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Ωƒ«dG áæ°SƒÑdG ‘ áÑàμe íààØj ±ÉbhC’G ôjRh
أعيد ترميمها بمكرمة من ا�مير الوالد

 áÑàμe  ìÉ`̀à`̀à`̀aG  πØM  AÉ``̀©``̀HQC’G  Ωƒ`̀«`̀dG  ΩÉ`̀≤`̀jh

 ΩóbC’G áeÉ©dG áÑàμŸG »gh ,∂Hhô°ùN …RÉ¨dG

 ∫GõJ  Ée  »àdGh  É`̀HhQhCGh  ∂°Sô¡dGh  áæ°SƒÑdG  ‘

.1537 ΩÉY òæe πª©J

 ô≤e  ¬æ°†àëj  …òdG  ìÉààa’G  πØM  ô°†ëjh

 ƒØ«jGô°S  áæjóe  Ö∏b  ‘  ó`̀jó`̀÷G  áÑàμŸG

 ±É``̀bhC’G  ô``̀jRh  IOÉ`̀©`̀°`̀S  Ö`̀fÉ`̀L  ¤EG  á≤«à©dG

 ƒ°†Y  ¢ûà«aƒé«H  äõY  »∏Y  ôcÉH  øe  πc

 ï«°ûdG  á∏«°†ah  á«æ°SƒÑdG  á°SÉFôdG  ¢ù∏›

 »àØeh  AÉª∏©dG  ¢ù«FQ  ¢ûà«ahRÉØc  Ú°ùM

 QÉÑc ø`̀ e Oó```̀Yh ∂`̀°`̀Sô`̀¡`̀dGh á`̀æ`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀dG ΩÉ``̀Y

 á«°SÉ«°ùdGh  á«ª∏©dGh  á«æjódG  äÉ«°üî°ûdG

 ¿É≤∏ÑdG  á≤£æeh  ∂`̀°`̀Sô`̀¡`̀dGh  á`̀æ`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀dG  ‘

.»eÓ°SE’G ⁄É©dGh

 …RÉ`̀ ¨`̀ dG  É`̀¡`̀°`̀ù`̀°`̀SCG  »`̀ à`̀ dG  á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ŸG  ¿CG  ô`̀ cò`̀ j

 á`̀æ`̀jó`̀Ÿ »`̀≤`̀«`̀≤`̀◊G ¢``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ŸG ∂`̀ Hhô`̀ °`̀ ù`̀ N

 ‘ Üô```̀◊G É`̀ ¡`̀ Jô`̀ eO ó``̀b â``fÉ``c ƒ`̀Ø`̀«`̀jGô`̀°`̀S

 ójóL  øe  IÉ«◊Gh  πª©∏d  äó«YCGh  áæ°SƒÑdG

 ó`̀dGƒ`̀dG  Ò``̀eC’G  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø`̀e  áeôμÃ

 »î°S ºYóH ÊÉK ∫BG áØ«∏N øH óªM ï«°ûdG

.ô£b ádhO øe

 á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ŸG á``̀°``̀SÉ``̀FQh ƒ`̀Ø`̀«`̀jGô`̀ °`̀S äó``©``à``°``SGh

 πØ◊  áæjóŸG  ¿Éμ°Sh  á«eÓ°SE’G  áî«°ûŸGh

 âæjõJ  å«M  2014  ΩÉ`̀Y  ádÓWEG  ™e  ìÉààa’G

 á«æ°SƒÑdG  ΩÓ`̀ YC’É`̀ H  á≤«à©dG  á`̀æ`̀jó`̀ŸG  á``̀bRCG

 Égô£b  ábÓªY  äÉfƒdÉH  â`̀©`̀aQh  ájô£≤dGh

 ¥QRC’G  Úfƒ∏dÉH  áÑàμŸG  ≈æÑe  ¥ƒ`̀a  QÉ`̀à`̀eCG  7
.ìÉààa’G óYƒe øY ø∏©J »HÉæ©dGh

 Iô`̀cGP  z∂Hhô°ùN  …RÉ`̀¨`̀dG{  áÑàμe  π`̀ã`̀“h

 á°UÓN  º°†J  É¡fƒμd  »æ°SƒÑdG  Ö©°ûdG

 á∏ãªàe  ,á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀◊Gh  á«aÉ≤ãdG  ¬``JGRÉ``‚EG

 π°üj  áª«≤dG  äÉWƒ£îŸG  øe  πFÉg  ºc  ‘

 Oƒ©j  IOó©àe  äÉ¨∏H  áWƒ£fl  ±’BG  10  ¤EG

 »JCÉJ ∂dòH »gh ΩÉY 1000  ¤EG É¡°†©H ïjQÉJ

 ‘  á`̀«`̀KGÎ`̀dG  äÉÑàμŸG  äÉ`̀jÈ`̀c  ±É°üe  ‘

.ÉHhQhCG

 äó¡°Th  IOó©àe  äÓª◊  áÑàμŸG  â°Vô©Jh

 1992- IÒNC’G Üô◊G ‘ ÉgôNBG  π©d øfi

.1995
 ‘ GÒÑc ÉjƒYO GQhO ô£≤d ¿CG ôcòdÉH ôjó÷G

 ±ÉbhC’G IQGRh âëààaG ó≤a ™HQC’G ¿É≤∏ÑdG ∫hO

 áæjóÃ  »eÓ°SE’G  õcôŸG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh

 ádhO  ¬Jó«°T  …òdG  É«JGhôc  ájQƒ¡ªéH  Éμ«jQ

 ÚjÓe  10`H  äQó``̀b  á«dÉªLEG  áØ∏μàH  ô£b

 ÒeC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe »î°S ºYóHh hQƒj

 çó`̀MCG  ≈∏Yh  »é«JGÎ°SG  ™bƒe  ‘  ó`̀dGƒ`̀dG

 Ée  É©Hôe  GÎ`̀e  10816  áMÉ°ùe  ≈∏Yh  ,RGô`̀W

 É``HhQhCG  ‘  á«eÓ°SE’G  õ`̀cGô`̀ŸG  È`̀cCG  ø`̀e  ó©j

 ≈∏Y  …ƒàëjh  ,»°VQCGh  Ú≤HÉW  øe  ¿ƒμàjh

 »ë°U ∞°Uƒà°ùeh á«ª«∏©J ≥aGôeh óé°ùe

 .GÎe 32 ¤EG ¬àfòÄe ™ØJôJh äGô“Dƒe áYÉbh

 ‘ ájQÉ°†M ádÉ°SQh ájQÉª©e áØ– Èà©jh

.íeÉ°ùàdGh ÒÿG º«b ¢ùμ©J ÉHhQhCG Ö∏b

 áMÉ°ùÃ ¬≤aGôeh óé°ùe ≈∏Y õcôŸG …ƒàëj

 »°ù«FQ ≈∏°üe É¡æe É©Hôe GÎe 724 á«dÉªLEG

 ô``̀NBGh  É`̀©`̀Hô`̀e  GÎ``̀e  456  áMÉ°ùÃ  ∫É`̀Lô`̀∏`̀d

 πª°ûJh  ,É©Hôe  GÎe  170  áMÉ°ùÃ  AÉ°ùæ∏d

 äÉHÉ°ù◊Gh áªFC’Gh IQGOE’G ÖJÉμe õcôŸG IQGOEG

.äÉYÉªàL’G ádÉ°Uh

 ,ËôμdG  ¿BGô≤dG  º«∏©àd á°SQóe õcôŸG  º°†jh

 ,á`̀dÉ`̀°`̀U  πª°û«a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  º`̀°`̀ù`̀≤`̀dG  É```̀eCG

 ÉØ°Uƒà°ùeh  ,É¡JÉ≤ë∏eh  ∫É`̀Ø`̀WCÓ`̀d  á`̀°`̀VhQh

 ,äÉYÉªàLGh  äGô“Dƒe  áYÉbh  áÑàμeh  ,É«ÑW

 ,IõØ∏Jh  á``YGPEG  ƒjOƒà°SGh  áªLôJ  áæ«HÉch

 ∫Ó◊G  áª©WC’Gh  Ωƒë∏dG  ™«Ñd  ÉjQÉŒ  Ófih

 É`̀eCG  .É`̀©`̀Hô`̀e  GÎ``̀e  621  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LEG  áMÉ°ùÃ

 áªFÓd  á«æμ°S  É≤≤°T  πª°û«a  øμ°ùdG  º°ùb

.õcôŸG ±ƒ«°Vh

 õcôª∏d  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ôéM  ô£b  â©°Vh  Éªc

 á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀dG §``̀ °``̀ Sh »```̀eÓ```̀°```̀SE’G ‘É``̀≤``̀ ã``̀ dG

 10  øe ÌcCG Qƒ°†M ‘ ÉfÉ«∏Hƒd á«æ«aƒ∏°ùdG

 ..∑Éæg  ÚdhDƒ°ùŸG  øe  ójó©dGh  øWGƒe  ±’BG

 ‘É≤ãdG  º∏©ŸG  Gò`̀g  AÉæÑH  ô£b  âYÈJ  ó`̀bh

 ºYO  ‘  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  á`̀jDhô`̀d  Gó«°ùŒ

 »©ªàéŸG º¡LÉeófG á«ªæJh áª∏°ùŸG äÉ«∏bC’G

 º¡àÄ«H  ‘  á«aÉ≤ãdG  º`̀¡`̀JÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh

 ‘ á∏ãªàŸG ádhódG äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJh á«∏ëŸG

 .Úª∏°ùŸG áeóNh ˆG äƒ«H ájÉYQ

 »`̀JCÉ`̀jh  πÑ≤à°ùª∏d  ≈æÑ«°S  õ`̀ cô`̀ ŸG  Gò```gh

 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iô°†M  á``̀jDhQ  ≥`̀ah

 Ò`̀ eCG  ÊÉ``̀K  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀ H  ó`̀ª`̀M  ø`̀ H  º`̀«`̀“

 í«ë°üàd  óéH  πª©J  »`̀à`̀dG  ió`̀Ø`̀ŸG  OÓ`̀Ñ`̀dG

 π«gCÉJh  ⁄É©dG  ‘  Úª∏°ùŸGh  ΩÓ°SE’G  IQƒ°U

 ÒZ OÓÑdG »ª∏°ùe øe ÚjQÉ°†◊G AÉ£°SƒdG

 ÒZ ™e á≤ãdG AÉæH πLCG øe QGƒë∏d á«eÓ°SE’G

.zÚª∏°ùŸG

 IOÉÑ©∏d  â«H  ø`̀e  ¿ƒμàj  ¿CG  ô¶àæj  …ò``̀dGh

 ¬à°Sóæg óªà°ùj ‘É≤K õcôeh »ª∏Y AÉ°†ah

 ¬àdÉ°SQ RhÉéàJh á«∏ëŸG ¬àÄ«H øe ájQÉª©ŸG

 Gô°ùL  πãª«d  áaô°üdG  á«æjódG  áØ«XƒdG

 ™ªàéŸG  ±É«WCG  πc  ÚH  ÜQÉ≤àdGh  ±QÉ©à∏d

.»æ«aƒ∏°ùdG

 É`̀gQhO  π«©ØJh  äGRÉ```̀‚E’G  √ò`̀g  §«°ûæàdh

 »`̀eÓ`̀ °`̀SE’G É`̀μ`̀«`̀jQ õ`̀ cô`̀ Ã â`̀≤`̀∏`̀£`̀fG ∑É`̀ æ`̀ g

 º°SÉL  ï«°ûdG  á≤HÉ°ùe  äÉ°ùaÉæe  É«JGhôμH

 Ò¨d Ëô`̀μ`̀ dG ¿BGô`̀≤`̀∏`̀d ÊÉ``̀K ø`̀H ó`̀ª`̀fi ø`̀H

.(ô£b êQÉN) -á«Hô©dÉH Ú≤WÉædG

 øe  á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀à`̀eh  ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e  100  É`̀¡`̀°`̀VÉ`̀Nh

 áæ°SƒÑdGh  ,É`̀«`̀JGhô`̀c)  ¿É≤∏ÑdG  á≤£æe  ∫hO

 .(É«fhó≤eh ,É«æ«aƒ∏°Sh ,∂°Sô¡dGh

1537 ΩÉY òæe πª©J áÑàμŸG }ÉHhQhCGh ∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG ‘ ΩóbC’G ∂Hhô°ùN …RÉ¨dG áÑàμe }

سراييفو- قنا- وصل سعادة 
الدكتور غيث بن مبارك الكواري 

وزير ا)وقاف والشؤون ا#سالمية 
إلى سراييفو أمس في زيارة إلى 

جمهورية البوسنة والهرسك 
يحضر خاللها اليوم ا)ربعاء 
حفل افتتاح مكتبة «الغازي 

خسروبك» التي دمرتها الحرب 
وأعيد ترميمها بمكرمة من 

صاحب السمو ا)مير الوالد 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
وبدعم سخي من دولة قطر.

وكان في استقبال سعادته لدى 
وصوله مطار سراييفو الدولي 

والوفد المرافق له فضيلة الشيخ 
حسين كفازوفيتش رئيس 

العلماء ومفتي عام البوسنة 
والهرسك وسعادة راشد بن 

مبارك الكواري سفير دولة قطر 
لدى سراييفو.

قطر تطلب من ا�نتربول إصدار «النشرة البنفسجية» 
أول دولة تتواصل مع الشرطة الدولية حول الغش التجاري 

 ¢Uƒ°üÿG  Gò`̀¡`̀H  äÉ≤«≤ëàdG  äCGó```̀H  ó``̀bh

 ∂∏¡à°ùŸG  ájÉªM  IQGOEG  ¢ûàØe  ßM’  ÉeóæY

 á«MÓ°üdG  ïjQGƒJ  ¿CÉ`̀H  »æ«JhQ  ¢û«àØJ  ‘

 â°ù«d äÉHhô°ûŸG øe áYƒª› ≈∏Y ´ƒÑ£ŸG

 É¡fCG  Éªc  ,á`̀LÉ`̀Lõ`̀dG  ≈∏Y  OÉà©ŸG  ¿É`̀μ`̀ŸG  ‘

.…OÉ«àYG ÒZ πμ°ûH áYƒÑ£e

 ácô°ûd  ´Oƒà°ùe  ‘  ¢û«àØàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀eh

 áLÉLR  170.000  ±É°ûàcG  ¤EG  iOCG  ™jRƒJ

 áaÉ°VEG  ,á«MÓ°üdG  á«¡àæe  äÉHhô°ûŸG  øe

 IOÉYE’  Ωóîà°ùJ  âfÉc  IQƒ£àe  á©HÉW  ¤EG

 ≈àM  IójóL  á«MÓ°U  AÉ¡àfG  ïjQGƒJ  áYÉÑW

.™«Ñ∏d èàæŸG Ëó≤J øμÁ

 ¢ù«FQ  ,ô°üædG  ô°üf  áØ«∏N  ó«ª©dG  ∫É`̀bh

 :á«∏NGódG  IQGRƒH  ∫ƒHÎfE’Gh  ∫É°üJ’G  Ö©°T

 ájƒdhCG ƒg ¬àeÓ°Sh ∂∏¡à°ùŸG áë°U ájÉªM ¿EG

 øe  Aõéc  á«æ©ŸG  äÉ¡é∏d  áÑ°ùædÉH  iƒ°üb

 ´hô°ûŸG  ÒZ  QÉ`̀Œ’G  ™æŸ  Iôªà°ùŸG  ÉfOƒ¡L

 á`̀Mhó`̀dG  íÑ°üJ  å`̀«`̀M  ,äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ŸG  ô`̀ jhõ`̀ Jh

 IQÉéà∏d  É«°ù«FQ  Gõcôe)  ójGõàe  ƒëf  ≈∏Y

 ‘  »JCÉj  QÉ©°TE’G  Ö∏W  ¿EG  :±É°VCGh.(á«dhódG

 á«∏NGódG  IQGRh  πÑb  øe  ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  QÉWEG

 áëaÉμŸ ‹hódG ™ªàéŸG ™e ¿hÉ©à∏d ájô£≤dG

 ,IQhõ``̀ŸGh  áYhô°ûŸG  Ò`̀Z  ™∏°ùdG  ‘  QÉ``̀Œ’G

 øe »``̀eGô``̀LE’G  πª©dG ø`̀e ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò``g ™`̀æ`̀eh

 AÉ°†YC’G ∫hódG ™e πª©dG á≤jôW ∫OÉÑJ ∫ÓN

.∫ƒHÎfEÓd iôNC’G

 ió```̀MEG ø``̀e º`̀«`̀≤`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG ” ó```̀bh

 24  ôª©dG  ø`̀e  ≠∏Ñj  á`̀jƒ`̀«`̀°`̀SB’G  äÉ«°ùæ÷G

 ájÉªM ÚfGƒb ÖLƒÃ äÉeÉ¡JG ¬LGƒjh ÉeÉY

 ¢û¨dÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ô£b  ádhO  ‘  ∂∏¡à°ùŸG

 ø`̀eC’G  ¬d  ¢Vô©àj  …ò`̀dG  ójó¡àdGh  …QÉéàdG

.»FGò¨dG

 ∫ƒHÎfEÓd  á«é°ùØæÑdG  Iô°ûædG  ¿CG  ôcòj

 äÉeƒ∏©e  Ëó≤J  hCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  Ωóîà°ùJ

 Iõ¡LC’Gh AÉ«°TC’Gh ÚeôéŸG πªY á≤jôW øY

 πÑb ø``e á`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG AÉ``̀Ø``̀N’G Ö`̀«`̀dÉ`̀ °`̀SCGh

 ™«ªL  ≈∏Y  ¬ª«ª©J  ¿B’G  ”  óbh  ,ÚeôéŸG

.190 `dG AÉ°†YC’G ∫hódG

 ∫ƒHÎfE’G èeÉfôH ¢ù«FQ ,¢ù«dEG πμjÉe ∫Ébh

 áYhô°ûŸG  Ò`̀Z  ™∏°ùdG  ‘  QÉ``̀Œ’G  áëaÉμŸ

 QÉŒ’G  ‘  ÚWQƒàŸG  ÚeôéŸG  ¿EG  :Ió∏≤ŸGh

 GƒëÑ°UCG  Ió`̀∏`̀≤`̀ŸG  äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ŸGh  ´hô`̀°`̀û`̀ŸG  Ò`̀Z

 ádhÉfi πLCG øe ójGõàe ƒëf ≈∏Y øjQƒ£àe

.Úμ∏¡à°ùŸG ájÉªM ÚfGƒ≤H ÖYÓàdG

 √òg  ‘  QÉ`̀©`̀°`̀TEÓ`̀d  ô£b  Ö∏W  ¿EG  :±É``̀°``̀VCGh

 ∫ƒHÎfE’G  äÉeóNh  äGhOCG  ¿CG  ócDƒj  á«°†≤dG

 ‘ ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  IóYÉ°ùŸ É¡eGóîà°SG  øμÁ

 Gòg  ¿CG  Éªc  .áÁô÷G  ´Gƒ`̀fCG  ™«ªL  áëaÉμe

 ≈∏Y  ócDƒj  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  øe  ≥«≤ëàdG

 ¢`̀VQCG  ≈∏Y  IÈ``ÿG  …hP  ÚdhDƒ°ùŸG  á«ªgCG

 …òdG ƒg ¢ûàØŸG Gòg √ÉÑàfG ¿EG  å«M ,™bGƒdG

.áÁô÷G √òg ∞°ûc

 äGQÉ©°TEÓd ‹hódG ∫ƒHÎfE’G ΩÉ¶f Ωóîà°ù ojh

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  Ö∏£d AÉ`̀ °`̀ †`̀ YC’G  ∫hó```̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀ e

 á∏°üdG  äGP  áª°SÉ◊G  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J  hCG

 ‘  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  ‘  º¡FGô¶f  ™e  áÁô÷ÉH

.⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL

∫ƒHÎf’G ™bƒe øe  }

وزير الثقافة يلتقي سفيري تركيا واليونان
 øH óªM QƒàcódG  IOÉ©°S ≈≤àdG  -  Éæb  -áMhódG

 çGÎdGh ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ôjRh …QGƒμdG õjõ©dGóÑY

 ÒØ°S ∑hÒ```̀eO ó`̀ª`̀MCG IOÉ`̀©`̀°`̀S ø`̀e Ó`̀c ¢`̀ù`̀eCG

 ¢ùfGƒjEG  IOÉ©°Sh  á≤jó°üdG  É«côJ  ájQƒ¡ªL

 á≤jó°üdG ¿Éfƒ«dG ájQƒ¡ªL ÒØ°S ¢SÉ°ùcÉà«e

 á°ûbÉæe AÉ≤∏dG ∫ÓN ”h..ádhódG iód øjóªà©ŸG

 á«aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdG áeÉbE’ iôŒ »àdG äÉÑ«JÎdG

. ô£b ádhóH É¡ª«¶æJ ™eõŸG á«cÎdG

IOó©àe äÉ¨∏Hh äÉWƒ£îŸG ±’BG ø°†à– áÑàμŸG } ô£b øe »î°S ºYóH äAÉL áÑàμŸG }

قطر تسعى لنشر السالم 
والتسامح في ربوع العالم

ضبط «170» ألف زجاجة مشروبات.. منتهية الصالحية 

هدفنا جعل الدوحة مركز9 رئيسي7 للتجارة الدولية 

العميد النصر: صحة المستهلك أولوية قصوى بالنسبة لنا

$ -áMhódG

نجحت دولة قطر في التواصل 
مع المنظمة الدولية للشرطة 
الدولية (ا#نتربول) بشأن إصدار 

 ،(PurpleNotice) نشرة بنفسجية
تتعلق بالغش التجاري، وهي 

البلد ا)ول الذي يطلب من 
ا#نتربول إصدار هذه النشرة 

البنفسجية والتي تتعلق باالتجار 
غير المشروع بالسلع، وذلك بعد 
نجاح الجهات المعنية في دولة 

قطر من ضبط آلة تستخدم 
لتغيير تواريخ انتهاء الصالحية 

لمنتجات الطعام والشراب.

