

ول األزمـــة 
الثقة فــي قـــدرة قـــادة د جــدداً 

مــ

القات إلى مرحلة 
والعودة بالع

ى تجاوزها 
عل

وتماسك  وقــّوة  وحــدة  لصالح  صّب 
ت جديدة 

واإلسالمي.
الصّف العربي 

لـــســـودانـــي، فــي كــلــمــة له 
ـّمــن الــرئــيــس ا

وثـ

ذي نظمته 
إلفــــطــــار الـــــ

أمــــس خــــالل حــفــل ا

ات الدينية 
ورية لعدد من القياد

اسة الجمه
رئ

تضطلع  الــتــي  هــمــة 
الــمــ األدوار 

ـــبـــالد،  ال ي 
فـــ

ح الـــســـالم واألمــــن 
لــيــج لــصــالــ

بــهــا دول الــخــ

السودان  ن 
أ إلــى  شيراً 

م والعالمي، 
اإلقليمي 

لعب  من  تمكنه  عها 
م جيدة  بعالقات  ع 

يتمت

رار الــدائــم 
ـى االســـتـــقـــ

 لــلــعــبــور إلــ
دور حــيــوي

ه المنطقة. ولفت إلى 
نشود الذي عرفت ب

الم

ن القيادات 
صاالت التي قام بها مع عدٍد م

االت

الكويتية  ة 
للمبادر مه 

ودع ومتابعته  العربية 

ياً يعزز التواصل 
ربياً وإسالم

لتي تحمل حًال ع
ا

مواجهات. 
الفات إلى 

ن تحول الخ
ويحول دو

لسمو يعزي الرئيس البرتغالي 
صاحب ا

في ضحايا حرائق غابات ليريا

مير يعزي الرئيس البرتغالي
نائب األ

ظيره البرتغالي
س الوزراء يعزي ن

رئي

ّكد قدرة الدول 
س السوداني يؤ

الرئي

ز األزمة الراهنة
الخليجية على تجاو

نـــا: تـــســـّلـــم ســـعـــادة 
ـــيـــويـــورك - قـــ ن

س األمــيــن 
 أنــطــونــيــو غــوتــيــريــ

الــســيــد

زيد  واألمــيــر  المتحدة  م 
لــألمــ لــعــام 

ا

السامي  ض 
الــمــفــو سين 

الح رعــد  بــن 

ق اإلنـــســـان 
ــدة لــحــقــو

مـــم الــمــتــح
لـــأل

محمد  الشيخ  ادة 
ســعــ مــن  رسالتين 

ن آل ثـــانـــي وزيـــر 
ـد الـــرحـــمـــ

بـــن عــبـ

ت الحصار 
قان بتداعيا

ارجية تتعل
الخ

دولة  على  المفروض  ني 
القانو غير 

واإلمـــارات 
السعودية   

قبل مــن  قطر 

والبحرين.

رســالــتــيــن ســعــادة 
بــتــســلــيــم الــ

قــــام 

أحــمــد بن 
ة الــشــيــخــة عــلــيــاء 

الــســفــيــر

دائم لدولة 
لمندوب ال

ف آل ثاني ا
سي

الــمــتــحــدة خــالل 
دى األمـــــم 

قــطــر لــــ

عــام لألمم 
 األمــيــن الــ

لــقــائــهــا ســعــادة

السامي  ض 
المفو عادة 

وس المتحدة، 

كل  اإلنــســان  ق 
لحقو المتحدة  م 

لألم

على حدة.

دولة  تقدير  عن 
سعادتها  وعبرت 

الواضح  متحدة 
ف األمم ال

لموق قطر 

والبيانات  المسألة  ذه 
له ابعتهما 

ولمت

لـــمـــتـــحـــدة 
ن األمــــــــم ا

ـــــصـــــــادرة عـــــ
الــ

اإلنسان  ق 
لحقو امية 

الس والمفوضية 

ـــرت عن  ذا الـــخـــصـــوص الـــتـــي عـــّب
بـــهـــ

الخطيرة   
السلبية ـــار 

اآلث إزاء  زع 
الــجــ

لــى الــحــالــة 
ي اتــخــذت عــ

تــدابــيــر الــتــ
لــلــ

وق اإلنسان والتي 
اإلنسانية وحالة حق

د الوساطة 
كامل لجهو

ت للدعم ال
دع

إلى  رامية 
ال الشقيقة 

الكويت  لة 
لدو

الحوار  زيز 
وتع التوتر  حــدة 

تخفيف 

الفّعال.

مين العام لألمم 
زير الخارجية لأل

رسالتان من و

 لحقوق اإلنسان
لمتحدة والمفوض السامي

داعيات الحصار غير القانونّي على قطر من السعودية واإلمارات والبحرينا
تتعلقان بت

طر الخيرية 
[: تستعّد ق

الدوحةـ  

كـــاة الفطر فــي ٢٩ دولـــة عبر 
لــتــوزيــع ز

لرمضانية 
ك في إطار حملتها ا

العالم، وذل

ث ينتظر أن 
« عطاؤك حياة» ١٤٣٨، حي

يستفيد منها أكثر من ٧٦ ألــف شخص 

الرئيس  قرها 
م خــالل  من  تواصل  يما 

ف

وعبر  الدولة  خــل 
دا المنتشرة  ا 

وفروعه

ت التجارية ومن 
في المجمعا

محصليها 

والــرســائــل 
لــكــتــرونــي 

 الــمــوقــع اإل
خــــالل

والتبرعات 
زكاة الفطر 

ة استقبال 
النصي

عيد الفطر 
صبيحة يوم 

والصدقات حتى 

القادم. 

ى بيان لها 
ر الخيرية ف

 وأشــارت قط

مستفيدين من زكاة 
امس إلى أن عدد ال

يبلغ ٧٧٠٠  ســوري 
الــ الــداخــل   

فــي الفطر 

اليمن  فـــي 
شــخــصــاً  و٥,٣٩٠  شــخــص، 

حــدة،  على  كــل  لــصــومــال، 
وا وفلسطين 

دول  في  آخرين  ين 
مستفيد من  فضالً 

شد الكعبي 
وقال السيد محمد را

أخرى. 

الــخــيــريــة: 
بــقــطــر  ثـــة 

اإلغـــا إدارة 
مــديــر 

لــى الـــدول 
ر الــخــيــريــة عــ

إن تــركــيــز قــطــ

يعّد  استثنائية  ع 
أوضــــا مــن 

تعاني  الــتــي 

لرمضانية 
مشاريعها ا

عند تنفيذ 
أولوية 

اإلنسانية  ة 
المعانا من 

التخفيف  بهدف 

ووّجـــه  ـــــدول،  ال ذه 
هـــ فــي  متضررين 

لل

ل الخير في 
برعين وأه

الكعبي شكره للمت

التي تدخل 
م المشاريع 

طر لدعمه
دولة ق

المتضررة 
وب األســــر 

الـــســـرور عــلــى قــلــ

وفي الدول 
هذه الــدول 

والمحتاجة في 

المبارك،  ر 
الفط عيد  بمناسبة  األخـــرى 

سوة العيد، داعياً 
زكاة الفطر وك

وتحديداً 

ن والباذلين 
من المحسني

ى أن يتقبل 
المول

منوهاً بأن 
لهم األجر والمثوبة، 

ويعظم 

المحسنين 
مــن  تستقبل  الخيرية  ر 

قط

ة يوم العيد. 
زكاة الفطر حتى صبيح

أن يستفيد من 
أنه ينتظر 

وأشــار إلى 

 لهذا العام ١٤٣٨هـــ 
زكــاة الفطر

مشروع 

بقيمة تبلغ 
٧٦٠٥٤ شخصاً في ٢٩دولة و

بأنه يمكن دفع 
١,١٤٠,٨١٤ رياالً، منوهاً 

ريــاًال   ١٥ قيمتها  تبلغ  التي  ر 
الفط زكـــاة 

إرســال  كن 
يم حيث  سهولة،  بكل  للفرد 

رة  للرمز Z# إلــى ٩٢٦٥٢، 
عـــداد األســــ

أ

لزكاة لشخص واحد (١٥ 
ولخصم قيمة ا

ى ٩٠٠١٥١٥.
ن االتصال عل

رياالً) يمك

 زكاة الفطر في ٢٩ دولة
ر الخيرية توزع

يحة يوم العيدقط
اصل استقبالها حتى صب

تو

والصومال وفلسطين  اليمن  في   ٥٣٩٠ و   السوري  داخل 
ال في  الــزكــاة    من  مستفيد   ٧٧٠٠

اإلنــســان ــوق 
وحــق اإلنــســانــيــة  ة 

الــحــالــ على  خطيرة  سلبية  ـــار  آث ــي:  ــان ث آل  علياء  الشيخة 
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���� א����� ������� א������ ��א، �א���� א��א�� 

�� ����א א����א� ���� �� ��� ����� א����� א���א���، 

�א������ ��� ������� ���� ����� �������א� א���א�� 

א�������� א������ ��א �����، ��� ���� א������ ��� 

���� ����א�� �א������� �����א� א�����، כ�א �� 

���� ���� א���א�� א��א��� ����א� �� ���� א���א�. 

^
 א�����   

 ������ ��א�� א������ א��א���� �א���א�� ���� ��א�� 

א����א���  �א�������  �א������  א��א���  א�������� 

�������� ��� א����� ���� ���������، ���� �� 

��� א���� א�������� ������ א���� �א����� 

א������ �א���כא� ��� א���א� א���א�� ��א�� �� 

�� א�����.

������ א���� ����� ����� א������ ���� א���א� 

א�����א�� ����א�� �כ���� א���א���� ���، ����� �� 

��א� ��� ��א�� א���� א��א�� ��� ��א�� א��א���� 

�א����א� ������ �� ����� א���א�א�. 

^
  א�����   

א��א����  א������  ��א��  כ����� 

א�����  �א���א�  א�������א� 

א������ ������א� א������ �� 

�א��א�،  א��כ�����  א���א����� 

�א��� ����� �� ���א� א����א�� 

א����� �������א� �א���א��، ���כ 

.����� ���� ��� ��

�א���א�  א�������א�   �����

א��������  �����א�  כ�����  א���

א�������� �א��א�� ��� ��א����א 

א������  א�������   ���� א����א��� 

כ������ א������ �� א����� 

�א����� א���א��� �א��כא� �א��� 

�כ����   ������  ��� ������א   ��

.2017 �������

��כ��� ��� ���� �������� ��א�� 

א������  �א�����  א��א��  א���� 

�������א�  א����א���  א������ 

��� א������ ����� א������ א��� 

���א����  א��������א�   �������

א�������� �� א����� �� א���א� 

א������، �����א��א �א����� א�כ��� 

א����� ������ א����א���� א����� 

 ���  ���  ������  �� �������א� 

א����א� א�����.

�כא���� ��א�� א������ א��א���� 

�� ���א�כ� ����� ���� א����א� 

 ��� א��א���  א������   ������

����א� «א���א�א� ���� א�����» 

��� א���א� א��� א��א��� ����� 

א���� א��א���� ���א א��א�.

���� א����א� ������ א������ 

א��א����� ��� ������� כ� ��� 

א��א���� ���� א������� א���� �� 

����� ����� ���� כ� ���א�؛ ���כ 

 �����  ����� א������   ��������

א��א��   �� א��������א�  ��א�� 

�א���א� א��� ��כ� א���א�� ���א 

א��������، �כ��כ א����א�   ���

א��������  ��א����  ������א�א� 

א������ �����א ���� ����� ��� 

א������א� ��� א��א��. 
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�א�� ���� �� �א�� א������ א���א���� א��א���� ������  ���א� �א��� «א���א��» ��� 
2017، ��ـــ��א� ��כא� א��א�ـــ�� ��� (24) ��� �ـــ�א� ���� א����א� ��� (22) ��ـــ�� �� ��� �� �א�� ���� א���� א�����، ���، �א�� ���� �א�� א���� א���� ����   א�����   ��א

�א��ـــ� �ـــ����، ��� ���ـــ� �ـــ� א������ ���ـــ� א��ـــ�א� ������� �א���ـــ� �� �� ���� �� �א�� א������.��� א��א���� א������� ������ �א�� ��ـــ�� 2002 ��ـــ�� א���א�� �א���א�א� 
א������. 

� ���א�� (68) א����א���، א������ ������ א����� ��א��� 8 /12 א��������� ���� ������� ���א�� א�����א�א� ����� �כ��� ���� ����� ��כ����� א�������� ����� (28) ������ 2017، �א������ ��� א��א��� ��� �� �א�� ���� א���� א�����، ���، א�������� ���� ���� �א�� א������ א������ ���� ��   א�����    ��א ����� �כ��� ���� ��� ��כ����� ���� א�כ���، �א������ ��� ��כ�� ��א�� ����א�� א���א�� ����� ���� א������ ��� (29) ���� 2017 �� א������./2014، ��כ���� ��א ��� א��א���، ���א

א������. ���� �א��� �����א، ��� ������ ���� א������ ���� א���א����� ���������א �א���� ��א (68) �� א������./ 1 / 2016، ��כ�� ��א ��� א��א���، ���� ���א�� ���� א�כ���، א������ ������ א����� ��א��� 11 �א�����כ��א��א� ��� �כ��� ���� ��� ��כ��� ��א���� ������א�� �� ����א�� א������ �א��א� (30) ������ 2017 �א�������� ����� ��כ���� ����� ����� א������ א����� א�������� ��� א������.��כ���� ��א ����� א��א��� ���א �����א�� (68) �� א������ ������ א����� ��א��� 11 / 1 / 2016، 

 �א�� א���� ��א�� ��� 3 ��א��� 

 .. �����  ��א�� ����� 
���� ��א� ��א�� א����� א�����، �א���א� ��� א���א� ����� �א���א��� ��� ����� ��כ�� ��א�� ����א�� א������ ��� א��א� �א��� ������ ���� א���א�، ������ כ�א ���� ������ ������� ������� �א���א��� ��� ����� א���א��).�����א� ����� א�����א�� א��א���� �������� (א��א��� ��� א������ ��� א������כ�� א����� ���א��� ��אכ� �א�� ������ א���� א����� ��� ����� ����� �א���א��� ���� ���� �א�� א������ א���� ���� �� ��� ��   א�����    ��א

��א���� א��א� ������ א��������� א������ ����א� ��� א����א� ��� א��א��� ���א ������ 1961 ���א�� ����� �א�� א������ ����� א�����א� �א���א��� ������ א����� ��א��� 20 / 3 / 2017. ��� ��כ��� ���א�� ������� �א�����א����، א������ ��� ������� א��א��� ���א� ������ ��� �כ��� ���� כ�א ���� ���� א���� א����� ����� ����� �א���א��� א������ ������ א����� ��א��� 15 / 3 / 2017.א����� ���א�� א����� �א���א�� א������� ���כ�א���א�، א������� ����� ��א�� א�������� �א����� ������� ��� ����� 
א��א��. 

 تنظم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا  فعالية  «يوم 

المستثمرين» الثالثاء بالتعاون مع صندوق ٥٠٠ ستارت أبس  

بهدف دفع الجهود المبذولة لتطوير منظومة االبتكار 

في المنطقة، من خالل عدد من المبادرات. 

بيصير.. !!  شارك أكثر من ١٠٠ خبير في التنمية الحضرية، وصانعي 

السياسات الحكومية، وخبراء السياسات العامة 

واالستدامة، في جلسات مجمع المفكرين الحضريين 

في الدوحة، الذي نظمه مجلس قطر للمباني الخضراء. 

صــار.. !!

◄
الثـالثــاء

٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ ٢٣ مايو ٢٠١٧م العدد ١٠٥٦٨

◄

 من يطلقون ا�كاذيب 

ضد قطر تشرق عليهم 

شمس الحقيقة  بأسرع 

مما يتوقعون، هكذا 

الحق ال تطفئه ا�قوال 

المضللة. 

           الدوحة ـ الشرق

ــاعـــة ومـــغـــفـــرة» الــتــمــهــيــديــة لشهر  ضــمــن فــعــالــيــات «طـ

رمــضــان، يــتــواصــل مــســاء الــيــوم بــرنــامــج لــقــاء الــثــالثــاء 

الــدعــوة واإلرشــــاد الديني  الـــذي تنظمه إدارة  الــدعــوي 

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حيث يتناول دعاة 

الوزارة استقبال شهر رمضان وفضائل الصيام، وذلك 

الــدولــة.  فــي سبعة عشر مسجدًا جامعًا على مستوى 

الـــدروس واملحاضرات بعد صــالة العشاء مع  وتنطلق 

وجـــود أمــاكــن مخصصة للنساء لالستفادة مــن العلم 

الــدروس القيمة، حيث يتحدث  الشرعي ومتابعة هــذه 

فضيلة الشيخ  فــوزي محمد أبــو سعدية  عــن «تهيئة 

الـــقـــلـــوب الســـتـــقـــبـــال شـــهـــر رمــــضــــان» بـــجـــامـــع عـــمـــر بــن 

الخطاب رضي الله عنه والشيخ راضي اإلسالم الشهال 

عنوان لقاءه «أنت والضــيــف الـقــادم» بجامع أم املؤمنني 

زيــنــب بــنــت جــحــش رضـــي الــلــه عــنــهــا والــشــيــخ  ضيف 

الله  عمر سالم يبني «كيف نستقبل رمــضــان» بجامع 

محمد بن عبد الرحمن الزمان وتحت عنوان «مــرحـــبــًا 

رمـــــــــــضــــــــــــــان» يــتــحــدث الــشــيــخ فــريــد الـــهـــنـــداوي بــجــامــع 

عبدالله عبد الغني وإخوانه. 

 ضمن فعاليات طاعة ومغفرة

دعاة األوقاف يتناولون 

فضائل الصيام 

 يحتفل الــســيــد إبــراهــيــم حــســن إبــراهــيــم األصــمــخ 

ــلــه تعالى  يــئــة ال
ــزواج نــجــلــه «حـــســـن» وذلــــك بــمــشــ ــ بـ

املوافق  الثالثاء  اليوم  املغرب من مساء  بعد صالة 

الــجــاري بمجلس األصمخ بمنطقة عني خالد..   23

تهانينا وألف مبروك. 