تعيين مساعد لوزير الخارجية
لشؤون التعاون الدولي

 óªfi øH ódÉN .O IOÉ©°S Qó°UCG - Éæb -áMhódG

 IOÉ©°S Ú«©àH GQGôb á«LQÉÿG ôjRh á«£©dG

 ∫BG  º°SÉL øH øªMôdG  óÑY øH óªfi ï«°ûdG

.‹hódG ¿hÉ©àdG ¿hDƒ°ûd ôjRƒ∏d GóYÉ°ùe ÊÉK

وزير «البيئة» التركي يجتمع بسفيرنا
 ¢`̀ù`̀jQOEG  ó«°ùdG  IOÉ`̀©`̀°`̀S  ≈≤àdG  -  Éæb  -Iô`̀ ≤`̀ fCG

 ¢ùeCG »cÎdG §«£îàdGh áÄ«ÑdG ôjRh ¬Lƒ∏dƒZ

 ‘É°T  ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  ⁄É°S  ó«°ùdG  IOÉ©°S  ™`̀e

.á«cÎdG ájQƒ¡ª÷G iód ô£b ádhO ÒØ°S

 ¿hÉ©àdG ∫É› ∫ƒM AÉ≤∏dG ∫ÓN åjó◊G iôLh

 â“ Éªc ,√ôjƒ£Jh √õjõ©J πÑ°Sh øjó∏ÑdG ÚH

 ¬«dEG  â∏°Uh  …ò`̀dG  õ«ªàŸG  iƒà°ùŸG  ¤EG  IQÉ`̀°`̀TE’G

.ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ äÉbÓ©dG

رئيس المجر 
يلتقي سفيرنا

 ó«°ùdG  áeÉîa  ≈≤àdG  Éæb  -â`̀°`̀ù`̀HGOƒ`̀H

 ,ôéŸG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ô``̀jOBG  ¢`̀Tƒ`̀fÉ`̀j

 ôHÉ÷G  Ú°ùM  ˆG  óÑY  ó«°ùdG  IOÉ©°S

.â°ùHGOƒH iód ô£b ádhO ÒØ°S

 ôéŸG  ¢ù«FQ  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 Ióªà©ŸG  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉã©ÑdG  AÉ°SDhôd

 IOÉ`̀©`̀°`̀S π`̀ ≤`̀ fh .ô``̀é``̀ŸG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ió``̀ d

 Iô°†M  äÉ«–  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  ,ÒØ°ùdG

 óªM  ø`̀H  º«“  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¢ù«FôdG  ¤EG  ióØŸG  OÓÑdG  Ò`̀eCG  ÊÉ`̀K  ∫BG

 ¬àeÉîØd  √ƒ`̀ª`̀ °`̀S  äÉ`̀ «`̀ æ`̀ “h  ,…ô``̀ é``̀ ŸG

 áeƒμ◊h  ,IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh  áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀Ã

 Ωó≤àdG  ΩGhóH  ájôéŸG  ájQƒ¡ª÷G  Ö©°Th

.QÉgOR’Gh

 …ôéŸG ¢ù«FôdG áeÉîa π qªM ,¬ÑfÉL øe

 Iô°†M  ¤EG  ¬`̀JÉ`̀«`̀–  ÒØ°ùdG  IOÉ`̀©`̀°`̀S

 kÉ«æªàe ,ióØŸG OÓÑdG ÒeCG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ádhódh ,IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe √ƒª°ùd

 .QÉgOR’Gh á«ªæàdGh Ωó≤àdG QGôªà°SG ô£b

مسؤول جزائري يلتقي سفيرنا 
 »æ¨dGóÑY AGƒ∏dG IOÉ©°S πÑ≤à°SG Éæb - ôFGõ÷G

 …ô`̀FGõ`̀÷G »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø`̀eCÓ`̀d ΩÉ`̀©`̀dG ô`̀jó`̀ŸG π`̀eÉ`̀g

 ,…hÓ¡°ùdG õjõ©dGóÑY øH º«gGôHEG ó«°ùdG IOÉ©°S

.ôFGõ÷G iód ô£b ádhO ÒØ°S

 áªFÉ≤dG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  åëH  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJh

.É¡ªYO πÑ°Sh Ú≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ÚH

تنويه من القيادة العامة 
 äGƒ≤∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  âæ∏YCG  -  Éæb -áMhódG

 (âjôcR) á≤£æÃ …ƒ÷G ∫ÉéŸG ¿CG áë∏°ùŸG

 á£°SGƒH  äÉ`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG  πª©d  ’É`̀©`̀a  ¿ƒμ«°S

 …QÉ÷G  ôjÉæj  22  ïjQÉàH  ÎHƒμ«∏¡dG  ¿GÒW

 á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  øe ΩOÉ≤dG  ôjGÈa 5  ïjQÉJh

 á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  ájÉ¨dh  ÉMÉÑ°U  ∞°üædGh

 áæjóŸ  »∏ëŸG  â«bƒàdG  Ö°ùM  Gô¡X  Iô°ûY

 …OÉJôÃ  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  â`̀HÉ`̀gCGh  .á`̀Mhó`̀dG

 ∂`̀dPh  Qò```◊Gh  á`̀£`̀«`̀◊G  ò``̀NCG  á≤£æŸG  ∂`̀∏`̀J

.º¡àeÓ°ùd

 قطـــر تســاهم في الحــفاظ 
على الهوية الثقافية واAسالمية

 …ó¡e  ó«°ùdG  ó``̀cCG  -   É`̀æ`̀b-á`̀Mhó`̀dG

 IQÉØ°ùH  ‘É≤ãdG  QÉ°ûà°ùŸG  OGQ  »≤dÉN

 iód  á«fGôjE’G  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷G

 ºYO  ‘  ºgÉ°ùJ  ô£b  ádhO  ¿CG  áMhódG

 ®É`̀Ø`̀◊Gh ‘É`̀≤`̀ã`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG π`̀«`̀©`̀Ø`̀Jh

 ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh  á«aÉ≤ãdG  á`̀jƒ`̀¡`̀dG  ≈`̀∏`̀Y

 ‘  π`̀ã`̀“  á``̀Mhó``̀dG  ¿CG  ¤EG  GÒ`̀°`̀û`̀e

 ∞∏àîŸ  AÉ≤àdG  á£≤f  øgGôdG  âbƒdG

.⁄É©dG  äÉaÉ≤K

 …ó¡e  ó«°ùdG  IQÉ``̀jR  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 ‘É≤ãdG  »ë∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á°ù°SDƒª∏d

 Gò¡H  ¬JOÉ©°S øY ÜôYCG  å«M ,GQÉàc

 iƒà°ùe  ≈∏Y  ÒÑμdG  ‘É≤ãdG  ìô°üdG

 ácÎ°ûe  á«°VQCG  ôah  …òdGh  ,á≤£æŸG

 ⁄É©e ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,‘É≤ãdG ∫OÉÑà∏d

 á«ªgC’G  äGP  ¬JÉfƒμeh  ‘É≤ãdG  »◊G

 ¢ùμ©J  IÒÑμdG  á«aÉ≤ãdGh  á«KGÎdG

 á`̀dhó`̀dG ¬`̀«`̀dƒ`̀J …ò```dG ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G ió``̀e

.¬Yhôa  ∞∏àîÃ  ‘É≤ãdG  ∫Ééª∏d

tfukushima
Rectangle
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z∂H hô°ùN …RÉ¨dG{ `d ójó÷G ≈æÑŸG íààØj ±ÉbhC’G ôjRh
بدعم سخي من قطر

 áÑàμª∏d  »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  ìÉ`̀à`̀à`̀a’G  áÑ°SÉæÃ  º``̀«``̀boCGh

 äõY ôcÉH   IOÉ©°S √ô°†M ¢ùeCG ºî°V ∫ÉØàMG

 áæ°SƒÑdG  á°SÉFQ  ¢ù∏›  ƒ°†Y  ¢ûà«aƒé«H

 ¢ûà«ahRÉØc  Ú°ùM  ï«°ûdG  á∏«°†ah  ∂°Sô¡dGh

 ∂°Sô¡dGh  áæ°SƒÑdG  ΩÉ`̀Y  »àØeh  AÉª∏©dG  ¢ù«FQ

 á`̀dhO  ÒØ°S …QGƒ`̀μ`̀dG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  IOÉ©°Sh

 QÉÑc  øe  Oó`̀Y  ÖfÉL  ¤EG  ,ƒØ«jGô°S  ió`̀d  ô£b

 á«eÓ°SE’G  áî«°ûŸGh  áæ°SƒÑdG  ‘  ÚdhDƒ°ùŸG

 Úª∏°ùŸG  Ú«°SÉeƒ∏HódG  øe  Oó`̀Yh  á«æ°SƒÑdG

.±ÉbhC’G IQGRƒH ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch Üô©dGh

 10  áÑàμª∏d  ójó÷G  ≈æÑŸG  ó««°ûJ  ¥ô¨à°SGh

 äÉWƒ£îŸG øe IOÉe ∞dCG 100 º°†J »gh äGƒæ°S

 äÉ¨∏dÉH  ≥`̀FÉ`̀Kƒ`̀dGh  äÓ`̀é`̀ŸGh  áYƒÑ£ŸG  ÖàμdGh

.á«æ°SƒÑdGh á«cÎdGh á«°SQÉØdGh á«Hô©dG

 ‘  áÁó≤dG  ƒØ«jGô°S  áæjóe  ‘  áÑàμŸG  ™≤Jh

 ™eÉL  É`̀¡`̀H  §`̀«`̀ë`̀jh  zá«°Tô°T  ¢`̀TÉ`̀H{  á≤£æe

 ≥«à©dG áæjóŸG ¥ƒ°Sh ∂Hhô°ùN …RÉ¨dG á°SQóeh

.á«KGÎdG ⁄É©ŸG hP

 …QGƒμdG  ∑QÉÑe  øH  å«Z  QƒàcódG  IOÉ©°S  ≈≤dCGh

 πØM ‘ áª∏c á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ±É`̀bhC’G  ôjRh

 Iô°†M IOÉ«≤H ô£b ádhO ¿CG É¡«a ócCG áÑàμŸG ìÉààaG

 ÊÉK  ∫BG  óªM  øH  º«“  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 AÉæH  É¡JÉjƒdhCG  ÚH  øe  ™°†J  ióØŸG  OÓÑdG  Ò`̀eCG

 ≥«≤– ‘ √QhóH Ωƒ≤«d ¬∏«gCÉJh º∏°ùŸG ¿É°ùfE’G

 »`̀bô`̀dGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á`̀eCÓ`̀d  …QÉ`̀°`̀†`̀◊G  ¢Vƒ¡ædG

 QGƒ`̀◊G  ¬«a  ƒª°ùj  ≥`̀aCG  ¤EG  ÊÉ°ùfE’G  ™ªàéŸÉH

.ÒÿG IôFGO ¬«a ™°ùàJh º∏°ùdG ¬ª©jh ±QÉ©àdGh

 º∏©e  ∂Hhô°ùN  …RÉ¨dG  áÑàμe  ¿EG  ¬JOÉ©°S  ∫Ébh

 477  á∏«W É¡àdÉ°SQ …ODƒJ ¿CG  âYÉ£à°SG …QÉ°†M

 ∂Hhô°ùN  …RÉ`̀¨`̀dG  É¡°ù°SDƒe  Ö∏W  å«M  ;kÉ`̀eÉ`̀Y

 ‘  ÊÉ`̀ã`̀dG  ójõjÉH  ÊÉªã©dG  ¿É£∏°ùdG  ó«ØM

 IÈà©ŸG  ÖàμdG  ´ÉàÑJ  ¿CG  …RÉ¨dG  á°SQóe  á«Øbh

 É¡©dÉ£j øe É¡H ó«Øà°ù«d á°SQóŸG ‘ πª©à°ùJh

.Ú∏°üëŸG øe É¡î°ùæà°ùj øeh øjó«Øà°ùŸG øe

 πª°û«d OGORG  ´ƒæàŸG  áÑàμŸG  ó«°UQ ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 º¡JÉé¡dh  º`̀¡`̀JÉ`̀¨`̀∏`̀H  ¿É`̀≤`̀∏`̀Ñ`̀dG  π```̀gCG  π``c  çGô```̀J

 É¡H âŸCG »àdG äÉeRC’G ºZQ ¬fGh º¡fÉjOCGh º¡JÉaÉ≤Kh

 ¿ƒ°üJ ¿Gh ¿ÉμÃ áæμeCG ∫óÑà°ùJ ¿CG âYÉ£à°SG

 á«fÉ°ùfE’G πμd ∂∏e »g »àdG á°ù«ØædG É¡JÉfƒæμe

 ÈY OÓÑdG √òg ‘ øcÉ°ùàJ »àdG Üƒ©°ûdG πμdh

.Qƒ°ü©dG ∞∏àfl

 á«ª∏©dG  ⁄É©ŸG  ±É``̀bhC’G  ô`̀jRh  IOÉ©°S  ôcòà°SGh

 πch áæ°SƒÑdG ≈∏Y Üô◊G É¡JôeO »àdG äÉÑàμŸGh

 AGôL  äô`̀KCÉ`̀J  »àdG  ⁄É©dG  ‘  á«ª∏©dG  ìhô°üdG

 ∂dòch ôKóæJ äOÉc hCG É¡ŸÉ©e âë‰Éa äÉYGõædG

 ájQÉ°†◊G  ⁄É`̀©`̀ŸGh  á«aÉ≤ãdG  ⁄É`̀©`̀ŸGh  ìhô°üdG

 ‘ kÉ«dÉM Ò°üŸG ¢ùØf ÉgOó¡àj »àdG á«fÉ°ùfE’G

 QÉædGh ójó◊G äGƒ°UCG  âq∏M å«M ´GõædG ≥WÉæe

.QGƒ◊Gh áªμ◊G äGƒ°UCG πfi

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ±É`̀ bhC’G  ô`̀jRh  IOÉ©°S  Oó°Th

 …RÉ¨dG  áÑàμŸ  ó`̀jó`̀÷G  ≈æÑŸG  ìÉààaG  ¿CG{  ≈∏Y

 IQhô°†H ⁄É©dG πc ¤EG ádÉ°SQ πμ°ûj ∂Hhô°ùN

 å«M ;πÑ≤à°ùŸG ∫É«LC’ ÊÉ°ùfE’G çGÎdG ßØM

 ¬dÓN øe Æƒ°üf Éæd ∂∏e ƒg Éªc çGÎdG Gòg ¿EG

 ΩÉàdG  »YƒdG  øe QÉWEG  ‘ Éæàjƒg ¬H ócDƒfh  É`̀fGDhQ

 ±Ó`̀à`̀N’G  ‘  ≥``̀◊Gh  ‘É≤ãdG  ´ƒæàdG  IQhô`̀°`̀†`̀H

 ¢``VQC’G  ¿hôª©«°S  ø`̀Ÿ  ∂∏e  ∂dòc  ƒ`̀g  …ôμØdG

 Æƒ°U ‘ ¬H ¿hó°TÎ°ùj áeOÉb ∫É«LCG øe Éfó©H

 ‘  ¬æe  ¿ƒ≤∏£æjh  º¡JÉjƒg  ¬H  ¿hócDƒjh  º`̀gGDhQ

 ÚH  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ¥É«°S  ‘  º`̀gÒ`̀Z  ™`̀e  º¡JÉbÓY

.zÜƒ©°ûdG

 …RÉ`̀¨`̀dG  áÑàμe  ¿EG  ±É````̀bhC’G  ô``̀jRh  IOÉ`̀©`̀°`̀S  ∫É``̀bh

 áª«b  ⁄É`̀©`̀∏`̀d  RÈ``̀J  ¿CG  âYÉ£à°SG  ∂`̀Hhô`̀°`̀ù`̀N

 å«M  ¬«∏Y  ®ÉØ◊G  ≈æ©eh  çGÎ`̀dÉ`̀H  ∂°ùªàdG

 Üô◊G  äGƒæ°S  ∫ÓN  áæ«ªãdG  É¡JÉjƒàfi  â∏≤f

 Gòg ‘ kGó«°ûe ,äGôe ÊÉªK 1995h 1992 ÚH Ée

 IôcGP  Gƒªëj ¿CG  GƒYÉ£à°SG  øjòdG  ∂ÄdhCÉH  QÉWE’G

 ⁄É©dG  πch  ¿É≤∏ÑdG  Iô`̀cGPh  ∂°Sô¡dGh  áæ°SƒÑdG

.⁄É©dGh »eÓ°SE’G

 ójó÷G  ≈æÑŸG  ìÉààaG  áÑ°SÉæe  ¬JOÉ©°S  ÈàYGh

 GƒeÉb  ø`̀jò`̀dG  º¡FGô¶ædh  º¡d  kÉ`̀Áô`̀μ`̀J  áÑàμª∏d

 »àdG  ´É≤ÑdG  ‘  ¬H  ¿ƒeƒ≤j  øe  hCG  Qhó`̀dG  ¢ùØæH

 ôJƒàdG •É≤f áaÉc ‘h ∫Éààb’G ¿GÒf ¬«a ô©à°ùJ

.´GõædGh

 …QGƒμdG  ∑QÉÑe øH å«Z QƒàcódG  IOÉ©°S í°VhCGh

 Ú°TóJh  hô°ùN  …RÉ¨dG  áÑàμe  áfÉ«°U  ΩÉ“EG  ¿CG

 ÉgRƒæμH ´ÉØàf’G áMÉJEGh ójó÷G Égô≤e ‘ É¡∏ªY

 …RÉ¨dG  ∞bGƒdG  •ô°ûH  AÉaƒdG  É¡æe  ä’’O  IóY  ¬d

 á«Øbh  ‘  É¡«∏Y  ¢üf  …ò`̀dG  É¡°ù°SDƒe  ∂Hhô°ùN

 ¿CÉ°T  É¡fCÉ°T  ∂dòch  1573  áæ°S  …RÉ¨dG  á°SQóe

 ⁄É©dG  πc  ‘  äô°ûàfG  »àdG  á«ØbƒdG  äÉÑàμŸG

 áYÉ°TEG  ≈∏Y  πª©Jh  Qƒ°ü©dG  ôe  ≈∏Y  »eÓ°SE’G

 kÉ«aÉ≤K kÉæeCG á≤≤fi É¡JÉ©ªà› ‘ É¡àYGPEGh Ωƒ∏©dG

 …QÉ°†◊G π©Ø∏d ¢ù°SDƒjh ájƒ¡dÉH »YƒdG ºYój

 ÖàμdG  áfÉ«°U  ‘  É```̀gQhO  Ö`̀fÉ`̀L  ¤EG  ™`̀°`̀SGƒ`̀dG

 É¡H  ´ÉØàf’G  π«¡°ùJh  ∞∏àdG  øe  É¡«∏Y  á¶aÉëŸGh

.ÖZGQ πμd

 á¡L  øe   ∂Hhô°ùN  …RÉ¨dG  áÑàμe  ¿CG  ¤EG  QÉ°TCGh

 QÉμaC’G  ¿CG  á°üî∏e  ÚŸÉ©∏d  kÉ°SQO  πμ°ûJ  á«fÉK

 á≤MÓŸG  ø`̀Y  á q«°üY  á∏«ÑædG  ó°UÉ≤ŸGh  á`̀«`̀◊G

 πjƒW øeR ôe ≈∏Y É¡JOCG »àdG áeóÿG ¿Gh IOÉHE’Gh

.kÓ∏L kGôeCG É¡fGó≤ØH »YƒdG â∏©L

 …RÉ`̀¨`̀dG  áÑàμe  ¿CG  ô``̀jRƒ``̀dG  IOÉ`̀©`̀°`̀S  qÚ``̀H  É`̀ª`̀c

 ≥«ªY  »Yh  ≈∏Y  kÉNQÉ°U  kÓ«dO  âeób  ∂Hhô°ùN

 πc ‘ π°UÉ◊G ‘É≤ãdG ´ƒæàdGh »æKE’G Oó©àdÉH

 ¥GôYC’ IOó©àe äÉ¨∏H É¡KGôJ âfÉ°U å«M ¿É≤∏ÑdG

 â°ùμY ób ¿ƒμJ ∂dòHh áØ∏àfl ¿ÉjOGh áYƒæàe

 …RÉ¨dG  É¡°ù°SDƒe  âéàfG  »àdG  IQÉ°†◊G  áHÉMQ

 ÚH  ºFGƒJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  IQÉ°†M  »gh  ,hô°ùN