 ألف مبروك 

١٩
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���� ��� א���א�

^
        א�����    

 �������� א������� ����� ����� 

א��א���� א����� א����כ�א� ���� 

����� א���א����، � ����� �� 15 

���א�� ������، ���� ���א� � ��� 

���� א������� C، ������� ��אכ�� 

������� 3.5. כ�א ����� א����� 

��� ��� ����� א���� �� א����� 

��� א������א� �� ���� ��אכ�� 
.���� �� 3.75 �����

��א� א��כ��� ���א� �א���، ���� 

�א��� «�כ���א� �� ����� ��» �� 

�����، ��כ��� א������ א�������� 

����� ����� ����א� ���� א��א���. 

��א� �� ����� א���א�����: «����� 

 ،������ א���א����  א�������� 

����כ ����� ������� ���� א���� 

����� �������� ���� ��א���א���. 

���� כ� �א�� �� ���  ���� ���

א�������  א����������  א������� �������». א�������� 

���א�: «���� �������� ����א�א� 

א������� א��������، כ���א ���א ��� 

���� ����� ����כ��� �� ����� 
א����� �� א�������».

א�������   ������  ���� �����

א��א������ ����� ����� א������ 

א���א� א��א���:���� א����� ������ ���� 2016 

 ��� א���א��، �כ��  ���א��א��   ����
א���، ���� ����� ���א، ��א�א א������، 

������� א�����א��، ���� א�����א� 

א�כ�א��، ���� �. א��א��، ���� 

א��א����،   .�  �������� א��א����،   .�

א���،  ����א��  א�������،  ��א��� 

א����א��،   ����� א�����،  ��א�� 

������ א���א����، ����� א�������، 

���� �. �� �א��، ��א�� �. �� �א�� 

، ��א�� ����، ���� א��א���� ����، 

���כ�� כא����א، ��א�� א���כ، ����� 

 ،���� ���� ،���� ����� ،����

���א� �����א�، ����� א����، ���� 

 ،������  �����  ،���� א�כ����� 

����א�א ���א�א�א�، ���� ��א ����א 

�א��، ����� ����כ، ���� ��א�، 

�������א� ����א����א�א، ���א� ���כ، 

����� ��א.���� א��� ������، ��א���� �א�א، 

א�������   ������  ���� �����

א��א���� ��� ����� א������ �� 

א��א���:א����� ���� ���� 2017 א���א� 

��א�כ ��� א�������، ���� ����� 

�����א، ���א� ������، ������� ���� 

 ������� א��������،   �����  ،����

א���א��، ��א���� א��������، ���� 

א�����א�   ������ א�������،  א������� 

א�כ�א����، ����� א�כ�א��، ����א�� 

 ������� א�����،  ��א���  א�����، 

א����א����، ���� א���א����، ����� 

א�������، ���� �. �� �א��، ���� 

א����� �א��، ���� א��א���� ����، 

���כ�� כא����א، ����� א�������، 

����� א����א، ��א�� א���כ، ����� 

������، ������ ����، �����א�� 

����، ����� �����، ���א� ���א�، 

����� �א�� כא����، ����� כא���، 

��א�א כ�א�، ���� �����، ����א�� 

�����، ������ ������، ��א����� 

 ����  ،�������  �������  ،������

�א�����، ����� ������، ����א�א 

���א�א�א�، ����� ������כ، ������ 

�א�א.����א�، ���� א��� ������، ��א�� 

 כ�א ����� 12 �א��� ��� �א��� 

 ����  ������ א�������  א��א���� 

2016 �����: ��� א�������، ����� 

א�����א�، ����א�� א����א��، ���� 

���כ���   ،����� ��א��  א�����، 

������، ������� ����א�، ��א����� 

 ����� ،������ ������� ،������

�����א��.�����א�، ����� ���א�، ����� 

 ������ 19 �א����� ����� �א��� 

 ������  ������ א�������  א��א���� 

2017 �����: כ���� ��� א�����، ���� 

א����� �����א�، ���� ��� �����، ���� 

א�������، �����א� א����א��، ���� 

 ������ א��א��،   .�  ���� א�����، 

א��������، ��א���� א�����، ���� 

א����� א����א��، ���� א������، 

 ،������ ����א��  א��������،   �������

��א���� �����، �������א ����، ���א 

�����א�   ،��� ����א���  ����א�א��، 
����א��א�א، ����� ��א. 

^
        א�����    

  ����� ��א�� א����א��� �����، ���א�א 

���א���� ��� �����، ��� ���� א������א� 

�א���� ��� ���כא� ���� ��� ����א�כ� 

�� א���א��� א��� ������ ��� ��� ����� 

������� א�����. ��� �� א���� �� ��א�� 

א���א�� �א��� �� ��א�� א���� א��א��.

א����א�����  א�������   ������ ����א� 

���א������  א��������  �א����א����� 

א���א��   ��� א����   �� �כ�  ،���������

א���א����  �כ��  ����א  א���א�����،  �א�� 

א���א����  א���א�����   ����� א�����.א��א����� 

������ א���א���� א�����א���، א��� 

������ ��� 837 ��א��� ����� �א���، ��� 

�� א��א���� א����� �� א�����א�כ�� �� 

א���א�� ����א א����א��� ����א�כ� �� 

���א�� ��� �����، �� ��� א���א��� 

��� ��� �����כ.����א��� א����������� ��א����� א���� 

�� א�����א�כ�� �� א���א��  �����א ��

���� �����א� א������א��� ������א�כ� 

���א، כא�� א����� א����� א�כ�� ������� 

����: א����� �� א����� ����� א����� �� 

א������א� ���� �����، ���א��� ��� 

א����� ���אכ� ���� �� א�������، 

�א���א��� א������ �� א����א��.

��א���� א��כ���� �����א� �� �א��، ���� 

���א�� ��� ������� ��א�� ���� ���� 

��א�� ��� �����כ: «������ ���א�� �א��� 

���� א������ א���א��� א��� ���א�א ���א�� 

��� ����� �� �כא� ���� ���. ������ 

���� ���א�� ����� ����� ���� �����כ 

�� ������� ����� א�����א� א��א���، �� 

����� ��כ �� ���� �����א�כ� א������ 

א�����. ���� ����� ��� כ���� א�� �כ�� 

�� �� ��� ��� ����א ���� ��� א����� 

א���א��  �����א�   �������� א������� 

א�������».א����� א������ ��כא� ���� ��� �� 

�������� ��א���� א������א��� �א���، 

א���א�� א�����  א��א���� ��   ������

 ���  ����  ��������� ����כ����  א���� 

����� א������ �� ��� ����� ���א��، 

�� ������ א�����א�כ�� �� א���א�� ����א 

א������   ��� �������א�  א������א��� 

�� ����� א������ �א����. �כ��� 

א���א���� ���� �א���� א�����א� א���� 

��������א��� א���א���� ������، ��א�� 

א��א������ �� א���א�� א����� ���א���� 

��א��� ����� א�������� ������א�� �� 

א�����א�� �א���������؛ ����כ��� ���� 

� ��� �����כ  א������א�� ���. ��� ��כ�

�� ��� �����א� �כ�� �� ������ ��� 

� �� ��א���  ����� ��� א��، כ�א ��כ�

������� ����� �� �כ�� �� ����� ��� 

�����. �כא� ���א���� ��� �����، ��� 

 ،����� ����� ������ �� ،��� �������

��� ��� �א�� א��א��، ���א�כ� �כ�� 

�� ��א��� �א��� �� ��א� ���� א������ 

������ א����� �� א�������א� �� ���، 

�� ����א ����� �����כ، ���כ� א������� 

���� �א�����، ������ ��� א�����، 

��א�� כ����� ���� – ���، ����� ��� 

������� א��� א�������، ������� ��� 
����� א������، ��א��� ���.

������ ������ א��א���� ��� ��א���� 

�����א� א���א�א� א����� �� א���א� 

א���א����� �א��א������ א����� �����א ��� 

�������כ ����א���� ��� �������، �� ��א� 

��������א א��������� �������� א����� 

א��������� ������� א�����. ����א�� 

��� א������ �� ����� ����א��� ����� 

���א��� �������، ��� �א ����� ����� 

��� ����� ��א�� �כ�� ��א��� �כ�א��. 

 ��א�� א����א���: 

 ����� �א�� ���א��� «����� ���» 

^
         א�����    

א���� ��כ� �� ���א� ������ א�כ��� ������، 

��א��א� (�א�� א������ א��א���� 2) א��� ��א� 

�� ������� א��א�� ��� ��א� (��א��)، �א��� 

������ ��א�� א����� ������� �� א����� 

�א���א� �א���א� ����� א������א� ��א� ��א� 

א�������، ����א�� �� א����� א�כ��� ������ 

א����א� �� ��� א����א�� א��א��.  ���� א��א�� 

����� ����� א�����א� א�������� א������ 

������א��، ������ א�����א� ��כ���א� �� ���� 

���� א��א��� א����א���، כ�א ���� ��� ��� 

א����� א�כ���، ���� ������ א���� א������ 

�א���א�� א�������� ��� א���� ��� א����، 

�������� ���� ������א� �א��������א� ��� 

א��������א� ������ �������� ������ א����� 

א�כ�����. ������� ������ א���א� �� ����� 

����� א������א� ������� �����א� א����� 

�א������� ��� ��������، ��� �� ������� 

����� �������� כ� ����� ������ ����� 

א���א� ����� ������� ������ א�כ���، ��� 

�� א����� ����� א���א�� א������ �� א��א��. 

א������� �א��כ� �� א��א�� �������� ���� �� 

����� כ� ��� ��� ���� 3 ���� ����. 

^
         א�����    

�א�כ� ���� ��� �� ����א��� א����� א�כ��� 

א������ ������כ�، �� �����א א���א��� ������ 

א��� א����� ��א��א��א ��� א��� א��א��.

����� א���א��� ��� ���א� ���� ���� 

א�������� �������א، �א��א�� א������ �������� 

������א א���א���، ���� ��� א������א�� ��� 

������ א�����، �� ��� ������ א����� א�כ��� 

כא���، ����� א���� א���� ���א� �א�� א���א��.

��כ� א������ ���� �� ����� א�כ�א��، ���� 

��א�� א������� �א�����א� א����� �����א�� א���א� 

�א����� א������، ����� ��א�כא� א���א� 

א����� �� א�����א��א� א������� א������، ��א 

��כ� א���א� א����� �א����� א�כ��� ����� 

כ�א� א���، �א��� ��� ����� �א����� ������ 

���א��، ���� א���� ��� ���א���� ������، �א��� 

���� ���� �� ��� ��א�כא� ��א� ��� �� 
��� א���א�� א������.

������� א�כ���א�� �� ���� ��� ���א�כ� �� 

א����� �� א�����א��א� א������ ������ ��אכ� 

������، ������� ��� א���א�כ� �� ��א��� 

כ��א��א ������ א�כ��� ��� ��� �������، ���� 

א����� ���א א����א�� ��� א��� ��� �� ����� 

א�כ��� כא���. � ���� ��� א���כ� א��א���� �� ��� א����� 

   ���� ��� ��� א���� א������ 

 «�� ���א� ������» ����� ��א��א� 
«�א�� א���� א��א�� 2 »

א������ ������  ���  ��א�כ �� ��א��� ���כ� 

��� א����� א����� �א�� �� א������ א�כ���א���، ��� א��א���� ��� ����� א����

�. ���� ���א���

כ��� «�א��� �כ�א� �� ��� ��» �כ�� �� 80 �א��א� ������� 

א�כא���� �� ���� ���� 2016 ����� 2017. 

��� א���� א���� �� �כ����� ��� ��� ����� א���� �� ���� 

א��א���، ���� א��א�� א�����. 

 ������ ����� א����.. ���� א��א�� א������ 

 «�כ�א�» �כ��� 80 �א��� 
�� ���א� א���א�א� 
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تكريم 85 طالبا وطالبة من حفاظ القرآن الكريم

 في ظل الحصار الجائر الذى تتعرض له دولة قطر، واإلساءة لشعبها 

الشائعات والــكــذب حول  ورمــوزهــا، وتلفيق وفبركة االخــبــار، ونشر 

سياسة قطر، أعطت قطر مقررا تعليميا في األخــالق بعدة عناوين 

منها: رد اإلســاءة باإلحسان، والثبات على الحق، والثقة بالنفس، وان 

القوة مع الحق وليس مع الحجم، والصبر، وفي الشدائد يظهر معدن 

الرجال، وفي املحن يظهر األخ من العدو، وانه ال يسيء الجار إلى جاره 

مهما حصل، واألهم هو الثبات رغم الفنت.

القطري ثباته وحبه لوطنه،  الشعب  أثبت  الحمد في هــذه األزمــة  ولله 

ووقوفه مع الحق، تبني للعالم أنه هذا الشعب هو شعب مثقف محترم 

صبور.

قــويــة في  الشابة حكيمة فــي قيادتها،  أنــه حكومة قطر  العالم  عــرف 

"نــحــن قوم  قــائــل، وان قــول سمو األمــيــر  شخصيتها، ال يهزها قــول 

الحياة وال نمضي  ملتزمون بمبادئنا وقيمنا ال نعيش على هامش 

تائهني بال وجهة وال تابعني الحد ننتظر منه توجيها" ليس هو فقط 

قــول وإنــمــا هــو قــول وفــعــل، وهــذه املقولة سيقتبسها الــقــادة على مر 

الزمان وستكون اقتباسا ينشر في كتب فن القيادة وقوة الشخصية.

بــن عبدالرحمن وزيــر خارجية دولــة  الشيخ محمد  نــرى جهود  حــني 

قطر وفي هذا الشهر الفضيل يضحي بوقته وصحته ونفسه، ويجوب 

الوطن دوليا وإقليميا ومن أجل حل  العالم شرقا وغربا لنصرة هذا 

املــوضــوع ويــرد على كــل مــن يسيء لقطر ويــواجــه وال يــتــردد، ويقف 

موقف الواثق الذي استمد الشعب منه الثقة.

ــذه االزمــــة طــمــأنــت الــشــعــب مــن خـــالل الــعــديــد مــن الــنــواحــي  خــتــامــا هـ

الجديدة داخليا  للعديد من االستثمارات  االقتصادية وفتحت املجال 

وزادت مصادر التوريد خارجيا، وجعلته أقوى وزادت الترابط بني كل 

من يعيش على هذه األرض الطيبة، وأثبتت قطر أنها دولة قوال وفعال، 

وليس قوال وغدرا، وهذا الدرس الذي عنوانه "قطر" نحن نبيح ملن أراد 

نائه الثبات على الحق، فاللهم اجعل قطر دوحة 
أن يستخدمه لتعليم أب

ة ثابتة إلى يوم القرار. 
أمن واستقرار، عزيزة شامخ

عبدالرحمن العبيدلي

درس عنوانه..قطر

مقال

لـلـقـرآن  الـرمـضـانـيـة  بــن خـالـد  نــاصــر  الــشــيــخ  نـظـمـت مـسـابـقـة 

الـكـريـم بـالـتـعـاون مع مـركـز « آل حـنـزاب لـلـقـرآن الـكـريـم وعـلـومـه 

الـفـائـزيـن باملسابقة، حيث  «، حـفـل تـكـريـم لـلـطـالب والـطـالـبـات 

تم تكريم 85 طالبًا وطالبة. وبهذه املناسبة قدم الشيخ خالد بن ناصر 

آل ثــانــي ممثل مـجـلـس االدارة ملـسـابـقـة الشيخ ناصر بن خالد لحفظ 

القرآن الكريم، الـشـكـر لجميع الـقـائـمـني عـلـى نـجـاح الحفل على 

الــفــائــزيــن  رأسهم الدكتورة نورة بنت علي آل حنزاب، كــمــا هــنــأ 

بـاملـسـابـقـة الجتيازهم مـراحـل االخـتـبـار بنجاح.

ــلــــمــــة لـــــــــه خـــــــالل   وقـــــــــــــال فـــــــــي كــ

املـــــشـــــروع  الــــحــــفــــل « إن هــــــــذا 

القرآني الجليل لتكريم حفظته 

الــنــشء عــلــى تــالوتــه  وتشجيع 

والــعــمــل بــه والــتــخــلــق بأخالقه 

ويكون تزامنًا مع شهر فضيل 

نزل القرآن وفيه تتضاعف 
ُ
فيه أ

األجــور، حيث انها تأتي للعام 

الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي ويــشــرف 

على تنفيذها مركز آل حنزاب 

ــلــــومــــه فــي  ــقــــرآن الــــكــــريــــم وعــ ــلــ لــ

ــــرٍص مـــن الــقــائــمــني عــلــيــه أن  حـ

ــة بــأعــلــى  ــــدم هــــــذه املـــســـابـــقـ ــقـ ــ ـ
ُ
ت

معايير املهنية واملؤسسية بما 

يليق بكتاب الله وأهله.

◄ تكريم الفائزين

ومــن جـانـبـه قــال السيد علي 

بـــــن طــــالــــب آل حـــــنـــــزاب عــضــو 

ــلــــس األمـــــــنـــــــاء بــــمــــركــــز آل  مــــجــ

حــــنــــزاب: نــجــتــمــع فــــي الـــــشـــــهـــــر 

الـفـضـيـل لـتـكـريـم الـفـائـزيـن 

ــــــي هـــــــذه املـــســـابـــقـــة الـــقـــرآنـــيـــة  فـ

ــالــــي شــهــر  ــيــ الــــتــــي تـــــصـــــادف لــ

القرآن.  أنــزل فيه  الــذي  رمضان 

ــاون فــــي تــنــفــيــذ  ــعـ ــتـ ويـــســـرنـــا الـ

ــذه املـــســـابـــقـــة املـــبـــاركـــة الــتــي  ــ هـ

شرفت بالقرآن مادة، وبالشهر 

ــُرف مركزنا 
َ

الفضيل زمانًا، وش

بثقة رعاتها وبتنفيذها للسنة 

الثانية على التوالي.

◄ حفاظ كتاب الله

مـــن جــانــبــهــا ثــمــنــت الـــدكـــتـــورة 

نورة آل حنزاب رئــيــس مـجـلـس 

الـتـنـفـيـذي  األمــــــــنــــــــاء واملــــــــديــــــــر 

الـــتـــعـــاون  بـــمـــركـــز آل حـــــنـــــزاب 

ــر  ــيـــخ نـــــاصـــ ــة الـــشـ مــــع مـــؤســـسـ

الـعـام فـي هــذا  بـن خـالـد هــذا 

املـجـال الـذي يخدم حفظة كتاب 

الله تعالى.