.ô°UÉæ©dG πc

 áÑàμŸG  ™HÉàJ  ¿CG  ô¶àæf  É`̀æ`̀fEG  :¬JOÉ©°S  ∫É``̀bh

 âfÉc  Éªc  ¿ƒμàa  á¡LƒdG  √ò`̀g  ≥`̀ah  ÉgÒ°ùe

 ¥GôYC’G πc øe º∏©dG ÜÓ£d ÓFƒe É¡îjQÉJ á∏«W

 ±QÉ`̀©`̀à`̀dGh  QGƒ`̀ë`̀∏`̀d  AÉ`̀°`̀†`̀ah  ø`̀°`̀ù`̀dC’G  ∞∏àîÃh

 ó°UÉ≤ŸGh  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  ô°ûæd  kÉ«aÉ°U  kÉæ«©eh

.á∏«ÑædG

 …QGƒμdG  ∑QÉÑe  øH  å«Z  QƒàcódG  IOÉ©°S  ∫É`̀bh

 ô£b  á`̀dhO  ¿EG  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  ±É``̀bhC’G  ô`̀jRh

 øH  º«“  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H

 áª«b kGó«L »©J ióØŸG OÓÑdG ÒeCG ÊÉK ∫BG óªM

 É¡JÉ°ù°SDƒe ºYód »HÉéjE’G óFÉ©dGh áaô©ŸÉH »bôdG

 …ODƒ«d  ¿É°ùfE’G  AÉæH  ‘  ∂dP  ¢SÉμ©fÉH  áæbƒeh

 ·C’G  Ú`̀ H  ±QÉ`̀©`̀à`̀dG  ≥«≤–  ‘  ≥`̀ FÓ`̀ dG  √QhO

.⁄É©dG ‘ º∏°ùdG õjõ©Jh Üƒ©°ûdGh

 ∂Hhô°ùN  …RÉ`̀¨`̀dG  áÑàμŸ  ô£b  º`̀YO  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 øe  k’É«LCGh  áª«∏°S  k’ƒ≤Y  âæH  á°ù°SDƒŸ  ºYO  ƒg

 »eÓ°SEG ôμØd Úμ“h Iójóe ¿hôb á∏«W AÉª∏©dG

 √ÉŒ ÖLGƒH AÉah ¬fG Éªc ,É¡°ù«°SCÉJ ô qWCG π«°UCG

 ¿EG  å«M ;ÊÉ°ùfE’Gh »eÓ°SE’G …QÉ°†◊G çGÎdG

 ÉgRƒæc  πeÉch  É¡àjõeôH  hô°ùN  …RÉ¨dG  áÑàμe

 ∫É«LCÓd  ¬æ«eCÉJ  ÖLh  á«fÉ°ùfEÓd  kÉKGôJ  πμ°ûJ

.áeOÉ≤dGh áægGôdG

 øμÁ  »àdG  á«YƒædG  áaÉ°VE’G  ¤EG  ¬JOÉ©°S  QÉ°TCGh

 áæ°SƒÑdG Ö©°T É¡æeh ¿É≤∏ÑdG Üƒ©°T É¡Ø«°†J ¿CG

 π«©ØJh »ŸÉ©dG  º∏°ùdG  QGô`̀bEG  ∫É› ‘ ∂°Sô¡dGh

 áYƒæàŸG  äGQÉ°†◊Gh  äÉaÉ≤ãdG  πgCG  ÚH  QGƒ`̀◊G

 âfÉc å`̀«`̀M äGQÉ`̀ °`̀†`̀◊G ∞`̀dÉ`̀– ∫É``̀› ‘h

 çGôJ øe º¡e ÖfÉL áãjQh  á≤£æŸG  √òg Üƒ©°T

 áMÉª°S ≈`̀∏`̀Y Ió`̀gÉ`̀°`̀Th á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  IQÉ`̀°`̀†`̀◊G

 øμÁ …òdG ÒÑμdG QhódG ≈∏Y ∫ƒ©f ∂dòd ;ΩÓ°SE’G

 ‘  á«ÁOÉcC’Gh  á«aÉ≤ãdG  äÉ°ù°SDƒŸG  ¬H  Ωƒ≤J  ¿CG

 áWÉ°SƒdG ‘ ⁄É©dG øe »é«JGÎ°S’G Aõ÷G Gòg

 ¢ù«°SCÉà∏d  ⁄É©dG  »bÉHh  »eÓ°SE’G  ⁄É©dG  ÚH

.AÉ©ªL á«fÉ°ùfE’G Ωóîj ±OÉg ÇOÉg QGƒ◊

 Iô°†M  IOÉ«≤H  ô£b  á``̀dhO  ¿CG  ó`̀jó`̀L  ø`̀e  ó``̀cCGh

 ájÉæY  ‹ƒ`̀J  ióØŸG  OÓÑdG  Ò`̀eCG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ¿hÉ©àdG iôY ≥«KƒJ ¤EG á«eGôdG Oƒ¡÷G πμH á≤FÉa

 ∫GóàY’Gh á«£°SƒdG è¡æe ºYOh »eÓ°SE’G »eÓ°SE’G

 ΩÓ°SE’ÉH â≤°üdoCG »àdG á«Ñ∏°ùdG IQƒ°üdG í«ë°üJh

 äÉeƒ¶æŸG  ™e  ±QÉ©J  äÉbÓY  AÉæHh  Úª∏°ùŸGh

.áYƒæàŸG á«aÉ≤ãdG

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ±É`̀bhC’G  ôjRh  IOÉ©°S  ¬LƒJh

 ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ`̀≤`̀e  ¤EG  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  ôμ°ûdÉH

 OÓÑdG ÒeCG ÊÉK ∫BG óªM øH º«“ ï«°ûdG ƒª°ùdG

 óªM ï«°ûdG ódGƒdG ÒeC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ióØŸG

 áª«¶©dG  Éªgƒª°S  Oƒ¡÷  ÊÉ`̀K  ∫BG  áØ«∏N  øH

 Éª¡«YÉ°ùeh  ÊÉ°ùfE’G  çGÎ`̀dG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘

 ∫GóàY’Gh íeÉ°ùàdG áaÉ≤K õjõ©J πLG øe á°ü∏îŸG

 Úª∏°ùŸGh  ΩÓ°SE’G  áeóN  ‘  AÉ°†«ÑdG  Éª¡jOÉjCGh

.⁄É©dGh ô£b ‘ ¿É°ùfE’Gh

 ¢ûà«aƒé«H  äõY  ôcÉH   IOÉ©°S  √ƒf  ¬à¡L  øe

 ºYódÉH ∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG á°SÉFQ ¢ù∏› ƒ°†Y

 IOÉ``YEGh  áÑàμŸG  ó««°ûàd  ô£b  á`̀dhO  ¬àeób  …ò`̀dG

.ójóL øe É¡FÉ«MEG

 √òg  ¿EG  ìÉààa’G  πØM  ‘  ÉgÉ≤dCG  áª∏c  ‘  ∫É`̀bh

 »î°ùdG  É¡ªYOh  ô£b  á`̀dhO  øe  áÁôμdG  IQOÉ`̀Ñ`̀dG

 ∫hó``̀dG Ú`̀ H §``̀HGhô``̀dG ≥`̀ª`̀Y  ó`̀ jó`̀ L ø`̀ e ó`̀ cDƒ`̀ j

 áHQÉ≤àŸG  øμdh  ;kÉ«aGô¨L  IóYÉÑàŸG  Üƒ©°ûdGh

 ìÉààaG  ¿CG  äõY  ôcÉH   ÈàYGh  .kÉjQÉ°†Mh  kÉ«aÉ≤K

 πμ°ûj  ∂Hhô°ùN  …RÉ¨dG  áÑàμŸ  ójó÷G  ≈æÑŸG

 ÖàμdG ¥ô`̀ë`̀jh ¿ó``̀ŸG Ωó`̀¡`̀j ø`̀Ÿ IÒ`̀Ñ`̀c á`̀dÉ`̀°`̀SQ

.ájÉ¡ædG ‘ Ö∏¨àj ød ó≤◊Gh ô°ûdG ¿CÉH äÉÑàμŸGh

 Iô`̀ cGò`̀ dGh  º∏©∏d  QGO  AÉ`̀ «`̀ MEG  IOÉ```̀YEG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh

 Ö©°ûdG  çGô``̀Jh  áaÉ≤K  ßØ–  »àdG  á«©eÉ÷G

 º«b ≈∏Y ¿ƒªé¡àj øjò∏d ájƒb ádÉ°SQ »æ°SƒÑdG

 å«M  ¿ÉμŸG  Gòg  ‘  ∑Î°ûŸG  ¢û«©dGh  íeÉ°ùàdG

 áMÉ°ùe  ‘  ∂Hhô°ùN  …RÉ`̀¨`̀dG  áÑàμe  óLGƒàJ

 á°ù«æμdGh  …RÉ`̀¨`̀ dG  ™`̀eÉ`̀L  kÉ`̀°`̀†`̀jCG  É¡«a  ™ªàéj

 óÑ©ŸGh  á«°ùcPƒKQC’G  á°ù«æμdGh  á«μ«dƒKÉμdG

 »àdG áfiÉ°ùàŸG IÉ«◊G ≈∏Y ócDƒj Ée ƒgh …Oƒ¡«dG

.¿hô≤dG ÈY ∫GõJ ’h IOƒLƒe âfÉc

 ™«ª÷G  ΩÉ`̀eCG  áMƒàØe  ¿ƒμà°S  áÑàμŸG  ¿CG  ó`̀cCGh

 IÉ«M  ø`̀Y  Gƒª∏©àj  ¿CG  ¿hó`̀jô`̀j  ø`̀jò`̀dG  ∂`̀ Ä`̀ dhCGh

 »àdG  Ühô◊Gh  ⁄É©dG  ïjQÉJh  ∂°Sô¡dGh  áæ°SƒÑdG

.Égó¡°T

 …ô°ü©dG ∂Hhô°ùN …RÉ¨dG áÑàμe ≈æÑe ¿EG ∫Ébh

 ®ÉØàM’G øe øμªà°S áãjóM äGhOCG øe ¬ª°†j Éeh

 Éªc .∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑ∏d ≥«ª©dG ïjQÉàdGh çGÎdÉH

 áÑàμª∏d  ójó÷G ≈æÑŸG  ìÉààaG  áÑ°SÉæe ¿CG{  ócCG

 ∞bGƒdG  ôcòàd  AGQƒ`̀dG  ¤EG  ¿hô`̀b  á°ùªN  Éfó«©j

 ,záÑàμŸG  ¢ù°SCG  …ò`̀dG  ∂Hhô°ùN  …RÉ¨dG  ÒÑμdG

 Oƒ¡L π°†ØH ôªà°ù«°S ¬Øbh ¿CG ¬æ«≤j øY kÉHô©e

.áÑàμŸG √òg AÉ«MEG äOÉYCG »àdG ô£b ádhO ºYOh

 ∂Hhô°ùN …RÉ¨dG áÑàμŸ »MÉààa’G πØ◊G π∏îJh

 ¿Gƒæ©H  »≤FÉKh  º∏«a  É¡æe  äGô≤ØdG  øe  ójó©dG

 äGô≤a  ÖfÉL  ¤EG  z»bÉæ°TƒÑdG  çGÎ`̀dG  ¢SQÉM{

 á°SQóe øe OÉ°ûfEG ¥ôa É¡JOCG á«æjódG ó«°TÉfC’G øe

 á«eÓ°SE’G  áî«°ûŸG  ¢ù∏›h  ∂Hhô°ùN  …RÉ¨dG

 .ƒØ«jGô°S ‘

Ú«Øë°üdG á∏Ä°SCG øY Ö«éj ôjRƒdG IOÉ©°S } áæ°SƒÑdG ΩÉY »àØe AÉª∏©dG ¢ù«FQ ¢ûà«ahRÉØc Ú°ùM } ¬àª∏c »≤∏j ôjRƒdG IOÉ©°S }

áÑàμŸG ΩÉ°ùbCG ó≤Øàj ±ÉbhC’G ôjRh } »Øë°üdG ô“DƒŸG øe }

πØ◊G äÉ«dÉ©a øe }

êQÉÿG øe áÑàμŸG } ìÉààa’G AÉæKCG }

تبني ا�مير الوالد للمكتبة يؤكد 
حرص سموه على التراث الثقافي

 IOÉ©°S  ∫Éb  -Éæb  -ƒØ«jGô°S

 ∑QÉ`̀ Ñ`̀ e ø``̀H ó``̀ °``̀TGQ ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 ô£b á```̀dhO Ò`̀Ø`̀°`̀S …QGƒ``̀ μ``̀ dG

 :∂`̀°`̀Sô`̀¡`̀dGh á`̀æ`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀dG ió``̀d

 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  »æÑJ  ¿EG{

 øH óªM ï«°ûdG ódGƒdG ÒeC’G

 AÉæH  ´hô°ûe  ÊÉK  ∫BG  áØ«∏N

 ,∂H  hô°ùN  …RÉ`̀¨`̀dG  áÑàμe

 ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM ≈∏Y ∫ój

 ‘É≤ãdG  çGÎdG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G

 á`̀æ`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀dG  ‘  AÉ``̀bó``̀°``̀UCÓ``̀d

.z∂°Sô¡dGh

 íjô°üJ  ‘  ¬JOÉ©°S  í°VhCGh

 (Éæb)  ájô£≤dG  AÉÑfC’G  ádÉcƒd

 ≈`̀æ`̀Ñ`̀ŸG ìÉ``̀à``̀à``̀aG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀Ã

 ¿EG  ¢`̀ù`̀eCG  áÑàμª∏d  ó`̀jó`̀÷G

 …ƒàëj  »ª∏©dG  ìô°üdG  Gòg

 ±’BG  10  ø```̀e  Ì`````̀cCG  ≈``̀∏``̀Y

 á«Hô©dG  äÉ¨∏dÉH  áWƒ£fl

 ∂dòd  ,á«°SQÉØdGh  á«cÎdGh

 á`̀«`̀ª`̀gCG á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ŸG √ò``̀¡``̀d ¿EÉ````̀a

 á`̀æ`̀°`̀Sƒ`̀Ñ`̀∏`̀d ¢`̀ ù`̀ «`̀ d IÒ``̀Ñ``̀c

 ∫hO  ™«ª÷  É``̀‰EGh  Ö°ùëa

.ÉHhQhCG ¥ô°T ÜƒæL

 …RÉ```¨```dG á`̀ Ñ`̀ à`̀ μ`̀ e È``̀à``̀©``̀Jh

 äÉ°ù°SDƒŸG  Ωó`̀bCG  ∂H  hô°ùN

 á`̀æ`̀ °`̀Sƒ`̀Ñ`̀ dG  ‘  á``̀«``̀aÉ``̀≤``̀ã``̀dG

 ∞bƒàJ  ⁄  å«M  ,∂°Sô¡dGh

 1537  ΩÉY  ‘  É¡°ù«°SCÉJ  òæe

 ÒaƒJ  ‘  É¡àdÉ°SQ  AGOCG  ø`̀Y

 áÑ∏£∏d  äÉWƒ£îŸGh  ÖàμdG

.ÚãMÉÑdGh

د. الكواري: هدفنا بناء ا*نسان المسلم وتأهيله لتحقيق النهوض الحضاري

ما قمنا به رسالة إلى العالم لحفظ التراث ا'نساني �جيال المستقبل

ƒjó«a øª°†àj ´ƒ°VƒŸG Gòg |

قنا- $ - افتتح 
سعادة الدكتور غيث 

بن مبارك الكواري وزير 
ا%وقاف والشؤون 

ا,سالمية أمس المبنى 
الجديد لمكتبة الغازي 

خسرو بك التي يعود 
تاريخها إلى عام  1537 

وتقع في قلب العاصمة 
البوسنية سراييفو.

ويشغل المبنى الجديد 
للمكتبة التاريخية مساحة 

7000 متر مربع حيث تم 

تشييدها بمكرمة من 
صاحب السمو ا%مير الوالد 

الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني وبدعم سخي من 

دولة قطر.
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 عواصم - وكاالت �

اســــتــــنــــكــــر الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 

الـــــــلـــــــطـــــــيـــــــف بـــــــــــن راشـــــــــــد 

الــــزيــــانــــي األمـــــــني الـــعـــام 

ملــجــلــس الــتــعــاون لــدول 

الخليج العربية بشدة 

«الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات الــــتــــي 

أطـــلـــقـــهـــا رئــــيــــس نــــادي 

قــضــاة مــصــر املــســتــشــار 

أحـــمـــد الــــزنــــد، الـــتـــي دعـــا 

فيها الــجــيــش املــصــري إلــى 

إرســــــــال عـــنـــاصـــر مــــن الـــقـــوات 

إلـــى دولـــة قــطــر العــتــقــال ناشطني 

مصريني».. ووصفها بأنها «تهديدات 

مستهجنة، وتطاول مرفوض على دولــة قطر التي 

وقفت دائمًا وال تــزال مع جمهورية مصر العربية 

وشـــعـــبـــهـــا، وتـــربـــطـــهـــا بــالــشــعــب املــــصــــري عـــالقـــات 

تاريخية متينة على كافة األصعدة».

الــعــام ملجلس التعاون  وقـــال األمـــني 

لــه أمــس:  فــي تصريح صحافي 

املـــجـــلـــس تــســتــنــكــر  «إن دول 

وترفض مثل هذه الدعوات 

الـــتـــحـــريـــضـــيـــة، «مـــــؤكـــــدًا 

«عمق العالقات األخوية 

التي تربط دول مجلس 

الــتــعــاون مـــع جــمــهــوريــة 

مصر العربية وشعبها 

الشقيق».

عــلــى صــعــيــد آخــــر، أغــلــقــت 

مــــراكــــز االقـــــتـــــراع فــــي أنـــحـــاء 

مــصــر مـــســـاء أمــــس بــعــد الــيــوم 

الثاني واألخــيــر مــن التصويت في 

االســتــفــتــاء عــلــى مــســودة دســتــور جديد 

قد يمهد الطريق لترشح قائد الجيش عبد الفتاح 

السيسي للرئاسة.

وكانت عملية التصويت أمس أكثر سلمية باملقارنة 

باليوم األول الذي قتل فيه تسعة أشخاص. 

صفحة

صفحة
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1111
وزير األوقاف يفتتح 

مكتبة «خسرو بك» في 
سراييفو

تباين آراء طالب الثانوية 
حول اختبار الكيمياء

 القدس املحتلة - قنا �

قدم وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعالون اعتذاره عن «أية 

إساءة» قد لحقت بوزير الخارجية األميركي جون كيري، وقال 

البلدين وطيدة، وتنطوي  في بيان رسمي: «إن العالقات بني 

على أهمية بالغة إلسرائيل». وكانت واشنطن قد دعت بنيامني 

نتنياهو إلى رفض موقف وزيــر دفاعه الــذي شن فيه هجومًا 

شديد اللهجة على كيري. 

 حافالت مجانية للخليج الغربي 
 الدوحة - هشام يس �

دشــــــــنــــــــت وزارتــــــــــــــــــــا الـــــبـــــلـــــديـــــة 

ــــــعــــــمــــــرانــــــي  والـــــــتـــــــخـــــــطـــــــيـــــــط ال

واملـــــــــــواصـــــــــــالت أمــــــــــس خــــدمــــة 

حــــــافــــــالت مــــجــــانــــيــــة لــلــخــلــيــج 

الـــغـــربـــي عــلــى مـــــدار األســـبـــوع، 

مــن شــأنــهــا تخفيف االخــتــنــاق 

املروري باملنطقة.

وتــــهــــدف الـــخـــدمـــة إلـــــى تــوفــيــر 

وسيلة جديدة للتنقل، وتعزيز 

أعــداد السياح بمنطقة الخليج 

الـــــــغـــــــربـــــــي، عــــــــن طــــــريــــــق ربـــــط 

الــوجــهــات السياحية املختلفة 

واألبــــــراج املــكــتــبــيــة والــتــجــاريــة 

والـــســـكـــنـــيـــة بــــفــــنــــادق الــخــلــيــج 

الغربي.