ــــعـــــــــدادات املــــركــــز  وعـــــــــــن اســـــــــتـــــ

لـــلـــمـــســـابـــقـــة قــــالــــت إنــــــه قـــــد تــم 

اإلعــــداد والتنسيق والـتـنـفـيـذ 

لـلـمـسـابـقـة فــي وقــت قـيـاسـي 

من خالل جنود مخلصني كانوا 

وراء هذا، عملوا بكل جهودهم 

يــومــيــًا لــتــظــهــر املــســابــقــة بــهــذا 

الــشــكــل املــمــيــز، مــشــيــرة إلـــى أن 

مـــيـــزانـــيـــة املـــســـابـــقـــة بـــلـــغـــت مــا 

يقرب من 300 ألف ريال.

وأوضـــــــــــحـــــــــــت آل حـــــــنـــــــزاب أن 

ذلـــك الـــــتـــــعـــــاون هــو الــثــانــي مــع 

نـــــاصـــــر بــن  الـــــشـــــيـــــخ  مـسـابـقـة 

ـــــي تــــــــقــــــــام  ـــــتـــ ــد آل ثـــانـــي الـــ ــالـــ خـــ

ــنـــــة الــــــــخــامــســة « حـــــيـــــث  ــلـــــســـ لـــ

انطلقت املسابقة في عام 2013 

ــــاون مــــــع عــــــــدة جـــهـــات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

ــام 2016 كـــانـــت األولــــى  وفــــي عــ

بالتعاون مع مركز آل حنزاب.

وقد ُعرض بالحفل فيلم ملسيرة 

املسابقة، وفــي الختام تقدمت 

الــشــيــخــة نـــــدا بـــنـــت نـــاصـــر بــن 

خالد آل ثاني بدرع شكر خاص 

ــنــــزاب،  نـــــــورة آل حــ لـــلـــدكـــتـــورة 

وشــهــادة شكر ملركز آل حنزاب 

مها السيد علي بــن طالب 
ّ
تسل

آل حنزاب من الشيخ خالد بن 

ناصر بن أحمد آل ثاني.

واملـــســـابـــقـــة عــــبــــارة عــــن فــئــات 

هـــي: فــئــة الـــثـــانـــوي، وتــضــم 16 

مـــتـــســـابـــقـــًا، وفــــئــــة اإلعـــــــــــدادي، 

وتــــضــــم 38 مـــتـــســـابـــقـــًا، وفـــئـــة 

االبتدائي وتضم 29 متسابقًا، 

وبلغت قيمة جــوائــز الفائزين 

156ألفا و600 ريال. 

الشيخ خالد بن 

ناصر: تشجيع 

النشء على حفظ 

وتالوة القرآن 

الكريم

خالل مسابقة نظمتها مؤسسة ناصر بن خالد بالتعاون مع مركز آل حـنـزاب
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استعراض عاقات التعاون

 
العسكري مع الصومال

الحمادي يطلع عددً من

 

السفراء على إجراءات مواجهة 

قرصنة »قنا«

شمال تقاطع »دخان السريع« بأم اأفاعي

تحويل مروري جزئي من طريق 

الشاحنات إلى »المداري«

 الدوحة   قنا

اجتمع س��عادة الدكت��ور أحمد بن حس��ن الحمادي اأمين 

العام لوزارة الخارجية، أمس، مع س��عادة السيد نور محمد 

خول��وف س��فير جمهورية روس��يا ااتحادية ل��دى الدولة، 

وسعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا 

ااتحادية لدى الدولة، وس��عادة السيد إيجاي شرما سفير 

المملكة المتحدة لدى الدولة، وس��عادة الس��يد لي تشن 

س��فير جمهورية الصين الش��عبية لدى الدولة، وس��عادة 

الس��يد إيريك ش��وفاليي س��فير الجمهورية الفرنس��ية 

لدى الدولة، وس��عادة الس��يد باسكوالي س��الزانو سفير 

الجمهورية اإيطالية لدى الدولة، كل على حدة.

 وأطلع س��عادة اأمين العام الس��فراء، خال ااجتماعات، 

على عملية قرصنة الموقع الرسمي لوكالة اأنباء القطرية، 

والتدابير واإجراءات القانونية التي ستتخذها دولة قطر بعد 

اانتهاء من التحقي��ق، لماحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة 

القرصنة اإلكترونية النكراء.

 ومن جهتهم، أعرب الس��فراء عن تضامنهم الكامل مع 

دولة قطر في مواجهة مثل هذه الجرائم اإلكترونية، وأبدى 

السفراء استعداد دولهم للتعاون الكامل مع دولة قطر في 

عملي��ة التحقيق في هذه الجريم��ة اإلكترونية، وذلك في 

إطار التعاون الدولي في مثل هذه الجرائم.

  ̂  الدوحة  

أعلنت هيئة اأشغال العامة »أش��غال« أنها سوف بتحويل جزء 

من طريق الش��احنات المؤقت بطول كيلومتر واحد، وسيتم نقل 

الحركة المرورية إلى الجزء الذي افتتح مؤخرً من الطريق المداري 

الجديد وطريق الشاحنات. 

تم تخطيط ه��ذا التحويل المروري -الذي يقع ش��مال تقاطع 

طريق دخان الس��ريع مع الطريق الم��داري الجديد في منطقة أم 

اأفاعي- بالتنسيق مع اإدارة العامة للمرور.

وسيتم تنفيذ هذا التغيير ابتداًء غدً السبت، مع نقل الحركة 

المرورية بشكل دائم إلى شبكة الطريق المداري الجديد.

ضمن هذا التحويل، س��وف يتعين على »أش��غال« إغاق طريق 

مؤقت يصل من طريق الشاحنات المؤقت إلى مول قطر، لتنفيذ 

أعمال إنش��اء تقاطع متعدد المس��تويات، يضم جس��رً يصل 

بسهولة أكبر مس��تخدمي الطريق المداري الجديد بمول قطر.. 

وجدي��ر بالذكر أن ه��ذا التحويل المروري لن يؤث��ر على المداخل 

الرئيسية إلى مول قطر. ينصح لمستخدمي الطريق -المتجهين 

جنوبً على طريق الش��احنات المؤقت من لوسيل إلى مول قطر- 

ااستمرار إلى الجسر الذي يمر فوق طريق دخان السريع، واالتفاف 

يس��ارً عند أول دوار، واالتفاف يمينً إلى الطريق الخدمي باتجاه 

شارع الرفاع، كما هو موضح في الخريطة المرفقة.

للوصول إلى مول قطر يتعين على مستخدمي الطريق االتفاف 

يس��ارً عند الدوار إلى جنوب تقاطع الجهانية، وااستمرار شمااً 

للدوران إل��ى الخلف عند الدوار على ش��ارع الرفاع قبل االتفاف 

يمينً إلى مول قطر. وأش��ارت »أش��غال« إلى أن عدد المس��ارات 

س��يبقى كما هو دون أي تغيير، وأنها س��تقوم بتركيب العامات 

اإرشادية لتقديم إشعار مسبق عن وضع الطريق الجديد.

 الدوحة   قنا

اجتمع سعادة الدكتور 

خالد بن محمد العطية 

وزير الدولة لشؤون الدفاع، 

أمس، مع سعادة السيد 

عبدالرشيد عبدالله محمد 

وزير الدفاع الصومالي.

جرى خال ااجتماع 

استعراض عاقات 

التعاون العسكري بين 

البلدين الشقيقين، وسبل 

دعمها وتطويرها.

اللقاء استعرض عاقات التعاون بين البلدين

38% زيادة في عدد المشاركين

آل حنزاب يحتفل بتخريج 119 من حفظة القرآن

بمشاركة 80 خبيرً يمثلون 20 جهة

»التعليم« تطلق ورشة عمل استراتيجية التدريب 
  ̂  الدوحة  

نظمت وزارة التعلي��م والتعليم العالي -ممثلة في 

إدارة التخطيط والجودة- أمس ورش��ة العمل اأولى 

اس��تراتيجية قطاع التعلي��م والتدريب، المنبثقة 

من اس��تراتيجية التنمية الوطني��ة 2017 - 2022 

بمش��اركة 80 خبيرً يمثلون 21 جه��ة من الوزارات 

والمؤسس��ات الحكومي��ة والخاص��ة والجامعات 

والكليات والمدارس، باعتبارهم الشركاء في عملية 

إعداد وتنفيذ ومتابعة ااستراتيجية.

اس��تهدفت الورش��ة مناقش��ة وتحدي��د القيم 

ف��ي  الرئيس��ية  اأداء  لمؤش��رات  المس��تهدفة 

المج��ال التربوي والتعليمي، واعتم��اد قائمة برامج 

الحالية  المش��اريع  لرصد  إضافة  ااس��تراتيجية، 

والمس��تقبلية للجهات، ومناقش��ة أه��م أولويات 

قطاع التعليم والتدريب والس��بل الكفيلة لارتقاء 
به.

تح��دث في الورش��ة الس��يد ترك��ي عبدالله آل 

محم��ود مدي��ر إدارة التخطي��ط والج��ودة ب��وزارة 

التعليم والتعليم العالي، رئيس فريق اس��تراتيجية 

قطاع التعليم والتدريب 2017 - 2022 ش��ارحً إطار 

التخطيط ااستراتيجي الوطني لدولة قطر، وركائز 

رؤية قطر الوطنية المتمثلة في التنمية البش��رية 

وااجتماعية والبيئية وااقتصادية.

وق��ال إن اس��تراتيجية قطاع التعلي��م والتدريب 

2017 - 2022 ترتك��ز عل��ى ع��دة مرتك��زات منها: 

رؤية قط��ر الوطنية 2030، وتقرير مراجعة منتصف 

ونهاية مدة اس��تراتيجية قط��اع التعليم والتدريب 

2011 – 2016، وتقرير البنك الدولي واس��تراتيجية 

التعلي��م للجمي��ع المنبثقة من أه��داف التنمية 

المستدامة لأمم المتحدة، إضافة لمؤشرات قطر 

الدولية المتضمن��ة في التقارير الدولية اس��َيما 

تقرير التنافسية العالمية.

 الدوحة   هبة فتحي 

احتف��ل مرك��ز آل حن��زاب للقرآن 

الكري��م وعلوم��ه بتخري��ج دفعة 

جديدة من حفظ��ة القرآن الكريم 

للعام الحالي 2016 - 2017.

أقي��م الحف��ل بمرك��ز قط��ر 

الوطن��ي للمؤتمرات مس��اء أول 

أمس تحت شعار مواكب وبشائر، 

وش��هد تخري��ج 119 طالبة من 

فئ��ات عمري��ة مختلف��ة، فئ��ة 

البراع��م وه��ي مرحلة م��ا قبل 

المدرس��ة، وفئة الس��نابل وهم 

6 س��نوات، وفئة المتعلمات 11 

سنة، وفئة الخاتمات لكتاب الله 

وهن ما بين 10 سنوات فما فوق، 

و فئة كبار القرآن.

اللغة  فئ��ة  تكري��م  ت��م  العربية  12 سنة فما فوق، ويأتي كما 

هذا الحفل ضم��ن رؤية المركز 

الهادف��ة إل��ى تخري��ج ملي��ون 

حافظ��ة للقرآن بمه��ارات القرن 

وقال��ت الدكتورة نورة آل حنزاب 21، و رؤية قطر 2030.

للمرك��ز-  التنفي��ذي  -المدي��ر 

المنضمين  ع��دد  إن  ل�»^« 

للمركز زاد بنس��بة 38 % مقارنة 

بالع��ام الماض��ي، نتيج��ة م��ا 

يقدمه المركز من برامج هادفة، 

وخدمات متطورة.

وأضافت أنه��ا تعطي اهتمامً 

كبي��رً للعامات بالمركز أن يكن 

ممث��ات صادق��ات للعمل الذي 

يقم��ن ب��ه م��ن تدري��س القرآن 

لأهالي  رسالة  ووجهت  وعلومه، 

بض��رورة توجي��ه أبنائه��م نحو 

ااهتم��ام بحف��ظ كت��اب الله، 

والعمل به وبأخاقه.

وأش��ارت إل��ى أن المركز يوجد 

له فرع في غزة، وس��وف يكون له 

فرع آخر في جن��وب إفريقيا، وأنه 

ش��هادة  على  بحصوله  ينف��رد 

اآي��زو، وأعرب��ت آل حن��زاب عن 

والشؤون  اأوقاف  لوزارة  امتنانها 

اإس��امية لما تقدمه من دعم  

كبير للمركز.

إغاق 3 مطاعم ومحل بيع أغذية بالخور والذخيرة
  ̂  الدوحة  

التي  التفتيشية  الحمات  أس��فرت 

قام بها فريق العمل بقس��م الرقابة 

والذخيرة  الخ��ور  ببلدية  الصحي��ة 

خال اأيام الماضية استعدادً لشهر 

رمضان المبارك عن إغاق مطعمين 

لتقدي��م الوجبات الجاه��زة بالخور، 

ومطعم بالذخيرة، لمخالفتها قانون 

اأغذية اآدمية رقم 8 لس��نة 1990، 

كما ت��م إغاق مح��ل لبي��ع المواد 

الغذائية داخل مدين��ة الخور لوجود 

مواد غذائية منتهية الصاحية.

وتأتي هذه الحمات في إطار حرص 

من  المعروض  س��امة  على  البلدية 

الم��واد الغذائية المختلف��ة، والتي 

يت��م عرضها بكمي��ات كبيرة خال 

شهر رمضان المبارك.

وقام فري��ق العمل بجوات تفقدية 

على مدار اأسبوع الماضي، شملت 

شركات إنتاج الدواجن والبط، وبيض 
وشركات  المعدنية،  والمياه  المائدة، 

إنتاج األب��ان ومنتجاتها الواقعة في 

نطاق بلدية الخور والذخيرة، للوقوف 

على ج��ودة المنت��ج المحلي، ومدى 

مطابقت��ه للمواصفات القياس��ية 
الخليجية.

المحات  الج��وات  ش��ملت  كما 

التجاري��ة الكب��رى للوق��وف عل��ى 

لعرض  الازم��ة  الصحية  الظ��روف 

الغذائي��ة،  المنتج��ات  وتخزي��ن 

والماحم ومحال بيع اأسماك داخل 

هذه المحات.

وت��م ضب��ط مخالف��ات بمطاعم 

وش��ملت  الجاهزة،  الوجب��ات  إعداد 

الج��وات مح��ال بيع الخض��راوات 

والفاكهة، وتم توجيهها جميعً إلى 

اتباع إجراءات التخزين السليمة.

ويتم حالي��ً تش��ديد الرقابة على 

مقاصب اأهالي والشركات الواقعة 

داخل نط��اق بلدية الخ��ور والذخيرة 

للكش��ف  البيط��ري،  باإش��راف 

س��امتها  لضمان  الذبائ��ح  عل��ى 

وصاحيته��ا لاس��تهاك اآدم��ي، 

بجان��ب تنظيم العمل داخل س��وق 

الس��مك بالخ��ور للكش��ف عل��ى 

اأسماك الطازجة المعروضة ومدى 

صاحيتها لاس��تهاك اآدمي، وبما 

يضمن صحة وسامة المستهلك.

م��ن جانب آخر قام��ت إدارة الرقابة 

الرقابة  بقس��م  -ممثل��ة  البلدي��ة 

الفني��ة ببلدي��ة أم ص��ال- بإزال��ة 

التعديات على أماك الدولة بمنطقة 
بوفسيلة.

إزالة تعديات بأم صال

حمات على مطاعم ومقاصب 

الشمال

  ̂  الدوحة  

نظم قس��م الرقابة الصحية ببلدية الش��مال حملة تفتيشية 

عل��ى المطاع��م لضمان س��امة اأغذية المقدمة في ش��هر 

رمضان المبارك. قام المفتشون بتقديم اإرشادات والتنبيه على 

ض��رورة تطبيق المعايير الصحية وتوفي��ر الظروف المائمة من 

حيث درجة الحرارة والحفظ.

ويعمل اأطباء البيطريون بمقصب مدينة الشمال خال الشهر 

الكريم من الس��اعة الخامس��ة صباحً وحتى الخامسة مساء، 

حيث يتواجدون بالمقصب للكشف البيطري على الذبائح.
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��ـــ� ���� �ـــ����� ���� א������ �א��ـــ���، 

��ـــ���� �� ���� �� ��א��، ���� �א ���� 

��، ��כ��ـــ� א��א�א� א��ـــ��� א��� ����א�א �� 

א������ �� א��א�� �� א����א� �����א، �א��כ� 

כ��ـــכ ��א ��ـــ� א��ـــ� �א���א�، �ـــ���� �� 

��א� א����� �� ���� ����� ����א�.

���ـــ� א���ـــ�� ����א ���ـــ� א�ـــ��� א������ 

��� א����א���، �א�� �� �א� א���ـــ�א� ��כ�א� 

א���ـــא� ����� א���א� �� ��ـــ� א�����، ����א 

��כ�� ��� א���� ���� �ـــ���� �� ����� ��� 

���א��� � ����א� �� ����� א���א� א�������. 

��א��ـــ��� ��� �א�ـــ� א���א� א��ـــ��، ���� �� 

א���� ��� א����א���، ���� �ـــ��� א���א� ��א� 

א��، �ـــ�� א���� ��� א����� �� א����� �א��א� 

��� א�� �א��� א��א��� א��� ����� כ� ��� 

��� ���אכ ����ـــ��� א��ـــ� �ـــ��� �ـــ�، ���א � 

����כ �� ���� ����� � �� ���א� כ����، ���א 

����� ��א�� ������ ������ �א�� ��� �א��. 

�� ��א� א���א� �� �א ���� ���א א���� ����� 

���א��ـــ� ���א���� �� א���א�، ������א �א�� 

א��ـــ� �א��ـــ��� א������ �א�����ـــ�، ����� �� 

���א�� א���א� ��� ����� א�� �א��א��� �� �א� 

��א� א��، ����� �� �א������ �א���� �� �א� 

��א� א��. 