الـــــخـــــدمـــــة 14 حـــافـــلـــة  وتــــــقــــــدم 

كــــــل 15 دقــــيــــقــــة بــني  مــــتــــوفــــرة 

الساعة 6:00 صباحًا والساعة 

12:00 منتصف الليل، وتتوقف 

في 36 محطة موزعة في جميع 

أنحاء منطقة الخليج الغربي. 

ويربط املسار األول للحافالت 

مــــــــجــــــــمــــــــع ســــــــيــــــــتــــــــي ســـــنـــــتـــــر 

والـــكـــورنـــيـــش ومـــكـــتـــب الــبــريــد 

الــــــعــــــام، بـــيـــنـــمـــا يــــربــــط املـــســـار 

الـــثـــانـــي مــجــمــع ســيــتــي ســنــتــر 

وشـــارع الــبــدع واســتــاد خليفة، 

وفــــي كـــال املـــســـاريـــن ســتــتــوقــف 

الــحــافــالت فـــي جــمــيــع الــفــنــادق 

واملـــكـــاتـــب واألبـــــــــراج الــســكــنــيــة 

الـــكـــبـــرى فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 

الغربي. 

 مشروع قانون لتنظيم البعثات الدراسية 

بلدية للشحانية تضم 35% من الريان 
 60 مليون دوالر من قطر للشعب السوري 

 9 ماليني ريال أرباح 
«اإلسالمية القابضة» 

 إسرائيل تعتذر لكيري 

 «التعاون»: تهديدات رئيس نادي قضاة 
مصر لقطر تطاول مرفوض 

 الدوحة - � - قنا �

اســتــعــرض مجلس الــــوزراء في 

اجتماعه العادي أمس برئاسة 

مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــــلــــه بــن 

ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 

مــجــلــس الــــــوزراء كــتــاب ســعــادة 

نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

وزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مجلس 

الـــــــــوزراء بـــشـــأن نـــتـــائـــج أعـــمـــال 

لـــجـــنـــة دراســـــــــة إعـــــــــادة تــنــظــيــم 

إيـــــفـــــاد املــــوظــــفــــني فـــــي بـــعـــثـــات 

دراسية، والتي شكلها املجلس 

لدراسة وضع ضوابط وشروط 

مناسبة البتعاث املوظفني في 

الــــوزارات واألجــهــزة الحكومية 

األخــرى والهيئات واملؤسسات 

الـــــعـــــامـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق املـــصـــلـــحـــة 

الـــعـــامـــة. وأشـــــــارت الــلــجــنــة في 

تــقــريــرهــا إلـــى مـــراعـــاة تضمني 

مـــــــشـــــــروع الــــــقــــــانــــــون الــــجــــديــــد 

لــتــنــظــيــم الـــبـــعـــثـــات الـــدراســـيـــة 

األحكام التي انتهت إليها. إلى 

ذلك، وافق املجلس على مشروع 

قراره بإنشاء بلدية الشحانية، 

قـــرار وزاري بتعيني  ومــشــروع 

حـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة. واعــتــبــر 

الــــــســــــيــــــد مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ظـــــافـــــر 

الـــــــهـــــــاجـــــــري، عـــــضـــــو املـــجـــلـــس 

الــــبــــلــــدي املــــــركــــــزي عـــــن دائـــــــرة 

الشحانية، قرار مجلس الوزراء 

البلدية  إنــشــاء  بــاملــوافــقــة عــلــى 

من القرارات الصائبة.

وكــشــف الــهــاجــري لـــ «�» أن 

الـــجـــديـــدة للشحانية  الـــحـــدود 

ســــوف تــشــمــل مـــا يـــعـــادل %35 

مـــن املــســاحــة الــحــالــيــة لــبــلــديــة 

الريان. 

 عواصم - وكاالت �

أعــلــن ســعــادة الــدكــتــور خــالــد بن 

محمد العطية وزيـــر الخارجية 

عـــــن قـــــيـــــام دولـــــــــة قــــطــــر بـــتـــقـــديـــم 

مبلغ 60 مليون دوالر أميركي، 

للمساهمة فــي تخفيف معاناة 

األشــقــاء السوريني مــن الالجئني 

والـــنـــازحـــني، وملــعــالــجــة الــحــاجــة 

املـــــــاســـــــة لـــــألشـــــقـــــاء الـــــســـــوريـــــني 

ملــواجــهــة الــشــتــاء الـــقـــارس الـــذي 

تمر به املنطقة.

وقـــــال ســـعـــادتـــه: «ونـــظـــرًا لــطــابــع 

الــــــعــــــجــــــلــــــة فـــــــــي إيـــــــــصـــــــــال تـــلـــك 

ه حضرة صاحب 
ّ

املساعدات، وج

الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حــمــد 

املــــفــــدى  الـــــبـــــالد  أمــــيــــر  ثــــانــــي  آل 

بــتــخــصــيــص مـــبـــلـــغ 23 مــلــيــون 

لــيــتــم  املــــذكــــور  املـــبـــلـــغ  دوالر مــــن 

تقديمه بالتنسيق مع املفوضية 

الــالجــئــني باألمم  لــشــؤون  العليا 

املــــتــــحــــدة عــــبــــر الـــــهـــــالل األحــــمــــر 

القطري».

واعـــتـــبـــر الـــعـــطـــيـــة -فـــــي كــلــمــة لــه 

أمـــــــام املــــؤتــــمــــر الـــــدولـــــي الـــثـــانـــي 

للمانحني- أن ما تشهده سوريا 

يعد انتهاكًا صارخًا من النظام 

الــســوري الحالي لكافة الشرائع 

واألديــــــــان الـــســـمـــاويـــة والـــقـــانـــون 

الـــــدولـــــي اإلنــــســــانــــي واملــــواثــــيــــق 

والـــعـــهـــود الــــدولــــيــــة، كـــمـــا انــتــقــد 

صمت املجتمع الدولي عن اتخاذ 

مـــوقـــف جـــــاد وحــــاســــم ضــــد هـــذا 

النظام. وانتهى مؤتمر املانحني 

-الــــــــــــذي اســــتــــضــــافــــتــــه الــــكــــويــــت 

أمس- بتعهدات بتقديم أكثر من 

2.4 مــلــيــار دوالر إلغــاثــة الشعب 

السوري. 

 الدوحة - � �

حققت املــجــمــوعــة اإلســالمــيــة الــقــابــضــة صــافــي ربـــح قــدره 

الــعــام املــاضــي بنمو 49% عــن سابقه،  9.037 مليون ريــال 

حيث بلغت األربــاح 6.048 مليون. وأعلنت املجموعة عن 

نــتــائــجــهــا أمـــس عــقــب اجــتــمــاع مــجــلــس اإلدارة، بــرئــاســة 

ســـعـــادة الـــدكـــتـــور يـــوســـف أحـــمـــد الــنــعــمــة رئـــيـــس مجلس 

اإلدارة والعضو املنتدب.

وأظــهــرت النتائج بلوغ العائد على السهم (22.5%) من 

رأسمال الشركة، مقارنة بـ (15.1%) لنفس الفترة من عام 

2012، وأوصــى املجلس بتوزيع أربــاح نقدية بواقع (1.7) 

ريال على السهم. 

 يستقبل 30 مليون مسافر سنويًا

افتتاح مطار حمد قبل يوليو 
الدوحة - � �

أعــــلــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز مـــحـــمـــد الــنــعــيــمــي 

-رئـــيـــس لــجــنــة تــســيــيــر مـــشـــروع مــطــار 

الـــــدوحـــــة الـــــدولـــــي الـــجـــديـــد أمــــــس- أن 

افتتاح مطار حمد الدولي سيتم خالل 

الربع الثاني من العام الحالي. 

وقال النعيمي -خالل مؤتمر صحافي 

عـــقـــد فــــي مــبــنــى املـــســـافـــريـــن بــاملــطــار 

 مــــن افـــتـــتـــاح املـــطـــار 
ً
الــــجــــديــــد-: «بـــــــدال

بـــقـــدرة اســتــيــعــابــيــة 12 مــلــيــون راكـــب، 

سيتم افتتاحه خالل الربع الثاني من 

هــذا العام بقدرة تصل إلــى 30 مليون 

راكب». وأضاف: «املطار جاهز بجميع 

مـــرافـــقـــه، والــتــأخــيــر ســبــبــه الـــصـــاالت، 

صالة رجــال األعــمــال والــدرجــة األولــى 

والصاالت األخرى».

وأوضــــــــح أن مــــن بــــني أســــبــــاب تــأخــر 

افــــتــــتــــاح املـــــطـــــار الــــجــــديــــد أن الــخــطــة 

األساسية كانت تعتمد افتتاح املطار 

بــاملــرحــلــة األولــــــى فـــقـــط، والـــتـــي كــانــت 

لـــ 12 مليون راكــب فقط، إال أنه  تتسع 

وفي ظل نمو الحركة الجوية في قطر 

واملــنــطــقــة بــشــكــل أســـــرع مـــن املـــعـــدالت 

الــعــاملــيــة، قــــررت الــلــجــنــة دمـــج املــرحــلــة 

الثانية وجزء من املرحلة الثالثة.

وأكـــــد أنــــه حــســب الــخــطــة املـــوضـــوعـــة، 

الثالثة كــان مــن املفترض  فــإن املرحلة 

فــــي عـــــام 2015  بـــهـــا  الـــعـــمـــل  يــــبــــدأ  أن 

واالنتهاء منها بحلول 2018، إال أنه تم 

إنجاز املرحلة األولى والثانية ونصف 

الثالثة في العام الحالي. 

وتــــوقــــع الــنــعــيــمــي أال تـــزيـــد الــتــكــلــفــة 

اإلجمالية للمطار عن 16 مليار دوالر، 

بـــعـــد زيــــــــادة مـــســـاحـــتـــه وســـعـــتـــه عــمــا 

كــان مــقــررًا فــي بــدايــة إنــشــاء املــشــروع. 

ر عــدد املوظفني فــي املــطــار بنحو 
ّ

وقـــد

اكــتــمــال العمليات  ألــف عــامــل عند   50

التشغيلية، فيما تــحــدث عــن أن عــدد 

الــــطــــائــــرات الــــتــــي يـــمـــكـــن اســتــقــبــالــهــا 

إلـــــى 80 طــــائــــرة فــي  يــــتــــراوح بــــني 70 

الــســاعــة الـــواحـــدة، مــشــيــرًا إلـــى وجــود 

مدرج لإلقالع وآخر للهبوط.

الــــجــــديــــد ســـيـــكـــون  املـــــطـــــار  وقـــــــــال إن 

تجسيدًا لرؤية صاحب السمو األمير 

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 

والــتــي حــرص حضرة صاحب السمو 

الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر 

البالد املفدى على استكمالها بدعمه 

وتوجيهاته إلنــشــاء مطار مــن الطراز 

العاملي.

 الدوحة - � �

عرض وزير املالية على مجلس الوزراء، في اجتماعه العادي 

أمس، البيانات املتعلقة بإعداد مشروع املوازنة العامة للدولة 

للعام املالي 2014-2015، والخطوط العريضة لهذه املوازنة، 

ومــــا تـــقـــوم عــلــيــه مـــن أســــس لــتــحــقــيــق أهــــــداف اســتــراتــيــجــيــة 

الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة، ورؤيــــــة قــطــر 2030، وكــيــفــيــة الــتــنــســيــق 

والتعاون بني أجهزة الدولة لتحقيق تلك األهداف.

وأحاط سعادة وزير املالية املجلس علمًا بخلفيات التأخير 

في صرف بعض املواد التموينية (األرز) الذي حدث مؤخرًا، 

وما اتخذته الوزارة من إجراءات لتوفير تلك املواد التموينية 

للمواطنني دون تأخير. 

 الدوحة - � �

تــخــطــط قــطــر لــبــنــاء بــــرج بـــارتـــفـــاع 27 طــابــقــًا بـــجـــوار نــاطــحــة 

السحاب شــارد بلندن، وتبلغ مساحة املبنى الجديد 14860 

مترًا مربعًا. وقــالــت شركة التطوير العقاري سيلر بروبرتي 

جروب: «إن البرج سيضم متاجر و150 شقة سكنية»، بحسب 

ما أورده موقع «CNBC» بالنسخة العربية. وتتزامن خطط 

بناء البرج السكني مع ارتفاع كبير في أسعار العقارات. 

 إجراءات لتوفير املواد 
التموينية دون تأخير 

 برج قطري جديد بلندن 
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 سراييفو - قنا�

افتتح سعادة الدكتور غيث بن 

مـــبـــارك الـــكـــواري وزيــــر األوقــــاف 

والشؤون اإلسالمية أمس املبنى 

الــجــديــد ملكتبة «الــغــازي خسرو 

بك» التي يعود تاريخها إلى عام 

1537 وتــقــع فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 

البوسنية سراييفو.

ويشغل املبنى الجديد للمكتبة 

الــتــاريــخــيــة مــســاحــة 7000 متر 

مربع حيث تم تشييدها بمكرمة 

مــــــن حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 

األمـــيـــر الــــوالــــد الــشــيــخ حــمــد بن 

خليفة آل ثاني وبدعم سخي من 

دولة قطر.

وأقـــــــيـــــــم بــــمــــنــــاســــبــــة االفـــــتـــــتـــــاح 

الرسمي للمكتبة احتفال ضخم 

أمـــس حــضــره الــســيــد بــاكــر عــزت 

بـــيـــجـــوفـــيـــتـــش عــــضــــو مــجــلــس 

رئــــــاســــــة الــــبــــوســــنــــة والــــهــــرســــك 

وفــــــضــــــيــــــلــــــة الـــــــشـــــــيـــــــخ حــــســــني 

كـــفـــازوفـــيـــتـــش رئــــيــــس الــعــلــمــاء 

ومفتي عــام البوسنة والهرسك 

وسعادة السيد راشــد بن مبارك 

الـــكـــواري ســفــيــر دولــــة قــطــر لــدى 

ســـرايـــيـــفـــو إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 

كـــبـــار املـــســـؤولـــني فـــي الــبــوســنــة 

واملشيخة اإلسالمية البوسنية 

وعـــــــــــــدد مــــــــن الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــني 

املـــــســـــلـــــمـــــني والــــــــــعــــــــــرب وكــــــبــــــار 

املسؤولني بوزارة األوقاف.

واستغرق تشييد املبنى الجديد 

للمكتبة 10 ســنــوات وهــي تضم 

ألـــف مـــادة مــن املخطوطات   100

والــــكــــتــــب املـــطـــبـــوعـــة واملــــجــــالت 

والـــــوثـــــائـــــق بـــالـــلـــغـــات الـــعـــربـــيـــة 

والفارسية والتركية والبوسنية.

وتقع املكتبة في مدينة سراييفو 

الــــقــــديــــمــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة «بــــــاش 

شـــرشـــيـــة» ويـــحـــيـــط بـــهـــا جــامــع 

ومـــــدرســـــة الـــــغـــــازي خــــســــرو بــك 

وسوق املدينة العتيق ذو املعالم 

التراثية.

وألقى سعادة الدكتور غيث بن 

مـــبـــارك الـــكـــواري وزيــــر األوقــــاف 

والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة كــلــمــة في 

حــفــل افــتــتــاح املــكــتــبــة أكــــد فيها 

أن دولــــــة قـــطـــر بـــقـــيـــادة حــضــرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى، 

تــضــع مـــن بـــني أولـــويـــاتـــهـــا بــنــاء 

اإلنــســان املسلم وتأهيله ليقوم 

بــــــــدوره فــــي تــحــقــيــق الـــنـــهـــوض 

الــــحــــضــــاري لــــألمــــة اإلســـالمـــيـــة 

والرقي باملجتمع اإلنساني إلى 

أفق يسمو فيه الحوار والتعارف 

ويعمه السلم وتتسع فيه دائــرة 

الخير.

وقال سعادته: إن مكتبة الغازي 

خــــســــرو بـــــك مـــعـــلـــمـــة حـــضـــاريـــة 

اســتــطــاعــت أن تـــــؤدي رســالــتــهــا 

طـــيـــلـــة 477 عـــــامـــــا حــــيــــث طــلــب 

مــؤســســهــا الــــغــــازي خـــســـرو بــك 

حــــفــــيــــد الــــســــلــــطــــان الـــعـــثـــمـــانـــي 

بايزيد الثاني في وقفية مدرسة 

الغازي أن تبتاع الكتب املعتبرة 

وتستعمل في املدرسة ليستفيد 

بها من يطالعها من املستفيدين 

ومن يستنسخها من املحصلني.

وأشـــــــار إلـــــى أن رصـــيـــد املــكــتــبــة 

تــــراث كل  املــتــنــوع ازداد ليشمل 

أهل البلقان بلغاتهم ولهجاتهم 

وثقافاتهم وأديــانــهــم وأنـــه رغم 

األزمات التي أملت بها استطاعت 

أن تــســتــبــدل أمــكــنــة بــمــكــان وأن 

تصون مكنوناتها النفيسة التي 

هـــي مــلــك لــكــل اإلنــســانــيــة ولــكــل 

الشعوب التي تتساكن في هذه 

البالد عبر مختلف العصور.

واستذكر سعادة وزيــر األوقــاف 

املعالم العلمية واملكتبات التي 

دمــرتــهــا الـــحـــرب عــلــى الــبــوســنــة 

وكل الصروح العلمية في العالم 

الــــتــــي تـــــأثـــــرت جـــــــراء الــــنــــزاعــــات 

كــــــادت  مــــعــــاملــــهــــا أو  فــــانــــمــــحــــت 

الــصــروح واملعالم  تندثر وكذلك 

الــثــقــافــيــة واملـــعـــالـــم الــحــضــاريــة 

الــتــي يتهددها نفس  اإلنسانية 

املصير حاليا في مناطق النزاع؛ 

حــــيــــث حــــلــــت أصــــــــــوات الـــحـــديـــد 

والــــنــــار مـــحـــل أصـــــــوات الــحــكــمــة 

والــــحــــوار. وشــــدد ســـعـــادة وزيـــر 

األوقـــــــاف والــــشــــؤون اإلســالمــيــة 

على «أن افتتاح املبنى الجديد 

ملكتبة الغازي خسرو بك يشكل 

رســالــة إلـــى كــل الــعــالــم بــضــرورة 

حــفــظ الــتــراث اإلنــســانــي ألجــيــال 

الــتــراث  املستقبل؛ حــيــث إن هـــذا 

كـــمـــا هـــــو مـــلـــك لـــنـــا نــــصــــوغ مــن 

خــاللــه رؤانـــا ونــؤكــد بــه هويتنا 

فـــــــي إطـــــــــــار مـــــــن الـــــــوعـــــــي الـــــتـــــام 

بضرورة التنوع الثقافي والحق 

فــي االخــتــالف الــفــكــري هــو كذلك 

ملك ملن سيعمرون األرض بعدنا 

مـــن أجـــيـــال قـــادمـــة يــســتــرشــدون 

بـــه فـــي صـــوغ رؤاهـــــم ويـــؤكـــدون 

به هوياتهم وينطلقون منه في 

عالقاتهم مــع غيرهم فــي سياق 

العالقات بني الشعوب».

وقـــــــال ســــعــــادة وزيـــــــر األوقــــــــاف: 

إن مــكــتــبــة الـــــغـــــازي خـــســـرو بــك 

استطاعت أن تبرز للعالم قيمة 

التمسك بالتراث ومعنى الحفاظ 

نــقــلــت محتوياتها  عــلــيــه؛ حــيــث 

الثمينة خالل سنوات الحرب ما 

بــني 1992 و1995 ثماني مــرات، 

مــشــيــدا فـــي هـــذا اإلطـــــار بــأولــئــك 

الـــــذيـــــن اســــتــــطــــاعــــوا أن يــحــمــوا 

ذاكرة البوسنة والهرسك وذاكرة 

الــبــلــقــان وكــــل الــعــالــم اإلســالمــي 

والعالم.

واعتبر سعادته مناسبة افتتاح 

املبنى الجديد للمكتبة تكريما 

لـــهـــم ولـــنـــظـــرائـــهـــم الــــذيــــن قـــامـــوا 

بــنــفــس الـــــــدور أو مــــن يــقــومــون 

بــه فــي الــبــقــاع الــتــي تستعر فيه 

نــيــران االقــتــتــال وفــي كــافــة نقاط 

التوتر والنزاع.