��ـــ� ��� ���א��ـــ� ���� �� �כ�� ��ـــ� ��א� 

���א���، ��� ���א כ�א��� �� א������، ���� 

א��ـــא� ��ـــ� א���ـــ� �א�����ـــ� �א������ ���� 

����א ��� א����� ��א�. 

���א� א�ـــכ�� �� ��� א��ـــ�א�� «��� ���� 

א��ـــ� �������א ��ـــא�» ��כ �� א��ـــ��� א�כא��� 

�א����ـــ� �א����ـــ� �� ����� �ـــ�� א���� ���א� 

�����א� ����א��� �א���� ���� א��כ�.

����� ��א�� �����

almalki290@gmail.com

 ��א� 3 ���� �א���א�� �� «א��א�� א���א���» 

 «���  א������» ���� 200 �� ����� 

�ـ 600 ��� ���� 

 ^  א�����  

����� ����� �� �א���� ��� ����، 

���� «��� א������» ������ ������ 

200 �� �� א������� ��� א���א�� 

�� א��א�� א�������، ����� ���� 

א���� ���א���� ���� 3 ����، ������ 

�� �������� ��� �א ��א�� 600 ��� 
.���

����� «��� א������» �� ��א� ��א 

א�������� א��� ������� �א���א�� �� 

 ��� (İHH - ���א��א�� א���א ����)

����� א������ �� א���א�� א�������، 

�א����� ��� �א�� א������ א����� 

 �� �א�����א���  ��א�א��،   ������

����� א��� א���א��.

��א� א������ ���� א�כ��� ���� 

��א�� א��א���� ���� א��������: «���א 

�������� ����א א�������� ���� ��א� 

����א���   �� א���������  �����א 

א���� א����� ��� ��� א���� ��� 

א������، ������� �� ��א���� כ���� 

��א���� �� ������ ������� א��א���� 

�א������� �� א��א�� א�������، �� 

�� ������ א��א�� ����� ����� א���א� 

א���א����� �����، ������� א������ 

א��� ����� ���� ��א����� �� ���א� 

א�����א�. �����א�: «�����א �א���א�� 

 (IHH) ���א��א�� א�����א ���� ����

כ�   �����  ���� �כ���א�   ��������

כ�� 50כ��، ���� ��כ� ��א�� 

����א�� �� א��א�� א�����، �� ��� 

������� א���� �א�������� �� א���� 

א�כ��� ��� א��� א������، ������ 

��� א����، �� ����� ����א ������ 

א���� ����א����، ����� ����� א��א��� 

����אכ، ������� א���� א���������، 

�א�����א� א�������� ����� ����� 

א���א����». ��א��: «�� א���� ��� ���� 

�����א� א���� ��� �����א� ��א��� 

������ �����א �� ��� א���א���� 

א��א����، �� ��א �א� ������� ����� 

 �� ������� ،������ 3 ���� ����

����� א��� א���א�� �������، ����� 

�����א��� א��א����� ���� א���א�، 

��א���� א������ א����� ����� א���א� 

א������ ��������».

��כ��� א�כ����� �� ����אכ ����� 

�������א� א���� �� ��א א�������� 

���������، ���� ���א�� א����א��� 

������� א�������، ��� ����� ��� 

א������، «���� ���� ����� א������ 

���כא��א �� ���� ���� �� ��א��� 

��א���� �����א��א א���������، ���� 

���� א��� ��א��، �� �א����� א������ 

����כא� ��� א���� �� �����א ���� 

���� �� ���� א������ �����א��� �� 
����א».

������ ������ ��א�� א��א�� ���א��א�� 

 �����»  ���� ��������א�  א���������� 

א��������» א����כ� �������� ���� 

 �����»  ������  �������� �����؛ 

א������» ��א�� ������ א���������، 

����א ������� ���������� ����� �� 

����א��א� ���� ����א�� ������ 

���א��  א��א���،  �א��א���   ����

���א��� �������، �א��� א����� �� 

��� �� ���� ��� א��א����، ����� 

��� א���، ��� ��א�כ ��� �� ����� 
.������

��� �א��� ����� ����� כ�� ��� א����� א������ א���כ��
 ��� �א��� ���� ��� א������  ������ א����א��� ��� א����� א���כ�� א������ 

 ���א��� «�א��� א������»א������ 

 «�� ���א�» ������ �כ��� �א��א� 

«א������ א������» 
 ^   א�����  

א���� ��כ� �� ���א� ������ א�כ��� ������، 

���� א��א���� א���כ����، ��כ����� כ�כ�� �� 

א��א��א� ���א��� א����� �א��� ��� �א�� 

א������،  א��������   ���� א��������  א������ 

��� ���� א���כ� ��� א���א��� �����. 

���� ����א�כ� �� ��א א��א� 17 ����� �7 

��אכ� ���א 878 �א��� �� א���א�� א���א����� 

א������، �����כ ��� א������ א��א����: א������ 

א��א���� ��� 40 �������، �א������ א���א��� 

��� 30 �����، �א������ א����א��� ��� 20 
.�����

������ א�����א��� �� �����א� �א���، ��א�� 

א������� �א����� א������ �א��� א�����א��� 

�����א�� ��א���א� א����א� ����� ��� א������ 

�א�� �� �א�� א���א��، ���� ���� א��א�� 

���������� א������ ��������، ����� ��� 

����� א����א�، ��א ���� �א�� ����� ��� 
א����א��א�.

������ א����� א������� ����30 �א���، ��� 

���א�� 10  �א��א� �� כ� �������، ��� כ�א 

����� �� ��� 40 �������، כ� ��: ���� �א�� 

א���� ( ����� �� �כ�� א��א���� )، ���� �א�� 

��� (����� א�כ��� א��א���� )، �א��� ���� 

א����� (������� �� �כ�� א��א���� )، ����� 

���� ���� ( ����� ��� �� �א�� �� �א�� 

)، �����א� ���� ���� א��� (����� �� �כ�� 

א��א���� )، ���� ��� א������ ( ������� ���� 

��� ��� א��א���� )، ����� ���� א���א� ( 

א������ א��������� א��א���� )، ��א� ���� 

������ ( ������� א��א��� א��א������ )، �א�� 

������ ���� ( ������� א�����א� א��א����)، 

���� ���� ���� ( ��כ� ���� א���� ).

����א� �� ����� 30 ����� כ� ����: ���� �א�� 

���א��� (������� א��א��� א���א���)، �����א� 

���א� ���� (������� �� �� �א�� �� �א��)، 

�����א� ���� ��� (������� �� �� �א�� 

�� �א��)، ������� ��א� �� �א�� (����� א���א� 

א�������� א���א���)، ��� ���� ����� 

(א�������� א����������� א���א���)، ������ 

��א� ���א�� (������� א���א� א���א���)، �א�� 

���� ����� (��כ� ���� א��� ���א�)، ����א� 

א����א�� ���� (������� א�����א� א���א���)، 

א���������  (א������  א���א�   ���� ��א� 
א���א���).

�������� א����� �����א� א��א����א� ���� 20 

�������، ���: �� ���א� ���� �����، ����� 

���א�����، ��� א����� ��א ��� א��א���� (��כ� 

���� א��� ���א�)، ������ �א�� ���� (��כ� 

���� ��� ����)، ���� �א�� א��א���، ��א 

 �������) ���� ���� ������� ،��� ����

א���א� א������ א����א���)، ���� ���� ���� 

(����� ������ א����א���)، ��� ��� ��� 

(����� ��� �� �א�� �� �א��)، ����� ��� 

א����� ��� (�כא����� א����� א����א���).

כא� א������ �� א���� ���א� ���� �� א����� 

א�כ�����، ����� ������� א���א�� ����� א��א��א�، 

א������  ���אכ�  א���א��  ������א�  ��כ��� 

�����א� א������א�، ������ א��כ������ ���� �� 

���א� �א����כ� א����� �������� �א��� ��� 

�א�� א������ ��� א���א�� א�כ����، ������ 

�א�� א���א�� ��� ������ ��� א��כ��. 

 ����א� ������  א����� 

א��������»   �����»  ������ 

������� �������� ����� �א���� 

כ��   �����  �� (א����א����2) 

א���כ���� ��� �א�����، ��� ��� 

כ������ �א�� ��� �� ���� �א� 
א�����.

כ���א ����� �������� ��א��� 

��� א���� «א������� א�����» 

�������� א����א��� ����� א����� 

א���כ��-א��������، ����� ������ 

�א���א�   ����� א����  �א��   ������

�� א��א�� א������� ���א��א�: 

��� ����� �����א�، ���א�� 120 

����� ������ ����� �כ���� ��60 

��� ��� �����، ��� ��א�� 

«��� א������» ��� ���א�� א��א� 

א��א���� ������� ����� ���א�� 
א�������� 

א�כ���:

��� �����א� א���� 

�א������ ������ 

א���א�א� א���א�  

الدوحة -  الشرق
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تكريم 85 طالبا وطالبة من حفاظ القرآن الكريم

 في ظل الحصار الجائر الذى تتعرض له دولة قطر، واإلساءة لشعبها 

الشائعات والــكــذب حول  ورمــوزهــا، وتلفيق وفبركة االخــبــار، ونشر 

سياسة قطر، أعطت قطر مقررا تعليميا في األخــالق بعدة عناوين 

منها: رد اإلســاءة باإلحسان، والثبات على الحق، والثقة بالنفس، وان 

القوة مع الحق وليس مع الحجم، والصبر، وفي الشدائد يظهر معدن 

الرجال، وفي املحن يظهر األخ من العدو، وانه ال يسيء الجار إلى جاره 

مهما حصل، واألهم هو الثبات رغم الفنت.

القطري ثباته وحبه لوطنه،  الشعب  أثبت  الحمد في هــذه األزمــة  ولله 

ووقوفه مع الحق، تبني للعالم أنه هذا الشعب هو شعب مثقف محترم 

صبور.

قــويــة في  الشابة حكيمة فــي قيادتها،  أنــه حكومة قطر  العالم  عــرف 

"نــحــن قوم  قــائــل، وان قــول سمو األمــيــر  شخصيتها، ال يهزها قــول 

الحياة وال نمضي  ملتزمون بمبادئنا وقيمنا ال نعيش على هامش 

تائهني بال وجهة وال تابعني الحد ننتظر منه توجيها" ليس هو فقط 

قــول وإنــمــا هــو قــول وفــعــل، وهــذه املقولة سيقتبسها الــقــادة على مر 

الزمان وستكون اقتباسا ينشر في كتب فن القيادة وقوة الشخصية.

بــن عبدالرحمن وزيــر خارجية دولــة  الشيخ محمد  نــرى جهود  حــني 

قطر وفي هذا الشهر الفضيل يضحي بوقته وصحته ونفسه، ويجوب 

الوطن دوليا وإقليميا ومن أجل حل  العالم شرقا وغربا لنصرة هذا 

املــوضــوع ويــرد على كــل مــن يسيء لقطر ويــواجــه وال يــتــردد، ويقف 

موقف الواثق الذي استمد الشعب منه الثقة.

ــذه االزمــــة طــمــأنــت الــشــعــب مــن خـــالل الــعــديــد مــن الــنــواحــي  خــتــامــا هـ

الجديدة داخليا  للعديد من االستثمارات  االقتصادية وفتحت املجال 

وزادت مصادر التوريد خارجيا، وجعلته أقوى وزادت الترابط بني كل 

من يعيش على هذه األرض الطيبة، وأثبتت قطر أنها دولة قوال وفعال، 

وليس قوال وغدرا، وهذا الدرس الذي عنوانه "قطر" نحن نبيح ملن أراد 

نائه الثبات على الحق، فاللهم اجعل قطر دوحة 
أن يستخدمه لتعليم أب

ة ثابتة إلى يوم القرار. 
أمن واستقرار، عزيزة شامخ

عبدالرحمن العبيدلي

درس عنوانه..قطر

مقال

لـلـقـرآن  الـرمـضـانـيـة  بــن خـالـد  نــاصــر  الــشــيــخ  نـظـمـت مـسـابـقـة 

الـكـريـم بـالـتـعـاون مع مـركـز « آل حـنـزاب لـلـقـرآن الـكـريـم وعـلـومـه 

الـفـائـزيـن باملسابقة، حيث  «، حـفـل تـكـريـم لـلـطـالب والـطـالـبـات 

تم تكريم 85 طالبًا وطالبة. وبهذه املناسبة قدم الشيخ خالد بن ناصر 

آل ثــانــي ممثل مـجـلـس االدارة ملـسـابـقـة الشيخ ناصر بن خالد لحفظ 

القرآن الكريم، الـشـكـر لجميع الـقـائـمـني عـلـى نـجـاح الحفل على 

الــفــائــزيــن  رأسهم الدكتورة نورة بنت علي آل حنزاب، كــمــا هــنــأ 

بـاملـسـابـقـة الجتيازهم مـراحـل االخـتـبـار بنجاح.

ــلــــمــــة لـــــــــه خـــــــالل   وقـــــــــــــال فـــــــــي كــ

املـــــشـــــروع  الــــحــــفــــل « إن هــــــــذا 

القرآني الجليل لتكريم حفظته 

الــنــشء عــلــى تــالوتــه  وتشجيع 

والــعــمــل بــه والــتــخــلــق بأخالقه 

ويكون تزامنًا مع شهر فضيل 

نزل القرآن وفيه تتضاعف 
ُ
فيه أ

األجــور، حيث انها تأتي للعام 

الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي ويــشــرف 

على تنفيذها مركز آل حنزاب 

ــلــــومــــه فــي  ــقــــرآن الــــكــــريــــم وعــ ــلــ لــ

ــــرٍص مـــن الــقــائــمــني عــلــيــه أن  حـ

ــة بــأعــلــى  ــــدم هــــــذه املـــســـابـــقـ ــقـ ــ ـ
ُ
ت

معايير املهنية واملؤسسية بما 

يليق بكتاب الله وأهله.

◄ تكريم الفائزين

ومــن جـانـبـه قــال السيد علي 

بـــــن طــــالــــب آل حـــــنـــــزاب عــضــو 

ــلــــس األمـــــــنـــــــاء بــــمــــركــــز آل  مــــجــ

حــــنــــزاب: نــجــتــمــع فــــي الـــــشـــــهـــــر 

الـفـضـيـل لـتـكـريـم الـفـائـزيـن 

ــــــي هـــــــذه املـــســـابـــقـــة الـــقـــرآنـــيـــة  فـ

ــالــــي شــهــر  ــيــ الــــتــــي تـــــصـــــادف لــ

القرآن.  أنــزل فيه  الــذي  رمضان 

ــاون فــــي تــنــفــيــذ  ــعـ ــتـ ويـــســـرنـــا الـ

ــذه املـــســـابـــقـــة املـــبـــاركـــة الــتــي  ــ هـ

شرفت بالقرآن مادة، وبالشهر 

ــُرف مركزنا 
َ

الفضيل زمانًا، وش

بثقة رعاتها وبتنفيذها للسنة 

الثانية على التوالي.

◄ حفاظ كتاب الله

مـــن جــانــبــهــا ثــمــنــت الـــدكـــتـــورة 

نورة آل حنزاب رئــيــس مـجـلـس 

الـتـنـفـيـذي  األمــــــــنــــــــاء واملــــــــديــــــــر 

الـــتـــعـــاون  بـــمـــركـــز آل حـــــنـــــزاب 

ــر  ــيـــخ نـــــاصـــ ــة الـــشـ مــــع مـــؤســـسـ

الـعـام فـي هــذا  بـن خـالـد هــذا 

املـجـال الـذي يخدم حفظة كتاب 

الله تعالى.

ــــعـــــــــدادات املــــركــــز  وعـــــــــــن اســـــــــتـــــ

لـــلـــمـــســـابـــقـــة قــــالــــت إنــــــه قـــــد تــم 

اإلعــــداد والتنسيق والـتـنـفـيـذ 

لـلـمـسـابـقـة فــي وقــت قـيـاسـي 

من خالل جنود مخلصني كانوا 

وراء هذا، عملوا بكل جهودهم 

يــومــيــًا لــتــظــهــر املــســابــقــة بــهــذا 

الــشــكــل املــمــيــز، مــشــيــرة إلـــى أن 

مـــيـــزانـــيـــة املـــســـابـــقـــة بـــلـــغـــت مــا 

يقرب من 300 ألف ريال.

وأوضـــــــــــحـــــــــــت آل حـــــــنـــــــزاب أن 

ذلـــك الـــــتـــــعـــــاون هــو الــثــانــي مــع 

نـــــاصـــــر بــن  الـــــشـــــيـــــخ  مـسـابـقـة 

ـــــي تــــــــقــــــــام  ـــــتـــ ــد آل ثـــانـــي الـــ ــالـــ خـــ

ــنـــــة الــــــــخــامــســة « حـــــيـــــث  ــلـــــســـ لـــ

انطلقت املسابقة في عام 2013 

ــــاون مــــــع عــــــــدة جـــهـــات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

ــام 2016 كـــانـــت األولــــى  وفــــي عــ

بالتعاون مع مركز آل حنزاب.

وقد ُعرض بالحفل فيلم ملسيرة 

املسابقة، وفــي الختام تقدمت 

الــشــيــخــة نـــــدا بـــنـــت نـــاصـــر بــن 

خالد آل ثاني بدرع شكر خاص 

ــنــــزاب،  نـــــــورة آل حــ لـــلـــدكـــتـــورة 

وشــهــادة شكر ملركز آل حنزاب 

مها السيد علي بــن طالب 
ّ
تسل

آل حنزاب من الشيخ خالد بن 

ناصر بن أحمد آل ثاني.

واملـــســـابـــقـــة عــــبــــارة عــــن فــئــات 

هـــي: فــئــة الـــثـــانـــوي، وتــضــم 16 

مـــتـــســـابـــقـــًا، وفــــئــــة اإلعـــــــــــدادي، 

وتــــضــــم 38 مـــتـــســـابـــقـــًا، وفـــئـــة 

االبتدائي وتضم 29 متسابقًا، 

وبلغت قيمة جــوائــز الفائزين 

156ألفا و600 ريال. 

الشيخ خالد بن 

ناصر: تشجيع 

النشء على حفظ 

وتالوة القرآن 

الكريم

خالل مسابقة نظمتها مؤسسة ناصر بن خالد بالتعاون مع مركز آل حـنـزاب
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