إتـــــــمـــــــام صـــيـــانـــة  وأوضـــــــــــــح أن 

الــغــازي خــســرو وتدشني  مكتبة 

عـــمـــلـــهـــا فــــــي مــــقــــرهــــا الــــجــــديــــد 

وإتـــــــاحـــــــة االنـــــتـــــفـــــاع بـــكـــنـــوزهـــا 

الــــوفــــاء  لـــــه عــــــدة دالالت مـــنـــهـــا: 

بــشــرط الـــواقـــف الـــغـــازي خــســرو 

الـــذي نــص عليها  بــك مؤسسها 

ـــــغـــــازي  فــــــي وقــــفــــيــــة مــــــدرســــــة ال

ســـــنـــــة 1573 وكـــــــذلـــــــك شـــأنـــهـــا 

شـــــأن املـــكـــتـــبـــات الـــوقـــفـــيـــة الــتــي 

انتشرت في كل العالم اإلسالمي 

عــلــى مـــر الــعــصــور وتــعــمــل على 

إشــــاعــــة الـــعـــلـــوم وإذاعــــتــــهــــا فــي 

مجتمعاتها محققة أمنا ثقافيا 

الــوعــي بالهوية ويؤسس  يدعم 

لــلــفــعــل الـــحـــضـــاري الـــواســـع إلــى 

جانب دورهــا في صيانة الكتب 

واملـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا مــــن الــتــلــف 

وتسهيل االنتفاع بها لكل راغب. 

وأشـــــــار إلـــــى أن مــكــتــبــة الـــغـــازي 

خسرو بك من جهة ثانية تشكل 

درســــــــــا لــــلــــعــــاملــــني مـــلـــخـــصـــه أن 

النبية  األفــكــار الحية واملــقــاصــد 

ــان عـــن املــالحــقــة واإلبـــــادة 
ّ
عــصــي

الـــتـــي أدتـــهـــا على  الـــخـــدمـــة  وأن 

مــــر زمـــــن طـــويـــل جــعــلــت الـــوعـــي 

بفقدانها أمرا جلال.

 أن مكتبة الغازي خسرو 
ّ

كما بني

بـــك قـــدمـــت دلـــيـــال صـــارخـــا على 

وعــــــي عـــمـــيـــق بـــالـــتـــعـــدد اإلثـــنـــي 

والــتــنــوع الــثــقــافــي الــحــاصــل في 

كل البلقان؛ حيث صانت تراثها 

بلغات متعددة ألعـــراق متنوعة 

وأديــان مختلفة وبذلك تكون قد 

عــكــســت رحـــابـــة الــحــضــارة الــتــي 

أنتجت مؤسسها الغازي خسرو 

وهــــــي حـــــضـــــارة اســـتـــطـــاعـــت أن 

توائم بني كل العناصر.

وقــــال ســـعـــادتـــه: إنــنــا نــنــتــظــر أن 

تتابع املكتبة مسيرها وفق هذه 

الوجهة فتكون كما كانت طيلة 

تاريخها موئال لطالب العلم من 

كـــل األعــــــراق وبــمــخــتــلــف األلــســن 

وفــــــضــــــاء لـــــلـــــحـــــوار والـــــتـــــعـــــارف 

ومـــعـــيـــنـــا صـــافـــيـــا لـــنـــشـــر الــقــيــم 

اإلنسانية واملقاصد النبيلة.

وتـــابـــع : إن دولـــــة قــطــر بــقــيــادة 

حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 

تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، أمــيــر 

الـــــــبـــــــالد املــــــــفــــــــدى، تـــــعـــــي جــــيــــدا 

قــيــمــة الـــرقـــي بــاملــعــرفــة والــعــائــد 

اإليــــجــــابــــي لــــدعــــم مــؤســســاتــهــا 

وموقنة بانعكاس ذلــك في بناء 

الـــالئـــق  لــــيــــؤدي دوره  اإلنــــســــان 

فــي تحقيق الــتــعــارف بــني األمــم 

والـــشـــعـــوب وتـــعـــزيـــز الــســلــم في 

العالم.

ونوه أن دعم قطر ملكتبة الغازي 

خــــســــرو بـــــك هـــــو دعــــــم ملــؤســســة 

بـــنـــت عــــقــــوال ســـلـــيـــمـــة وأجــــيــــاال 

مــن الــعــلــمــاء طيلة قـــرون مــديــدة 

وتـــمـــكـــني لــفــكــر إســــالمــــي أصــيــل 

ـــــر تــأســيــســهــا، كــمــا أنــــه وفـــاء 
ّ
أط

بواجب تجاه التراث الحضاري 

اإلســالمــي واإلنــســانــي؛ حيث إن 

مكتبة الغازي خسرو برمزيتها 

وكـــامـــل وكـــنـــوزهـــا تــشــكــل تــراثــا 

لـــــإلنـــــســـــانـــــيـــــة وجــــــــــب تــــأمــــيــــنــــه 

لألجيال الراهنة والقادمة.

وأشـــــــار ســـعـــادتـــه إلـــــى اإلضـــافـــة 

النوعية التي يمكن أن تضيفها 

شـــعـــوب الــبــلــقــان ومــنــهــا شعب 

الــبــوســنــة والـــهـــرســـك فـــي مــجــال 

إقـــــــرار الـــســـلـــم الـــعـــاملـــي وتــفــعــيــل 

الـــــــحـــــــوار بــــــني أهــــــــل الــــثــــقــــافــــات 

والــــــحــــــضــــــارات املــــتــــنــــوعــــة وفــــي 

مجال تحالف الحضارات؛ حيث 

كانت شعوب هذه املنطقة وريثة 

جــانــب مــهــم مــن تـــراث الــحــضــارة 

اإلسالمية وشاهدة على سماحة 

الــدور  اإلســـالم؛ لذلك نعول على 

الــكــبــيــر الــــذي يــمــكــن أن تــقــوم به 

املؤسسات الثقافية واألكاديمية 

فــــي هـــــذا الــــجــــزء االســتــراتــيــجــي 

مــــن الـــعـــالـــم فــــي الــــوســــاطــــة بــني 

الــعــالــم اإلســالمــي وبــاقــي العالم 

لــحــوار هـــادئ هــادف  للتأسيس 

يخدم اإلنسانية جمعاء».

وأكـــــد مـــن جـــديـــد أن دولـــــة قطر 

بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب السمو 

املــفــدى تولي عناية  الــبــالد  أمير 

فائقة بكل الجهود الرامية إلى 

توثيق عرى التعاون اإلسالمي 

اإلسالمي ودعم منهج الوسطية 

واالعـــتـــدال وتــصــحــيــح الــصــورة 

السلبية التي ألصقت باإلسالم 

واملـــــســـــلـــــمـــــني وبـــــــنـــــــاء عـــــالقـــــات 

تعارف مع املنظومات الثقافية 

املتنوعة.

وتـــوجـــه ســـعـــادة وزيــــر األوقــــاف 

والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة بــالــشــكــر 

والــــتــــقــــديــــر إلـــــــى مــــقــــام حـــضـــرة 

صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم 

بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمــيــر الــبــالد 

املفدى، وحضرة صاحب السمو 

األمـــيـــر الـــوالـــد الــشــيــخ حــمــد بن 

خليفة آل ثاني لجهود سموهما 

العظيمة في الحفاظ على التراث 

اإلنساني ومساعيهما املخلصة 

مــن أجــل تعزيز ثقافة التسامح 

واالعــتــدال وأيــاديــهــمــا البيضاء 

فـــي خـــدمـــة اإلســــــالم واملــســلــمــني 

واإلنسان في قطر والعالم. 

 سفير قطر في سراييفو: 

األمير الوالد حريص على 
التراث الثقافي 

 سراييفو - قنا  �

قال سعادة السيد راشد بن مبارك الكواري سفير دولة 

قطر لدى البوسنة والهرسك: «إن تبني صاحب السمو 

ثــانــي مشروع  الــوالــد الشيخ حمد بــن خليفة آل  األمــيــر 

بناء مكتبة «الغازي خسرو بك» يدل على حرص سموه 

على الحفاظ على التراث الثقافي لألصدقاء في البوسنة 

والهرسك».

وأوضــح سعادته في تصريح لـ «قنا» بمناسبة افتتاح 

الــصــرح العلمي  الــجــديــد للمكتبة أمـــس أن هـــذا  املــبــنــى 

يــحــتــوي عــلــى أكـــثـــر مـــن 10 آالف مــخــطــوطــة بــالــلــغــات 

الــعــربــيــة والــتــركــيــة والــفــارســيــة، لــذلــك فـــإن لــهــذه املكتبة 

أهمية كبيرة ليس للبوسنة فحسب، وإنما لجميع دول 

جنوب شرق أوروبا.

وتــعــتــبــر مكتبة «الـــغـــازي خــســرو بـــك» أقـــدم املــؤســســات 

لــم تتوقف منذ  الثقافية فــي البوسنة والــهــرســك، حيث 

تأسيسها فــي عـــام 1537 عــن أداء رســالــتــهــا فــي توفير 

الكتب واملخطوطات للطلبة والباحثني. 

 بتمويل من قطر

وزير األوقاف يفتتح مكتبة «خسرو بك» في سراييفو 

 عضو مجلس رئاسة البوسنة:

قطر ساعدتنا على تجاوز ما بعد الحرب 
 سراييفو - قنا �

بــاكــر علي عــزت بيجوفيتش عضو  أكــد السيد 

مــجــلــس رئـــاســـة الــبــوســنــة والـــهـــرســـك أن دولـــة 

قطر وقفت كثيرًا إلى جانب الشعب البوسني، 

وقدمت للبوسنة والهرسك دعمًا كبيرًا ساعدها 

على تجاوز فترة ما بعد الحرب التي مرت بها.

واعتبر، في تصريح لـ (قنا) أن تمويل دولة قطر 

إلحياء مكتبة الغازي خسروبك وتشييد املبنى 

الجديد للمكتبة يعد أكبر دعم لشعب البوسنة 

والهرسك، حيث إن االستثمار في العلم والبحث 

من أهم املساعدات التي يمكن أن تحصل عليها 

أي دولة.

وأشـــــار إلــــى أن املــبــنــى الــجــديــد لــلــمــكــتــبــة يقف 

شــاهــدًا عــلــى الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا دولــــة قطر 

ــــــرقــــــي بـــاملـــســـلـــمـــني،  فـــــي ســـبـــيـــل الــــنــــهــــوض وال

وحـــرصـــهـــا عــلــى الـــحـــضـــارة اإلســـالمـــيـــة أيــنــمــا 

كانت، موضحًا أن املبنى الجديد يحتوي على 

أحــــدث الــتــجــهــيــزات، مــمــا يــســهــل مــهــمــة الطلبة 

والباحثني.

الــرئــاســة فــي البوسنة  ووصـــف عــضــو مجلس 

والـــهـــرســـك عــــالقــــات بــــــالده بــــدولــــة قـــطـــر بــأنــهــا 

ممتازة، وتنتظرها آفاق واسعة من التعاون في 

مجاالت جديدة مثل: االقتصاد والسياحة.

وقال: «نحن في البوسنة والهرسك كنا نحتاج 

إلــى مساعدات كبيرة،  خــالل السنوات املاضية 

حــيــث إن نــصــف مــيــزانــيــة الـــبـــالد كــانــت تــذهــب 

ملــســاعــدة املــحــتــاجــني واملــتــضــرريــن مـــن الــحــرب 

واملـــعـــاقـــني وأســـــر الـــشـــهـــداء، ولـــكـــن الـــيـــوم نحن 

بحاجة أكبر إلى التعاون في مجاالت االستثمار 

املشترك مع دول العالم».

وأضاف «يجب أن نعمل في البوسنة والهرسك 

عــلــى تــشــجــيــع املــســتــثــمــريــن واســتــقــطــابــهــم إلــى 

هنا، وهذا ما نعمل وسنعمل عليه».

ودعـــــــا الـــســـيـــد بــــاكــــر عـــلـــي عـــــزت بــيــجــوفــيــتــش 

املـــواطـــنـــني الــقــطــريــني إلــــى الـــتـــعـــرف أكـــثـــر على 

الــــبــــوســــنــــة والــــــهــــــرســــــك مــــــن خــــــــالل الـــــرحـــــالت 

الــســيــاحــيــة، وقــــال «ســــوف نــقــوم فـــي املستقبل 

القريب بتنشيط هذا املجال واستقطاب السياح 

من قطر ومن مختلف الدول». 
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كرزاي: أميركا ال تحترم 
حياة األفغان

إطالق كتاب «الشيخ 
عبدالله بن جاسم» 

 الدوحة - � �

أعـــلـــن مـــصـــرف الــــريــــان أمـــــس أن 

الريان املحدودة - اململكة  شركة 

املـــــتـــــحـــــدة، املــــمــــلــــوكــــة مــــــن قــبــلــه 

بــالــكــامــل، أصــبــحــت الــشــركــة األم 

للبنك اإلسالمي البريطانى.

وقال البنك إن عملية االستحواذ 

اكــــتــــمــــلــــت بــــعــــد املــــــوافــــــقــــــة عــلــى 

الـــعـــرض الـــنـــقـــدي املـــقـــدم فـــي 28 

نوفمبر 2013، في أعقاب حصول 

مــــصــــرف الـــــريـــــان عـــلـــى مـــوافـــقـــة 

تجاوزت 95% من املساهمني. 

 «الريان» يستحوذ على «اإلسالمي البريطاني» 

5ص

 الدوحة - محمد عمار �

واصل مؤشر البورصة مسيرة 

صــــــعــــــوده لـــلـــجـــلـــســـة الـــثـــالـــثـــة 

عــشــرة عــلــى الــتــوالــي، مــدعــومــًا 

بتحسن معنويات املستثمرين 

قبيل موسم النتائج السنوية 

املنتظر.

بـــمـــقـــدار  الـــــعـــــام  املـــــؤشـــــر  وزاد 

0.27%، مــا يــعــادل أكــثــر مــن 30 

نـــقـــطـــة لـــيـــغـــلـــق عــــنــــد مـــســـتـــوى 

11106.13 نقطة.  

وجـــــــــــاء الـــــصـــــعـــــود بــــــدعــــــم مـــن 

االرتــــــــــفــــــــــاع شـــــبـــــه الــــجــــمــــاعــــي 

للقطاعات بقيادة البنوك، بعد 

أن سجلت زيادة تجاوزت %1.

وشـــهـــدت مــســتــويــات الــســيــولــة 

تحسنًا ملحوظًا بعد تنفيذ 4 

صــفــقــات عــلــى الــســوق الــعــاديــة 

بــقــيــمــة 377 مــلــيــون  لــلــســنــدات 

ريــــــــــــال، فــــيــــمــــا بــــلــــغــــت الـــقـــيـــمـــة 

اإلجــمــالــيــة لــلــتــداوالت أكــثــر من 

1.15 مليار ريـــال مقابل 969.1 

مليون ريال.

وتـــوقـــع مــحــلــلــون مــالــيــون -فــي 

لـ «�»- أن تزيد  تصريحات 

أحجام السيولة بالسوق خالل 

الـــجـــلـــســـات املـــقـــبـــلـــة بــــدعــــم مــن 

النتائج الجيدة املتوقعة ألغلب 

الــشــركــات املــدرجــة فــي بــورصــة 

قطر، مشيرين إلى أن توزيعات 

هــذه الشركات ينتظر أن تكون 

أفــــضــــل خـــــــالل الـــــعـــــام املــــاضــــي 

مقارنة بالعام 2012.

ر هؤالء أن تزيد أرباح هذه 
ّ

وقد

الـــشـــركـــات بــــ 10% لــتــبــلــغ أكــثــر 

مــن 41 مــلــيــار ريـــال لــعــام 2013 

مــقــارنــة بنحو 37.5 مــلــيــار عن 

سابقه. 

 مؤشر البورصة يتخطى 11100 نقطة 

6ص

 الدوحة - هشام يس �

أكـــــدت وزارة الــبــلــديــة والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي -فــــي ردهـــا 

عــلــى املــجــلــس الــبــلــدي- أن مــشــروع املــخــطــط الــعــام ملدينة 

الخور والذخيرة ال يوصي بفتح شوارع تجارية جديدة، 

واالكتفاء بما هو قائم حاليًا. 

 البلدية لـ «البلدي»: الشوارع 
التجارية بالخور كافية 

     6 ماليني منزل في بريطانيا تشاهد «الجزيرة» 
 الدوحة - � �

أصـــبـــح بـــإمـــكـــان الــجــمــهــور 

العربي في اململكة املتحدة 

مــــشــــاهــــدة قــــنــــاة الــــجــــزيــــرة 

اإلخبارية عبر خدمة «فري 

فــــيــــو» واســـــعـــــة االنــــتــــشــــار، 

حيث يبدأ بثها على القناة 

الــســاعــة 12:00  الــيــوم   «84»

بتوقيت جرينتش.

ويـــتـــاح بـــث قـــنـــاة الــجــزيــرة 

اإلخبارية بتقنية «SD» لكل 

املــشــاهــديــن املــالــكــني لجهاز 

 «Freeview HD set top box»

 Freeview» تـــلـــفـــزيـــون أو 

HD»، وبحلول شهر يونيو 

2014 سيبلغ عـــدد البيوت 

الــجــزيــرة  بــث  الــتــي يصلها 

اإلخــبــاريــة عبر «فــري فيو» 

في اململكة املتحدة أكثر من 

6 ماليني بيت.

وقـــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 

ــــــعــــــام  ســـــــــــــــواق -املـــــــــــديـــــــــــر ال

بــالــوكــالــة لــشــبــكــة الــجــزيــرة 

اإلعــالمــيــة-: يــســرنــا وصــول 

قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة اإلخـــبـــاريـــة، 

والـــتـــي تــعــتــبــر أهــــم وســيــلــة 

إعـــالمـــيـــة عـــربـــيـــة لــجــمــهــور 

أوســــع فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة 

عبر خدمة «فري فيو». 

وأضاف: نحن على ثقة بأن 

الــذي يفهم اللغة  الجمهور 

العربية في بريطانيا ينمو 

ويــرغــب فــي الــحــصــول على 

تــقــاريــر إخــبــاريــة وتحاليل 

سياسية واقتصادية، وهو 

مـــا نــقــدمــه لــجــمــهــورنــا منذ 

17 سنة. 

 عواصم - وكاالت �

بــعــد تــســع ســـنـــوات عــلــى مقتل 

الـــحـــريـــري و21 شخصًا  رفــيــق 

آخــــــريــــــن فــــــي انـــــفـــــجـــــار ضــخــم 

بـــدأت املحاكمة أمس  بــبــيــروت، 

فــــــي ضــــاحــــيــــة بــــــالهــــــاي أمــــــام 

املـــحـــكـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة الـــخـــاصـــة 

بلبنان، في ظل غياب املتهمني 

األربـــــعـــــة املـــنـــتـــمـــني إلــــــى حـــزب 

الــــلــــه، حـــيـــث فــشــلــت الــســلــطــات 

الــلــبــنــانــيــة فــي تــعــقــب أي منهم 

فـــي الــســنــوات الـــثـــالث املــاضــيــة 

منذ إصدار الئحة االتهام.

لــبــنــان  ووصــــــف رئـــيـــس وزراء 

الـــســـابـــق ســـعـــد الــــحــــريــــري فــي 

الهــــــــــاي أمــــــــس بــــــــدء مـــحـــاكـــمـــة 

املـــتـــهـــمـــني بـــالـــضـــلـــوع فــــي قــتــل 

والـــــــده بـــأنـــه «يــــــوم تـــاريـــخـــي»، 

مـــؤكـــدًا أنــــه يــطــلــب «الـــعـــدالـــة ال 

الثأر».

وينفي حزب الله أي دور له في 

قتل الحريري، ورفض التعاون 

مــــع املـــحـــكـــمـــة، وهــــــدد بــالــعــنــف 

ضـــــد كـــــل مـــــن يـــــحـــــاول اعـــتـــقـــال 

املشتبه بهم.

وبــعــد قــلــيــل مـــن بـــدء املــحــاكــمــة 

الـــدولـــيـــة تـــعـــرض أحـــــد مــعــاقــل 

حزب الله إلى تفجير انتحاري 

خـــلـــف ثــــالثــــة قـــتـــلـــى وعــــشــــرات 

الجرحى، وقع في بلدة الهرمل 

الــحــدود الشمالية للبنان  على 

مع سوريا. 

 3 قتلى في هجوم انتحاري بمعقل لحزب الله

بدء محاكمة قتلة الحريري في الهاي 
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 الدوحة - � �

أعــلــن الــبــنــك األهـــلـــي فـــي إفـــصـــاح لـــه أمــــس عـــن تحقيقه 

صافي ربــح بلغ 525.7 مليون ريــال بنهاية عــام 2013، 

مقابل 465.2 مليون ريــال لعام 2012. وبلغ العائد على 

السهم 4.14 ريــال العام املــاضــي، نظير 3.88 ريــال لسنة 

قبل ذلك. 

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم مجانية بواقع 

30% من أسهم رأسمال البنك في 31 ديسمبر 2013، كما 

وافـــق املــجــلــس عــلــى فــتــح بـــاب الــتــرشــيــح النــتــخــاب ستة 

أعضاء قطريني لعضوية مجلس اإلدارة ملدة 3 سنوات. 

 526 مليون ريال أرباح 
«األهلي» العام املاضي 
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 سكوبيا - � �

اســتــقــبــل فــخــامــة رئــيــس جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــدكــتــور 

جـــورجـــي إيـــفـــانـــوف، ســـعـــادة الــســيــد حــســن بـــن عــبــدالــلــه 

لـــدى جــمــهــوريــة مقدونيا،  آل مــحــمــود سفير دولـــة قــطــر 

الذي سلم فخامته التبرع القطري بمبلغ 55 ألف يورو، 

بمبادرة إنسانية من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا 

الــطــوارئ في مستشفى األطفال  بنت ناصر لدعم مركز 

الجامعي في سكوبيا. وأشــاد فخامة الرئيس املقدوني 

باملواقف اإلنسانية الكريمة لدولة قطر. 

 55 ألف يورو من قطر 
ملستشفى بمقدونيا 

 الدوحة - قنا �

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بــن حمد آل ثاني أمير البالد 

 هــاتــفــيــًا مــن 
ً
املــــفــــدى أمـــــس اتــــصــــاال

فــخــامــة الـــرئـــيـــس فـــرنـــســـوا هــوالنــد 

رئيس الجمهورية الفرنسية.

جرى خالل االتصال بحث العالقات 

الثنائية بني البلدين وسبل دعمها، 

إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــنــــاقــــشــــة عــــــــدد مــن 

القضايا اإلقليمية والدولية.

من جانب آخر استقبل أمير البالد 

املفدى في مكتبه بالديوان األميري 

صـــــبـــــاح أمـــــــس ســـــعـــــادة الــــبــــارونــــة 

كــــاثــــريــــن آشـــــتـــــون املــــمــــثــــل األعــــلــــى 

لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة 

األمــــنــــيــــة فـــــي االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــي 

والوفد املرافق.

تــــم خـــــالل املـــقـــابـــلـــة تــــنــــاول عـــالقـــات 

الــتــعــاون بـــني دولــــة قــطــر واالتـــحـــاد 

األوروبـــــــــــــــــــــــي وســــــــبــــــــل تـــــعـــــزيـــــزهـــــا 

وتــطــويــرهــا، إضــافــة إلــى بحث آخر 

تطورات األوضاع في املنطقة.

كــمــا اســتــقــبــل ســـمـــوه صـــبـــاح أمــس 

نـــــجـــــدت أوزال  الـــــجـــــنـــــرال  ســـــعـــــادة 

رئيس األركان بالجمهورية التركية 

املــرافــق بمناسبة زيــارتــهــم  والــوفــد 

للبالد. تم خالل املقابلة استعراض 

عالقات التعاون بني البلدين وسبل 

تنميتها وتعزيزها. 

 سموه وآشتون يبحثان تطورات املنطقة

األمير وهوالند يناقشان القضايا اإلقليمية والدولية 
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 الدوحة - � �

أعلنت الشركة الوطنية لإلجارة القابضة في إفصاح لها 

أمس عن تحقيقها صافي ربح بلغ 87.2 مليون ريال نهاية 

2013، مقابل 190 مليون ريال لعام 2012. وأوصى مجلس 

اإلدارة بتوزيع 1.5 ريال للسهم الواحد. 

 87.2 مليون ريال أرباح «اإلجارة» 

 سراييفو - قنا �

أكــــد ســـعـــادة الـــدكـــتـــور غــيــث بن 

مــبــارك الـــكـــواري وزيــــر األوقــــاف 

والـــشـــؤون اإلســالمــيــة أن مكتبة 

«خسروبك» ستعمل على تعزيز 

قــيــم الـــســـالم، وســتــكــون مــصــدرًا 

للعلم، مــعــبــرة عــن هــويــة سكان 

الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك وشـــعـــوب 

البلقان.

وأضـــــــاف ســـعـــادتـــه فــــي مــؤتــمــر 

صــــــحــــــافــــــي عــــــــقــــــــده أمــــــــــــس فـــي 

ســـرايـــيـــفـــو أن مــكــتــبــة «الــــغــــازي 

خــــــســــــروبــــــك» تــــعــــتــــبــــر عــــاملــــيــــة، 

الحــتــوائــهــا مــخــطــوطــات أصلية 

تاريخية. يذكر أن املبنى الجديد 

للمكتبة يتكون من ثالثة طوابق، 

وهـــــي تـــقـــع فــــي مــنــطــقــة حــيــويــة 

ومهمة، وبجانبها يوجد جامع 

ومـــدرســـة «الـــغـــازي خــســروبــك»، 

كــمــا يــوجــد فــي محيطها معبد 

يهودي وكنيستان.

وقد ازداد رصيد املكتبة مؤخرًا 

نـــتـــيـــجـــة ملـــــا أهــــــــــداه الـــكـــثـــيـــرون 

وحـــبـــســـوه مــــن كــتــبــهــم لــصــالــح 

هذه املكتبة، كما ازداد رصيدها 

بـــــدمـــــج مــــــا تــــبــــقــــى مــــــن الـــكـــتـــب 

فــــي املـــكـــتـــبـــات الـــعـــامـــة األخـــــرى 

واملــــــــــــــــــــــدارس اإلســــــــالمــــــــيــــــــة فـــي 

البوسنة والهرسك.

 
ً
وشــكــل افــتــتــاح املــكــتــبــة احــتــفــاال

لسكان ســرايــيــفــو، حيث تزينت 

شوارع املنطقة املحيطة باألعالم 

الــقــطــريــة والــبــوســنــيــة، وتــجــمــع 

مــــئــــات األشــــــخــــــاص يـــنـــتـــظـــرون 

افتتاح صرح علمي تم تجهيزه 

بأحدث الوسائل املستخدمة في 

املكتبات لتسهيل عملية حفظ 

الكتب. 

 وزير األوقاف: «خسروبك» تعزز قيم السالم 
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    سراييفو - قنا �

 أكــــد ســـعـــادة الـــدكـــتـــور غــيــث بن 

مــبــارك الـــكـــواري وزيـــر األوقـــاف 

والــشــؤون اإلســالمــيــة أن مكتبة 

«خسروبك» ستعمل على تعزيز 

قــيــم الـــســـالم، وســتــكــون مــصــدرا 

للعلم, معبرة عــن هــويــة سكان 

الــبــوســنــة والـــهـــرســـك وشــعــوب 

البلقان.

وأضـــــــاف ســـعـــادتـــه فــــي مــؤتــمــر 

صــــــحــــــافــــــي عـــــــقـــــــده أمـــــــــــس فـــي 

الــــغــــازي  ســـرايـــيـــفـــو أن مــكــتــبــة 

خــــــســــــروبــــــك تــــعــــتــــبــــر عـــــاملـــــيـــــة, 

الحـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى مــخــطــوطــات 

أصلية تاريخية.

وكان عشرات الطالب والطالبات 

قــــد وقــــفــــوا وســـــط أزقــــــة مــنــطــقــة 

«بـــارشـــيـــشـــة» فــــي قـــلـــب مــديــنــة 

ســـرايـــيـــفـــو الـــقـــديـــمـــة ، حــامــلــني 

الــزي  إعــالم دولــة قطر, مرتدين 

القطري, مترقبني لحظة افتتاح 

املـــبـــنـــى الـــجـــديـــد ألقـــــــدم مــكــتــبــة 

عـــامـــة فـــي الــبــوســنــة والــهــرســك 

أمس األول.

ومكتبة الغازي خسروبك التي 

تـــأســـســـت عــــــام 1537 عـــلـــى يــد 

والــــي الــبــوســنــة آنــــذاك (الــغــازي 

خسروبك) أصبحت بعد افتتاح 

مــبــنــاهــا الــجــديــد عــلــى مساحة 

بــتــمــويــل من  7000 مــتــر مـــربـــع 

دولــة قطر، شــاهــدة على تاريخ 

طويل مــن الحفاظ على التراث 

اإلسالمي واملعرفي، فهي تضم 

املـــــخـــــطـــــوطـــــات والــــكــــتــــب  آالف 

بــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة والــــتــــركــــيــــة 

والــــفــــارســــيــــة والـــبـــوســـنـــيـــة فــي 

شتى العلوم.

ومـــــن بــــني هـــــذه املـــخـــطـــوطـــات: 

مــصــحــف صــغــيــر مــخــبــأ داخـــل 

لفافة من الجلد وهــو مصنوع 

خـــصـــيـــصـــا لــــــقــــــادة الـــجـــيـــوش 

كـــــــي يــــســــهــــل عــــلــــيــــهــــم حـــمـــلـــه، 

إضــــــافــــــة إلــــــــى صــــــك عـــثـــمـــانـــي 

يـــبـــني مــلــكــيــة أراض, ووصــــف 

دقيق لحدودها, وديــوان شعر 

بــالــلــغــة الــفــارســيــة، ومــصــحــف 

من داغستان كتب بماء الذهب 

مــــع شــــروحــــاتــــه، حـــيـــث جــلــبــت 

هـــذه املــخــطــوطــات الـــنـــادرة من 

مـــدن إســالمــيــة عـــدة عــريــقــة عن 

طــريــق الــحــجــاج وطـــالب العلم 

والعلماء البوسنيني.

وشــكــل افــتــتــاح املــبــنــى الــجــديــد 

لـــلـــمـــكـــتـــبـــة احــــــتــــــفــــــاال لـــســـكـــان 

سراييفو، حيث تزينت شوارع 

املــــنــــطــــقــــة املــــحــــيــــطــــة بـــــاألعـــــالم 

الــقــطــريــة والــبــوســنــيــة, وتجمع 

مــــئــــات األشـــــخـــــاص يــنــتــظــرون 

افتتاح صرح علمي تم تجهيزه 

بـــأحـــدث الـــوســـائـــل املــســتــخــدمــة 

لــتــســهــيــل عملية  املــكــتــبــات  فـــي 

حـــفـــظ الــــكــــتــــب. يـــتـــكـــون املــبــنــى 

الجديد ملكتبة الغازي خسروبك 

مــــن ثـــالثـــة طــــوابــــق، وهـــــي تــقــع 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة حــــيــــويــــة وهــــامــــة، 

بجانبها يوجد جامع ومدرسة 

الـــغـــازي خــســروبــك، كــمــا يوجد 

فـــــي مــحــيــطــهــا مـــعـــبـــد يـــهـــودي 

وكنيستان.

املـــكـــتـــبـــة  وقـــــــــد ازداد رصــــــيــــــد 

مــــــــؤخــــــــرا, نــــتــــيــــجــــة ملـــــــا أهـــــــــداه 

الكثيرون وحبسوه مــن كتبهم 

لــــصــــالــــح هــــذه  أو مـــكـــتـــبـــاتـــهـــم 

كـــمـــا ازداد رصــيــدهــا  املـــكـــتـــبـــة، 

بـــــدمـــــج مــــــا تـــبـــقـــى مــــــن الـــكـــتـــب 

فــــي املـــكـــتـــبـــات الـــعـــامـــة األخـــــرى 

واملــــــــــــــــــــدارس اإلســـــــالمـــــــيـــــــة فـــي 

البوسنة والهرسك.

وتـــــعـــــتـــــبـــــر مـــــكـــــتـــــبـــــة الـــــــغـــــــازي 

خــــــســــــروبــــــك أكــــــبــــــر الجــــــــــئ فـــي 

تــاريــخ البوسنة، حيث خرجت 

مــن مبناها األصــلــي عــام 1863 

وعـــــــــادت إلــــــى مـــكـــانـــهـــا الــــيــــوم، 

ولكن بحلة جديدة موسعة في 

الــذي استغرق  مبناها الجديد, 

بناؤه 10 سنوات (2013-2003) 

بتكلفة تجاوزت 8 ماليني دوالر 

أمـــيـــركـــي. وتـــــم تــشــيــيــد املــبــنــى 

الــجــديــد للمكتبة وفــقــا للطراز 

املـــــعـــــمـــــاري الــــبــــوســــنــــي, الــــــذي 

يشبه املباني القديمة من عهد 

العثمانيني.

وخـــضـــع الـــجـــزء األكـــبـــر واألهــــم 

مـــــن مــــــوجــــــودات املـــكـــتـــبـــة, بــمــا 

فــــي ذلـــــك املـــخـــطـــوطـــات واملــــــادة 

األرشــيــفــيــة والــكــتــب املــطــبــوعــة 

القديمة لعملية تحويل رقمي 

وتصوير في أفالم صغيرة، كما 

يتم حاليا ترميم املخطوطات 

والوثائق والكتب القديمة.

كـــمـــا تـــضـــم املـــكـــتـــبـــة مــجــمــوعــة 

مــــــتــــــحــــــفــــــيــــــة تـــــــــعـــــــــرض فــــيــــهــــا 

املـــطـــبـــوعـــات املــتــعــلــقــة بــتــاريــخ 

الــقــراءة والــكــتــابــة فــي البوسنة 

والـــهـــرســـك, ومــقــتــنــيــات تعكس 

املاضي الثقافي للبالد.

الــطــابــق األرضـــــي للمكتبة  فـــي 

تم تخصيص ركــن كبير, يضم 

مـــجـــلـــســـا قــــطــــريــــا تــــــم تـــأثـــيـــثـــه 

باملشغوالت التقليدية القطرية, 

لــــيــــعــــكــــس الـــــــــتـــــــــراث الـــــقـــــطـــــري 

اإلســــــــالمــــــــي، ولــــيــــتــــيــــح فـــرصـــة 

للزوار للتعرف على قطر، حيث 

لــوحــات فوتوغرافية  تــم عــرض 

لـــبـــعـــض املـــــعـــــالـــــم الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والحديثة لدولة قطر.  

أعالم قطر والبوسنة تزين شوارع سراييفو

الكواري: مكتبة «خسروبك» تعزز قيم السالم

 الدوحة - فتحي زرد �
تصوير: سيد محمد �

أدى طــــالب الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، أمـــس, 

اللغة العربية في ختام  اختبار مــادة 

الثانوية العامة.  مــاراثــون اخــتــبــارات 

وقــــــــال عــــــدد مـــــن الـــطـــلـــبـــة لــــــ «�»: 

إن االخـــتـــبـــار كـــــان صــعــبــًا وأســئــلــتــه 

طــويــلــة ومــتــنــوعــة عــلــى خــــالف بــاقــي 

االختبارات السابقة.

وفــــي الـــبـــدايـــة قــــال عــبــدالــعــزيــز يــاســر 

الطالب بالصف الثاني عشر بمدرسة 

عــمــر بــن الــخــطــاب الــثــانــويــة املستقلة 

لـــ «�»: إن األســئــلــة كانت  «بــنــني» 

طـــويـــلـــة جـــــــدًا, خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالقواعد والكتابة، ولكنه أشــار إلى 

أن االخــتــبــار جــاء ليفرق بــني الطالب 

املتميز والطالب العادي.

وأضــــــاف أن اخـــتـــبـــار الــلــغــة الــعــربــيــة 

أمــس استغرقت اإلجــابــة عليه معظم 

الوقت, نظرا لكثرة األسئلة وطولها, 

والـــتـــي تــحــتــاج إلــــى تــركــيــز كــبــيــر من 

قبل الطالب, منوها بأنه قام باإلجابة 

عن جميع األسئلة, والتي تحتاج إلى 

االبــتــكــار فــي اإلجـــابـــة عــلــيــهــا, مشيدا 

املــدرســة بتوفيره من كافة  بما قامت 

الوسائل واإلمكانات على مــدار فترة 

االختبارات.

أمــــــا خــــالــــد مـــحـــمـــد الــــــزمــــــن, الـــطـــالـــب 

بالصف الثاني عشر بنفس املدرسة 

فقال: إن االختبار جاء صعبا وطويال، 

بل إن األسئلة جاءت متعمقة, منوها 

بأنه رغم كل هذا فإنه قام باإلجابة عن 

جميع أسئلة االختبار.

وأضــــاف أن االخــتــبــار رغـــم صعوبته 

فـــــإن جـــمـــيـــع الـــطـــلـــبـــة تـــفـــاعـــلـــوا مــعــه, 

وقاموا باإلجابة عن جميع األسئلة, 

وإن كــــان األمـــــر اســـتـــغـــرق كـــل الــوقــت 

املــخــصــص، مــشــيــرًا إلـــى أن االخــتــبــار 

يحتاج إلى أكثر من ثالث ساعات.

بــــــدوره قــــال حــســن بـــن حــمــد الــطــالــب 

بــالــصــف الــثــانــي عــشــر لــــ «�»: إن 

االخــــتــــبــــار جـــــاء فــــي مـــتـــنـــاول جــمــيــع 

املـــــــدرســـــــة وفــــــرت  كــــمــــا أن  الــــطــــلــــبــــة, 

كــــافــــة اإلمـــــكـــــانـــــات لــتــهــيــئــة األجــــــــواء 

لــلــطــلــبــة ألداء االخـــتـــبـــارات فـــي مــنــاخ 

مـــــنـــــاســـــب, بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــــى تـــوفـــيـــر 

الـــتـــقـــويـــة, وهــو  املـــراجـــعـــات ودروس 

األمــــــر الــــــذي جـــعـــل االخــــتــــبــــارات هـــذا 

العام في متناول الجميع، بجانب أن 

االســتــعــداد لــهــا مــن قــبــل الــطــلــبــة كــان 

على أكمل وجه.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قـــــــــال األســــــــتــــــــاذ حـــســـن 

الـــبـــوعـــيـــنـــني مـــديـــر مــــدرســــة عـــمـــر بــن 

الخطاب الثانوية املستقلة بــنــني: إن 

جميع اختبارات الثانوية العامة مرت 

بسالم, ودون أية شكاوى من الطلبة, 

ومـــن بنيها االخــتــبــار األخــيــر «مـــادة 

اللغة العربية», مشيرًا إلى أن شكاوى 

بعض الطلبة من طول أسئلة اختبار 

اللغة العربية في غير محلها, والدليل 

على ذلــك أن معظم الطلبة قد انتهوا 

مــن اإلجــابــة على االخــتــبــار والــخــروج 

قبل نهاية الوقت املخصص.

وأضــــــاف أن عــمــلــيــة رصــــد الـــدرجـــات 

والتصحيح واستخراج النتائج تتم 

بــــأول, وذلـــك تمهيدا العتمادها  أوال 

مــن املجلس األعــلــى للتعليم, منوها 

بأن جميع االختبارات تم االنتهاء من 

تصحيحها ورصد الدرجات الخاصة 

بها, مــا عــدا اختبار الكيمياء واللغة 

العربية, وسيتم االنتهاء منهما في 

أقــرب وقت ممكن, وفي الوقت املحدد 

مـــن قــبــل هــيــئــة الــتــقــيــيــم, مــنــوهــا بــأن 

النتائج ستكون مبشرة.

وكشف مدير املدرسة النقاب عن قيام 

األســــتــــاذ فـــهـــد الــنــعــمــة رئـــيـــس مــديــر 

مكتب تقييم الطلبة بــزيــارة ميدانية 

لــلــمــدرســة, وتــفــقــد لــجــان االخــتــبــارات 

الـــخـــاصـــة بـــاخـــتـــبـــار الــــصــــف الـــثـــانـــي 

عــشــر ملـــــادة الــلــغــة الــعــربــيــة, كــمــا دار 

حـــــوار ومــنــاقــشــة بــيــنــه وبــــني الــطــلــبــة 

حـــــول االخــــتــــبــــار واألســــئــــلــــة, مــنــوهــا 

بــأنــه قــام بتفقد كــافــة لــجــان الثانوية 

العامة, ومتابعة سير االختبار وعمل 

اللجان وعمليات الرصد والتصحيح, 

الــوقــت املقترح  ومــنــاقــشــة الطلبة فــي 

لالختبارات.

ونصح البوعينني الطالب باستغالل 

فترة اإلجازة في عمل أشياء مفيدة.

أمـــــا األســــتــــاذ إبـــراهـــيـــم عــبــدالــجــمــيــل 

مـــنـــســـق الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــــاملــــدرســــة, 

الــشــكــاوى التي  لـــ «�» أن  فقد أكــد 

جـــاءت مــن االخــتــبــار عــاديــة, وتتعلق 

بــطــول أسئلة االخــتــبــار, مــشــددا على 

أن االختبار تم وضعه وفقا للمعايير 

الــخــاصــة بهيئة التقييم, ولـــم تخرج 

املــواصــفــات املطلوبة من  األسئلة عــن 

هيئة التقييم.

وأضــــــــاف أن عـــــدد أســـئـــلـــة االخـــتـــبـــار 

جــــاءت 28 ســــؤاال, تــم تــوزيــعــهــا على 

مــجــمــوعــة مــن املـــهـــارات, مــنــهــا مــهــارة 

الــــكــــتــــابــــة والــــتــــعــــبــــيــــر والــــنــــصــــوص 

وغــــيــــرهــــا، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن األســـئـــلـــة 

جـــــاءت مـــا بـــني مــوضــوعــيــة ومــــا بني 

مـــقـــالـــيـــة, وهـــــي بــــصــــورة عـــامـــة تــأتــي 

ضمن املعايير وتحقق األهــداف التي 

وضعت من هيئة التقييم.

وأوضــــــح مــنــســق الــلــغــة الــعــربــيــة أنــه 

يــتــوقــع أن تــصــل نــســبــة الـــنـــجـــاح في 

املـــــادة إلـــى حـــوالـــي 75% كــحــد أدنـــى, 

ولـــكـــن بــشــكــل عــــام ســيــكــون مــتــوســط 

النجاح باملدرسة حوالي 90%, مشددا 

الــرصــد والتصحيح  على أن عمليات 

تتم بمجرد انتهاء االختبار. 

 طالب لـ «�»:

اختبار «العربية» صعب 

ياسر: االختبار يفرق 
بني الطالب املتميز 

والعادي

البوعينني: تصحيح 
ورصد الدرجات 

 بأول.. والنتائج 
ً
أوال

مبشرة

عبدالجميل: شكاوى 
الطلبة عادية 

واألسئلة ترصد 
مهاراتهم

خالد: االمتحان كان 
يحتاج ألكثر من 3 

ساعات

«�» مع طالب الثانوية �

عبد العزيز ياسر �خالد محمد �حسن البوعينني �إبراهيم عبد الجميل �

takeshifukushima
Rectangle
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ملحق االقتصاد

77صفحة

«قطر للبترول» ملتزمة 
بسالمة عمليات الطاقة

800 ألف ريال من «راف» 
لالجئني السوريني

 الدوحة - قنا �

أصـــدر ســعــادة الــدكــتــور خــالــد بــن محمد العطية 

وزيـــــر الــخــارجــيــة قــــــرارًا بــتــعــيــني ســـعـــادة الــشــيــخ 

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعدًا 

للوزير لشؤون التعاون الدولي. 

 محمد بن عبدالرحمن 
مساعدًا لوزير الخارجية 

 سراييفو - قنا �

وصــل ســعــادة الــدكــتــور غيث بــن مــبــارك الــكــواري 

وزير األوقــاف والشؤون اإلسالمية إلى سراييفو 

أمس في زيارة إلى جمهورية البوسنة والهرسك، 

يحضر خاللها اليوم حفل افتتاح مكتبة «الغازي 

خسروبك» التي دمرتها الحرب وأعيد ترميمها 

الــوالــد الشيخ  بمكرمة من صاحب السمو األمير 

حمد بن خليفة آل ثاني، وبدعم سخي من دولة 

قطر.

واســتــعــدت سراييفو ورئــاســة املكتبة واملشيخة 

اإلســـالمـــيـــة وســـكـــان املــديــنــة لــحــفــل االفـــتـــتـــاح مع 

إطــــاللــــة عـــــام 2014، حـــيـــث تـــزيـــنـــت أزقــــــة املــديــنــة 

بــاألعــالم البوسنية والــقــطــريــة، ورفــعــت  العتيقة 

بـــالـــونـــات عـــمـــالقـــة قـــطـــرهـــا 7 أمــــتــــار فـــــوق مــبــنــى 

املكتبة باللونني األزرق والعنابي تعلن عن موعد 

االفتتاح. 

 قطر ترمم مكتبة «خسرو 
بك» بسراييفو 

4ص

 الدوحة - محمد الجبالي  �

أعــــلــــن حـــمـــد الــــعــــبــــدان -مـــديـــر 

إدارة املعارض بالهيئة العامة 

للسياحة- عن انطالق النسخة 

الــــــرابــــــعــــــة مـــــــن مــــــعــــــرض قـــطـــر 

الـــــــدولـــــــي لـــــلـــــســـــيـــــارات، خــــالل 

الــفــتــرة مــن 21 إلـــى 25 فــبــرايــر 

املـــقـــبـــل، بــمــركــز قــطــر الــوطــنــي 

لــلــمــؤتــمــرات، وذلــــك بــمــشــاركــة 

42 عــالمــة دولــيــة مــن مختلف 

بـــزيـــادة 20% عن  الــعــالــم،  دول 

الــتــي شــارك  املــاضــيــة  النسخة 

فيها 34 عالمة تجارية.

 وقــــــال الــــعــــبــــدان -فـــــي مــؤتــمــر 

صــــحــــافــــي مـــــســـــاء أمــــــــــس- إن 

هـــــــذا املـــــعـــــرض يـــعـــتـــبـــر حـــدثـــًا 

متميزًا مــن نــوعــه فــي املنطقة، 

إذ اســــتــــطــــاع احـــــتـــــالل مــكــانــة 

مرموقة على خارطة املعارض 

الـــــعـــــاملـــــيـــــة املــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 

صناعة السيارات.

وأضــــــاف أن اســـتـــمـــرار تنظيم 

هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة ودعــــمــــهــــا مــن 

الــعــامــة للسياحة  الــهــيــئــة  قــبــل 

جــــــاء مـــتـــمـــاشـــيـــًا مـــــع الـــتـــوجـــه 

الجديد للهيئة بإشراك القطاع 

الــخــاص وتــأهــيــلــه ألخـــذ دوره 

الصحيح فــي تــطــويــر صناعة 

املــــــعــــــارض فـــــي قــــطــــر، مـــشـــيـــرًا 

إلـــــى أن هـــــذا الـــتـــوجـــه يــعــتــبــر 

أحـــد األهــــــداف االســتــراتــيــجــيــة 

الوطنية للسياحة عام 2030. 

 42 عالمة دولية بمعرض السيارات 
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جانب من املؤتمر �

 الدوحة - � �

الــتــنــمــوي واإلحـــصـــاء فــي أحــدث  أعــلــنــت وزارة التخطيط 

بـــيـــانـــات لــهــا عـــن ارتــــفــــاع أســـعـــار املــســتــهــلــك (الــتــضــخــم) 

بواقع 2.7% في عام 2013 نظير سابقه، بدعم من ارتفاع 

مجموعة التسلية والترفيه، وإيجارات املساكن على وجه 

الــتــحــديــد. وجــــاء هـــذا االرتـــفـــاع أقـــل مــن تــوقــعــات لــلــوزارة 

تحدثت في وقــت سابق عن معدل في حــدود 3.2% العام 

املاضي، و3.5% العام الحالي. 

 2.7% ارتفاع التضخم 2013 
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 الدوحة - � �

واصلت البورصة تحطيم األرقام بعد أن نجحت في ختام 

تــعــامــالت الــثــالثــاء فــي الــصــعــود للجلسة الــحــاديــة عشرة 

على التوالي. وزاد املؤشر العام بمقدار 0.29% تعادل 31.6 

نقطة، ليصل إلى مستوى 11051.48 نقطة. 

 صعود جديد للبورصة 

 الدوحة - � �

 «QNB» واصــــلــــت مـــجـــمـــوعـــة

تسجيل معدالت نمو قياسية 

في أرباحها بلغت 9.5 مليار 

بـــــزيـــــادة  لـــــعـــــام 2013  ريـــــــــال 

قوامها 13.7% عن سابقه. 

 «QNB» وأوصى مجلس إدارة

الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة بـــتـــوزيـــع 

أربــــــــاح نـــقـــديـــة بـــمـــعـــدل %70 

الــقــيــمــة االســمــيــة للسهم،  مـــن 

بـــواقـــع 7 ريــــــاالت للسهم  أي 

الواحد. 

2013  «QNB» 9.5  مليار ريال أرباح
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 الدوحة - هشام يس �

قــــال الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم الــشــعــر 

الــــقــــومــــســــيــــون  -مــــــديــــــر إدارة 

الطبي- إن العمل على فترتني 

ساعد على رفع عدد املراجعني 

إلـــــــى 3500، مـــتـــوقـــعـــًا  يــــومــــيــــًا 

ارتفاع العدد إلى 5000 مراجع 

يوميًا في عام 2015.

وأكــــــــد -فــــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

أمس- تطوير واستبدال أجهزة 

املـــخـــتـــبـــر الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــنــجــز 

حـــوالـــي 60 عــيــنــة فـــي الــســاعــة، 

بـــأجـــهـــزة جــــديــــدة قـــــــادرة عــلــى 

إنجاز 200 عينة في الساعة.

وأكــد مدير القومسيون الطبي 

أن إدارتـــــه بــصــدد االنــتــهــاء من 

إنــشــاء وحـــدة جــديــدة للفحص 

الـــكـــلـــوي واألمــــــــــراض املــتــعــلــقــة 

بـــالـــكـــلـــى، وأشـــــــــار إلــــــى إنـــشـــاء 

وحــدة للقومسيون في املنطقة 

تـــدشـــن  الــــصــــنــــاعــــيــــة، عــــلــــى أن 

وحــدة فــي أم صــالل، بالتعاون 

مـــــع الـــــهـــــالل األحـــــمـــــر الـــقـــطـــري 

أواخر العام الحالي.

الـــشـــعـــر ردًا عـــلـــى ســــؤال  وقــــــال 

كــــافــــة  نــــســــتــــخــــدم  لــــــــ «�»: 

اإلجـــــراءات الــوقــائــيــة املــتــعــارف 

عــــلــــيــــهــــا، ومـــــنـــــهـــــا اســـــتـــــخـــــدام 

ـــعـــقـــمـــة والـــقـــفـــازات 
ُ
األجــــهــــزة امل

واملطهرات وغيرها. 

 فحص 200 عينة في الساعة باملختبر 

5 آالف مراجع يوميًا بالقومسيون 2015

7ص

وحدة قومسيون الصناعية �

 القاهرة - وكاالت �

قــالــت مــصــادر أمــنــيــة وصحية 

إن ثمانية أشخاص على األقل 

قتلوا أمس الثالثاء بالرصاص 

في اشتباكات بني قــوات األمن 

املـــصـــريـــة ومـــؤيـــديـــن لــجــمــاعــة 

اإلخـــوان املسلمني بمحافظتي 

سوهاج وبني سويف جنوبي 

الــعــاصــمــة، مــع بـــدء االســتــفــتــاء 

على تعديالت الدستور.

وقال مصدر أمني إن ما يقرب 

من 20 شخصًا آخرين أصيبوا 

فــي االشتباكات، خمسة منهم 

نــاريــة، بينما أصيب  بطلقات 

اآلخــــــــــــرون بــــكــــســــور وكـــــدمـــــات 

واختناق خالل معارك كر وفر 

بني الجانبني.

وقـــــــبـــــــل نــــــحــــــو ســــــاعــــــتــــــني مـــن 

بـــــدء االســـتـــفـــتـــاء وقـــــع انــفــجــار 

أمـــــام مــحــكــمــة فـــي حـــي إمــبــابــة 

بمحافظة الجيزة لم يسفر عن 

ضحايا. 

وفــي القاهرة تشكلت صفوف 

مـــــن الـــنـــاخـــبـــني أمــــــــام مــكــاتــب 

االقــــــــتــــــــراع الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــي 

املــــدارس، فيما انتشرت أعــداد 

كــــبــــيــــرة مــــــن رجــــــــــال الــــشــــرطــــة 

وجنود الجيش املسلحني أمام 

مكاتب االقــتــراع، وقــام الفريق 

الـــســـيـــســـي،  أول عــــبــــدالــــفــــتــــاح 

الــعــام للقوات املسلحة،  القائد 

بــتــفــقــد أحــــد مــكــاتــب االقـــتـــراع 

فـــي مــصــر الـــجـــديـــدة، وتــحــدث 

: «شــــــدوا 
ً
إلــــــى الـــجـــنـــود قـــــائـــــال

 
ً
حــيــلــكــم، نـــريـــد تــأمــيــنــًا كـــامـــال

لالستفتاء».  

 8 قتلى في اليوم األول لالستفتاء بمصر 

أ. ف. ب � مسيرة ألنصار اإلخوان أمس في قرية العياط بالجيزة 

 الدوحة - � �

فـــتـــح املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــتــعــلــيــم الـــبـــاب 

لــلــتــرقــيــات لــلــدرجــة االســتــثــنــائــيــة لجميع 

الراغبني من املجلس واملــدارس  املوظفني 

املستقلة.

وطـــــلـــــب املــــجــــلــــس -فـــــــي تـــعـــمـــيـــم ملــــديــــري 

اإلدارات والــهــيــئــات واملــكــاتــب وأصــحــاب 

املــــدارس املستقلة،  الــتــراخــيــص ومــديــري 

حصلت «�» على نسخة منه- بعرض 

الراغبني  املــوظــفــني  الــنــمــوذج على جميع 

في الترقية للدرجة االستثنائية، على أن 

املــوارد البشرية  إلــى إدارة  ترفع الطلبات 

باملجلس.

وشدد التعميم -املمهور بتوقيع األستاذ 

إبـــراهـــيـــم رجـــــب الـــــكـــــواري مـــديـــر املــــــوارد 

الــبــشــريــة واإلداريــــــة- عــلــى ضــــرورة إبــالغ 

املـــوظـــفـــني املـــتـــقـــدمـــني بــطــلــبــات لــلــتــرقــيــة 

االستثنائية بموعد استحقاقهم للترقية 

الـــواردة في  العادية، وفقًا للمدد البينية 

دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف 

العامة، وأكد املجلس أنه لن ينظر في أي 

طــلــب لــن يــســتــوفــي الـــشـــروط الــــــواردة في 

النموذج.

إلى ذلــك، أسفرت عمليات فرز استمارات 

الترشيح لعضوية اللجنة االستشارية 

ملـــديـــري املــــــدارس وأصـــحـــاب الــتــراخــيــص 

-بـــعـــد انـــتـــهـــاء املــــــدة املــخــصــصــة لــتــقــديــم 

بـــاملـــراحـــل  الــــطــــلــــبــــات- عـــــن 23 مـــرشـــحـــًا 

التعليمية الثالث. 

 23 مرشحًا لـ «استشارية» مديري املستقلة

«التعليم» يفتح باب الترقية للدرجة االستثنائية 

10ص

18ص

ملكافحة الغش التجاري     

قطر تطلب من اإلنتربول نشرة بنفسجية
الدوحة - � �

نـــجـــحـــت قـــطـــر فــــي الـــتـــواصـــل 

الــدولــيــة للشرطة  مــع املنظمة 

الـــدولـــيـــة (اإلنــــتــــربــــول) بــشــأن 

إصـــــــــــــدار نــــــشــــــرة بـــنـــفـــســـجـــيـــة 

(Purple Notice)، تــتــعــلــق 

بـــــالـــــغـــــش الـــــــتـــــــجـــــــاري، وهـــــي 

يـــطـــلـــب  الـــــــــــذي  الـــــبـــــلـــــد األول 

مــــن اإلنــــتــــربــــول إصـــــــدار هـــذه 

الــنــشــرة الــبــنــفــســجــيــة، والــتــي 

تتعلق باالتجار غير املشروع 

بالسلع، بعد نــجــاح الجهات 

الــدولــة مــن ضبط  املعنية فــي 

آلــة تستخدم لتغيير تــواريــخ 

انــتــهــاء الــصــالحــيــة ملــنــتــجــات 

غـــذائـــيـــة. وبــــــدأت الــتــحــقــيــقــات 

بــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص عـــنـــدمـــا 

الحـــــظ مــفــتــش إدارة حــمــايــة 

املستهلك في تفتيش روتيني 

أن تاريخ الصالحية املطبوع 

على مجموعة من املشروبات 

لــيــس فــي املــكــان املــعــتــاد على 

الــــزجــــاجــــة، كـــمـــا أنـــــه مــطــبــوع 

بشكل غير اعتيادي. 

ومــــــــن خــــــــالل الــــتــــفــــتــــيــــش فــي 

مـــــســـــتـــــودع لـــــشـــــركـــــة تـــــوزيـــــع 

اكـــتـــشـــفـــت 170.000 زجـــاجـــة 

مـــــــن املـــــــشـــــــروبـــــــات مـــنـــتـــهـــيـــة 

الصالحية.

3ص
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 بعد ترميمها بمكرمة األمير الوالد

وزير األوقاف يفتتح اليوم مكتبة «الغازي خسروبك» في سراييفو  

 سراييفو - قنا �

وصل سعادة الدكتور غيث بن مبارك 

الــــكــــواري وزيـــــر األوقـــــــاف والـــشـــؤون 

اإلســـالمـــيـــة إلــــى ســرايــيــفــو أمــــس في 

زيـــــــــــارة إلـــــــى جــــمــــهــــوريــــة الـــبـــوســـنـــة 

والهرسك، يحضر خاللها اليوم حفل 

افــتــتــاح مكتبة «الـــغـــازي خــســروبــك» 

التي دمرتها الحرب وأعيد ترميمها 

بــمــكــرمــة مـــن صــاحــب الــســمــو األمــيــر 

الــــوالــــد الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل 

ثاني، وبدعم سخي من دولة قطر.

وكــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال ســـعـــادتـــه لـــدى 

وصـــــولـــــه مــــطــــار ســـرايـــيـــفـــو الــــدولــــي 

والــــوفــــد املــــرافــــق لــــه فــضــيــلــة الــشــيــخ 

حــســني كــفــازوفــيــتــش رئــيــس العلماء 

ومـــفـــتـــي عـــــام الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك، 

وســـــعـــــادة الـــســـيـــد راشــــــد بــــن مـــبـــارك 

الـــــــكـــــــواري ســـفـــيـــر دولـــــــــة قــــطــــر لــــدى 

سراييفو.

ويــــقــــام الــــيــــوم حـــفـــل افـــتـــتـــاح مــكــتــبــة 

«الــــغــــازي خـــســـروبـــك»، وهــــي املــكــتــبــة 

العامة األقــدم في البوسنة والهرسك 

وأوروبــــــا، والــتــي ال تــــزال تــعــمــل منذ 

عام 1537.

ويــــحــــضــــر حــــفــــل االفــــــتــــــتــــــاح -الــــــــذي 

يـــحـــتـــضـــنـــه مــــقــــر املــــكــــتــــبــــة الــــجــــديــــد 

فـــي قــلــب مــديــنــة ســرايــيــفــو الــعــتــيــقــة 

إلــــى جـــانـــب ســـعـــادة وزيـــــر األوقــــــاف- 

كــــــل مــــــن الــــســــيــــد بـــــاكـــــر عــــلــــي عــــزت 

بيجوفيتش عضو مجلس الرئاسة 

الــبــوســنــيــة، وفــضــيــلــة الــشــيــخ حسني 

كفازوفيتش رئــيــس العلماء ومفتي 

عـــام الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، وعــــدد من 

كبار الشخصيات الدينية والعلمية 

والسياسية فــي البوسنة والهرسك 

ومنطقة البلقان والعالم اإلسالمي.

يذكر أن املكتبة التي أسسها الغازي 

خــســروبــك املــؤســس الحقيقي ملدينة 

سراييفو كانت قد دمرتها الحرب في 

البوسنة، وأعيدت للعمل والحياة من 

جــديــد بــمــكــرمــة مـــن  صــاحــب السمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني بدعم سخي من دولة قطر.

واستعدت سراييفو ورئاسة املكتبة 

واملشيخة اإلسالمية وسكان املدينة 

لحفل االفتتاح مع إطاللة عام 2014، 

املــديــنــة العتيقة  أزقـــــة  حــيــث تــزيــنــت 

باألعالم البوسنية والقطرية، ورفعت 

بـــالـــونـــات عـــمـــالقـــة قـــطـــرهـــا 7 أمـــتـــار 

بــالــلــونــني األزرق  فـــوق مبنى املكتبة 

والعنابي تعلن عن موعد االفتتاح.

وتــمــثــل مــكــتــبــة «الـــغـــازي خــســروبــك» 

ذاكـــــــرة الـــشـــعـــب الـــبـــوســـنـــي، لــكــونــهــا 

تـــضـــم خـــالصـــة إنــــجــــازاتــــه الــثــقــافــيــة 

والـــحـــضـــاريـــة، مــتــمــثــلــة فـــي كـــم هــائــل 

مـــن املـــخـــطـــوطـــات الــقــيــمــة يــصــل إلــى 

بــلــغــات مــتــعــددة  10 آالف مــخــطــوطــة 

إلــــــى 1000  يــــعــــود تـــــاريـــــخ بـــعـــضـــهـــا 

عـــــام، وهــــي بـــذلـــك تـــأتـــي فـــي مــصــاف 

كبريات املكتبات التراثية في أوروبا. 

وتــعــرضــت املكتبة لحمالت متعددة 

وشهدت محنًا لعل آخرها في الحرب 

األخيرة -1992 1995. 

أزقة املدينة العتيقة 
تزينت باألعالم 

البوسنية والقطرية

 املكتبة تضم 10 
آالف مخطوطة 

بلغات متعددة 

tfukushima
Rectangle
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سعادة  وصل  قنا:   - سراييفو 
ـــــن مــــبــــارك  الـــــدكـــــتـــــور غــــيــــث ب
ــــــــكــــــــواري، وزيـــــــــر األوقـــــــــاف  ال
والــــــشــــــؤون اإلســـــالمـــــيـــــة، إلــــى 
ســرايــيــفــو أمـــس فــي زيــــارة إلــى 
جــمــهــوريــة الــبــوســنــة والــهــرســك 
يــحــضــر خــاللــهــا الــيــوم األربــعــاء 
حــفــل افــتــتــاح مــكــتــبــة «الـــغـــازي 
ـــهـــا  خـــــســـــروبـــــك» الـــــتـــــي دمـــرت
الــــــحــــــرب وأعــــــيــــــد تـــرمـــيـــمـــهـــا 
بــمــكــرمــة مـــن صـــاحـــب الــســمــو 
األمـــيـــر الـــوالـــد الــشــيــخ حــمــد بن 
سخي  وبــدعــم  ثــانــي  آل  خليفة 

من دولة قطر. 
سعادته  اســتــقــبــال  فــي  وكـــان 
لــــدى وصـــولـــه مــطــار ســرايــيــفــو 
الـــــــدولـــــــي، والــــــوفــــــد الــــمــــرافــــق 
لـــــــه، فـــضـــيـــلـــة الــــشــــيــــخ حــســيــن 
كـــفـــازوفـــيـــتـــش رئـــيـــس الــعــلــمــاء 
ومفتي عام البوسنة والهرسك، 
مبارك  بن  راشد  السيد  وسعادة 
لدى  قطر  دولة  سفير  الكواري 

سراييفو. 
ويـــقـــام الـــيـــوم األربـــعـــاء حفل 
افتتاح مكتبة الغازي خسروبك، 
وهي المكتبة العامة األقدم في 
ــبــوســنــة والـــهـــرســـك وأوروبــــــا  ال
عام  منذ  تعمل  تــزال  مــا  والــتــي 

١٥٣٧م. 
الذي  االفتتاح،  حفل  ويحضر 
الجديد  المكتبة  مقر  يحتضنه 
فـــــي قــــلــــب مــــديــــنــــة ســـرايـــيـــفـــو 

الــعــتــيــقــة، إلـــــى جـــانـــب ســـعـــادة 
السيد  مــن  كــل  األوقـــــاف  وزيــــر 
بــاكــر عــلــي عـــزت بــيــجــوفــيــتــش، 
عضو مجلس الرئاسة البوسنية، 
وفـــــضـــــيـــــلـــــة الـــــشـــــيـــــخ حـــســـيـــن 
كــفــازوفــيــتــش، رئـــيـــس الــعــلــمــاء 
ومفتي عام البوسنة والهرسك، 
وعـــــدد مـــن كـــبـــار الــشــخــصــيــات 
الــديــنــيــة والــعــلــمــيــة والــســيــاســيــة 

في البوسنة والهرسك ومنطقة 
اإلسالمي.  والعالم  البلقان 

يذكر أن المكتبة، التي أسسها 
ــــغــــازي خـــســـروبـــك الــمــؤســس  ال
الــحــقــيــقــي لــمــديــنــة ســرايــيــفــو، 
كــانــت قــد دمــرتــهــا الــحــرب في 
البوسنة وأعيدت للعمل والحياة 
من جديد بمكرمة من صاحب 
حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو 

سخي  بدعم  ثاني  آل  خليفة  بن 
ــــــة قـــطـــر. واســـتـــعـــدت  مــــن دول
ســـرايـــيـــفـــو ورئـــــاســـــة الــمــكــتــبــة 
وســكــان  اإلســالمــيــة  والمشيخة 
الـــمـــديـــنـــة لــحــفــل االفـــتـــتـــاح مــع 
تزينت  حيث   ٢٠١٤ عام  إطاللة 
باألعالم  العتيقة  المدينة  أزقــة 
الــبــوســنــيــة والــقــطــريــة ورفــعــت 
بـــالـــونـــات عـــمـــالقـــة قـــطـــرهـــا ٧ 

أمـــــتـــــار فــــــوق مـــبـــنـــى الــمــكــتــبــة 
تعلن  والعنابي  األزرق  باللونين 

عن موعد االفتتاح. 
ـــــغـــــازي  وتــــمــــثــــل مـــكـــتـــبـــة «ال
خــــســــروبــــك» ذاكـــــــــرة الـــشـــعـــب 
الــبــوســنــي كــونــهــا تــضــم خــالصــة 
والحضارية،  الثقافية  إنجازاته 
مـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي كـــــم هــــائــــل مــن 
إلى  يصل  القيمة  المخطوطات 

بــلــغــات  مـــخـــطـــوطـــة  آالف   ١٠
إلى  بعضها  تاريخ  يعود  متعددة 
تــأتــي  بـــذلـــك  وهــــي  عــــام   ١٠٠٠
المكتبات  كبريات  مصاف  فــي 

التراثية في أوروبا. 
لحمالت  المكتبة  وتعرضت 
مــتــعــددة وشـــهـــدت ِمــَحــنــا لعل 
ـــحـــرب األخـــيـــرة  آخـــرهـــا فـــي ال

.١٩٩٢- ١٩٩٥

وزير األوقاف يحضر افتتاح مكتبة «الغازي خسروبك» بسراييفو..اليوم
دمرتها الحرب وأعيد ترميمها بمكرمة من سمو األمير الوالد

ــــة احــــتــــفــــاال بــــالــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر ــــقــــطــــري ــــزيــــن بــــــاألعــــــالم ال ــــت ــــعــــاصــــمــــة الــــبــــوســــنــــيــــة ت ال

١٥٣٧م ــــذ  مــــن ــــعــــمــــل  وت ــــــــــــا  أوروب فــــــي  عـــــامـــــة  ـــة  ـــب ـــت ـــك م خــــــســــــروبــــــك»..أقــــــدم  ـــــــازي  ـــــــغ «ال



الــــدوحــــة - قـــنـــا: تــنــظــم هــيــئــة مــتــاحــف قطر 
ومتحف قطر الوطني على هامش معرض «الشيخ 
عبداهللا بن جاسم آل ثاني.. قصة قائد» والمقام 
حالًيا في جاليري هيئة المتاحف بكتارا ندوة حول 
كتاب»الشيخ عبداهللا بن جاسم آل ثاني» وذلك في 
متاحف  هيئة  قاعة  في  ظهًرا   ١٢ الـ  الساعة  تمام 
األستاذ  يقّدم  فيما  بكتارا،   (١٠) رقم  مبنى  قطر 
محمد علي عبد اهللا مساء االثنين القادم محاضرة 
والترميم  الحفظ  أســالــيــب  فيها  يناقش  ثقافية 
التي استخدمت في عهد الشيخ عبداهللا بن جاسم 
القديمة  الــريــان  قلعة  على  لــإلبــقــاء  المستخدمة 
هذه  وتعتبر  أيــًضــا.  اإلســالمــي  الــفــن  متحف  فــي 

المحاضرات واألنشطة الثقافية جزًءا من معرض 
قائد»  قصة  ثاني..  آل  جاسم  بن  عبداهللا  «الشيخ 
الذي ينعقد في جاليري هيئة متاحف قطر بدعم 
من شريكها الرئيسي إكسون موبيل والذي يستمر 
حتى ٣٠ يناير الجاري. ويهدف المعرض إلى إحياء 
تــاريــخ تــطــور دولـــة قطر بـــدًءا مــن خــالفــة الشيخ 
عبداهللا للسلطة عام ١٩١٣ وبزوغ فجر دولة قطر 
الحديثة.. تنتقل القصة بعد ذلك للحديث عن قصر 
الشيخ عبداهللا بن جاسم القديم وتاريخ هذا القصر 
الحاكمة  العائلة  فيه  سكنته  التي  بالفترة  مـــروًرا 
باإلضافة إلى موقعه الجغرافي المميز في شرق 

الدوحة وأهميته كمركز للحكم في قطر.
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سراييفو - قنا:  يزال الدكتور 
مكتبة  مدير  يحيتش  مصطفى 
كيف  يتذكر  خــســروبــك  الــغــازي 
كــــــان هــــو وزمــــــــــالؤه يـــقـــومـــون 
ــتــهــريــب كـــتـــب الــمــكــتــبــة إبــــان  ب
الـــــحـــــرب عـــلـــى ســـرايـــيـــفـــو فــي 
أحـــرق  أن  فــبــعــد  الــتــســعــيــنــيــات. 
الصرب مكتبة سراييفو الوطنية 
ومــــا تــضــمــه مـــن مــخــطــوطــات 
وكتب تتجاوز المليونين، ومعهد 
االســتــشــراق وبــلــديــة الــعــاصــمــة، 
أن  من  يحيتش  مصطفى  خاف 
الغازي  مكتبة  لكتب  النار  تمتد 
تحتوي  أنها  خاصة  خسروبك، 

على مخطوطات نادرة. 
قـــــــام مـــصـــطـــفـــى وزمـــــــــالؤه 
والكتب  المخطوطات  بتهريب 
مرات  ثماني  للمكتبة  تعود  التي 
خــالل فــتــرة الــحــرب مــن ١٩٩٢ 
في  كــانــت  إحـــداهـــا   ،١٩٩٥ الـــى 
صــنــاديــق مـــوز حــتــى ظــن بعض 
السكان أن العاملين في المكتبة 
يهربون موزا في وقت لم يجدوا 

هم فيه خبزا. 
عشرين  حــوالــي  وبــعــد  اآلن، 
عـــــامـــــا مــــــن تــــلــــك الــــذكــــريــــات 
الــمــؤلــمــة، وبــعــد أن تـــم افــتــتــاح 
رسميا  خسروبك  الغازي  مكتبة 

بـــمـــبـــنـــاهـــا الـــجـــديـــد والـــحـــديـــث 
يستطع  لــم  قطر،  دولــة  بتمويل 
الدكتور مصطفى إخفاء دموعه 
وهـــو يــتــحــدث عـــن أهــمــيــة هــذا 
لشعب  الكبير  الــثــقــافــي  الــصــرح 
البوسنة  ولسكان  عامة،  البلقان 

والهرسك خاصة. 
مصطفى  الـــدكـــتـــور  وأعـــــرب 
يــحــيــتــش، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
االنــــبــــاء الــقــطــريــة «قــــنــــا»، عن 

شــــكــــره لـــلـــدعـــم الــــــــذي قـــدمـــه 
صـــاحـــب الــســمــو األمـــيـــر الـــوالـــد 
ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 
ولـــدولـــة قــطــر فـــي تــمــويــل بــنــاء 

المبنى الجديد للمكتبة. 
بالعلم  اليوم  «نحتفل   : وقال 
والـــثـــقـــافـــة والــــحــــضــــارة، حــيــث 
التي  المخطوطات  آلالف  أصبح 
تضمها المكتبة ملجأ آمن تسكن 
فيه ليزوره الباحثون والطلبة «. 
 وأضــــــــاف: «نـــحـــن هـــنـــا فــي 
الــــبــــوســــنــــة والـــــهـــــرســـــك نــعــتــبــر 
فـــــي قـــلـــب أوروبـــــــــــا ونـــحـــافـــظ 
ـــتـــراث اإلســـالمـــي وعــلــى  عــلــى ال
الـــــمـــــخـــــطـــــوطـــــات اإلســـــالمـــــيـــــة 
ـــغـــة الـــعـــربـــيـــة  ـــل ـــال الـــمـــكـــتـــوبـــة ب
والتركية والفارسية، لذلك فإننا 
اإلســالمــي  الــتــراث  على  نحافظ 
بــصــفــة عـــامـــة، ونـــحـــافـــظ على 

تراثنا اإلسالمي البوسني». 
أوضح  الجديد  المبنى  وحــول 
خسروبك  الــغــازي  مكتبة  مدير 
بناء  أول  يعتبر  المبنى  هــذا  أن 
ــــد خـــصـــيـــصـــا لـــمـــكـــتـــبـــة فــي  شــــّي
الــبــوســنــة والــهــرســك، فــلــم يكن 
مكتبة  ألي  خــاص  مبنى  هناك 

في البوسنة. 
ومن أقدم المخطوطات التي 
تضمها مكتبة الغازي خسروبك 
للشيخ  الدين  علوم  إحياء  كتاب 
خمس  قبل  كتبه  الـــذي  الــغــزالــي 
ســـنـــوات مـــن وفـــاتـــه تــقــريــبــا أي 
سنة ٥٠٠ هجرية ١١٠٦ ميالدية 

تقريبا. 
كبيرا  عـــددا  المكتبة  وتــضــم   
من المخطوطات يفوق ١٠ آالف 
مخطوطة تحت ٢٠ ألف عنوان، 
تشمل كافة التخصصات العلمية 

من القرن الثالث عشر الهجري 
وحتى اآلن. 

 وقــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
تضم  الــمــكــتــبــة  «إن   : يــحــيــتــش 
مــخــطــوطــات مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم اإلســـالمـــي، وصــلــت إلــى 
الـــبـــوســـنـــة عــــن طـــريـــق الـــطـــالب 
العلوم  درســوا  الذين  البوسنيين 
االســالمــيــة فـــي مــخــتــلــف انــحــاء 

العالم االسالمي». 
الــــمــــكــــتــــبــــة  أن  وأوضـــــــــــــــــح 
متخصصة في العلوم االسالمية 
والـــــتـــــراث االســـــالمـــــي وتــــاريــــخ 
الــبــوســنــة والــهــرســك، ويــزورهــا 
 ٢٠٠ ــــى  ال  ١٠٠ بــيــن  مـــا  يــومــيــا 
هناك  أن  كــمــا  وبـــاحـــث،  طــالــب 
العالم  أنحاء  مختلف  من  علماء 
ومخطوطات  مــراجــع  يطلبون 

يتم إرسالها لهم إلكترونيا. 
عملها،  تــطــويــر  ســبــيــل  وفـــي   
تعتمد المكتبة حاليا على الوسائل 
الــحــديــثــة فـــي الــتــوثــيــق وحــفــظ 
الكتب بطريقة إلكترونية وعبر 

الوسائط المتعددة. 
وقــــــــال مــــديــــر الـــمـــكـــتـــبـــة :» 
مكتبة  إعـــداد  على  حاليا  نعمل 
إلكترونية كاملة؛ بغية أن تكون 
مــكــتــبــة الـــغـــازي خــســروبــك من 
أكـــبـــر الــمــكــتــبــات وأحـــدثـــهـــا في 
كذلك  وهــي  والبلقان،  البوسنة 
سواء من ناحية اتساع المبنى أو 
األجهزة الحديثة المستخدمة». 
ويــــوجــــد فــــي الــمــكــتــبــة قــســم 
لــتــرمــيــم الـــمـــخـــطـــوطـــات، وهــو 
قــســم مــهــم جــــدا ومــــن أحـــدث 
أقسام الترميم في جنوب شرق 

أوروبا.

مكتبة الغازي خسروبك..تاريخ من الصمود
تضم مخطوطات من جميع أنحاء العالم اإلسالمي

وباحث طالب  و٢٠٠   ١٠٠ بين  يومياً  ويزورها  اإلسالمية  العلوم  في  متخصصة  المكتبة 

ندوة حول كتاب «الشيخ عبداهللا بن جاسم آل ثاني»

طالبان بابن سينا يبتكران
تربة زراعّية لترشيد المياه

الدوحة - [: أجرى عبد الرحمن الحموي 
ومــحــمــد جــاســم الــمــنــصــوري الــطــالــبــان بالصف 
االبتدائية  المستقلة  سينا  ابــن  بمدرسة  الــســادس 
للبنين بحثًا علمًيا يهدف إلى ابتكار تربة زراعية 
مخلوطة لترشيد استهالك المياه، تتناول الدراسة 
الــمــوجــودة  لــلــمــاء  الــمــاصــة  الحبيبات  إضــافــة  أثـــر 
استهالك  معدل  على  للتربة  األطفال  بحفاضات 

المياه من خالل صوبات المدرسة الزراعية.
وأشار الطالبان إلى أنهما استوحا فكرة البحث 
أثناء  للماء  كبيرة  كميات  إهـــدار  الحظا  أن  بعد 
الــمــوارد  نقص  ظــل  وفــي  الــمــدرســي،  المشتل  ري 
المنهج  تطبيق  عبر  المشكلة  بحث  قــررا  المائية 
المياه،  استهالك  يرشد  بديل  حّل  البتكار  العلمي 
وتمّثلت الفكرة في تجربة إضافة المسحوق عالي 

االمتصاص للماء إلى التربة.
وقـــالـــت هــنــد عــبــد الـــقـــادر مــشــرفــة األبـــحـــاث 

الذي  األســاســي  الــســؤال  كــان   : بالمدرسة  العلمية 
عملهما  فترة  طيلة  عنه  اإلجابة  الطالبان  حــاول 
على هــذا الــمــشــروع يـــدور حــول أثــر إضــافــة تلك 
المياه  استهالك  معدل  لقياس  للتربة  الحبيبات 
باستطالع  أوالً  قــامــا  ولــذلــك  الــحــالــة،  هـــذه  فــي 
الـــدراســـات الــســابــقــة، وجــمــع الــمــعــلــومــات، وطــرح 
أن  إلى  التوصل  تّم  حتى  المعلمات،  على  الفكرة 
الــتــربــة الــمــخــلــوطــة مــن تــلــك الــحــبــيــبــات والــتــربــة 
الطينية هي األفضل لنمو النبات، وتوفر استهالك 

الماء بنسبة تقريبية حوالي ٦٦ ٪.
فاطمة  الــمــدرســة  مــديــرة  قــالــت  جانبها،  مــن 
الكبيسي إن هذا البحث العلمي يأتي ضمن ُخطة 
أفكارهم  لتقديم  للطالب  المناسب  الُمناخ  توفير 
يخدم  بما  لتطويرها  أمــامــهــم  الــفــرصــة  وإتــاحــة 
مجتمعهم، وحرصت اإلدارة على مساعدتهم في 

نشر البحث كفكرة قابلة للدراسة.

مؤسسة قطر تطلق  «إزرع شجرة من أجل الحياة»

اللواء العطية يجتمع 
مع رئيس األركان التركي

الدوحة - قنا: أطلقت مؤسسة قطر للتربية 
والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع، مــمــثــلــة بــــإدارة 
أمس  بها،  والبيئة  واألمـــن  والسالمة  الصحة 
وذلك  الحياة»،  أجل  من  شجرة  حملة «ازرع 
بــمــشــاركــة مـــن طـــالب مــدارســهــا وأســاتــذتــهــا 

وموظفيها. 
التي  الفعاليات  ضمن  الحملة  هذه  وتندرج 

على  حرصها  إطــار  في  قطر  مؤسسة  تقيمها 
األشجار  زراعــة  وتشجيع  المجتمعية،  التنمية 

واالهتمام بالبيئة. 
وقــــد شـــــارك فـــي الــحــمــلــة ٤٥ طــالــبــا من 
االبتدائية  المدرسة  في  الثالث  الصف  طــالب 
الــســدرة،  قطر-  وأكاديمية  قطر،  ألكاديمية 

وأكاديمية العوسج، بحضور أساتذتهم.

الدوحة - قنا : اجتمع سعادة اللواء الركن حمد 
الدفاع،  لشؤون  الدولة  وزيــر  العطية،  علي  بن 
أمس مع الجنرال نجدت أوزال رئيس األركان 
بالجمهورية التركية الذي يزور البالد حالياً.  تم 
خالل االجتماع بحث الموضوعات ذات االهتمام 
الــمــشــتــرك الســيــمــا فـــي الـــشـــؤون الــعــســكــريــة.  

حضر االجــتــمــاع ســعــادة الــلــواء الــركــن «طيار» 
القوات  أركــان  رئيس  الغانم،  شاهين  بن  غانم 
المسلحة، وسعادة السيد أحمد ديمروك، سفير 
الجمهورية التركية لدى الدولة، والعميد الركن 
العسكري  الملحق  الهاجري  عبدالكريم  حميد 

في سفارة قطر لدى تركيا.

وزير الدولة لشؤون الدفاع يجتمع مع رئيس األركان التركي

الطالبان خالل إجراء تجربة عملية

tfukushima
Rectangle
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وزير األوقاف يفتتح مكتبة «الغازي خسر وبك» في سراييفووزير األوقاف يفتتح مكتبة «الغازي خسر وبك» في سراييفو
تّم تشييدها بمكرمة من صاحب السمو األمير الوالد

 خالل جولة في المكتبة وزير األوقاف يُزيح الستار عن اللوحة التذكارّية الفتتاح المكتبة 

سراييفو - قنا: افتتح سعادة الدكتور 
غـــيـــث بــــن مــــبــــارك الــــــكــــــواري، وزيــــر 
األوقــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة، أمس 
المبنى الجديد لمكتبة «الغازي خسرو 
بك» التي يعود تاريخها إلى عام ١٥٣٧م 
وتـــقـــع فـــي قــلــب الــعــاصــمــة الــبــوســنــّيــة 
ســـرايـــيـــفـــو. ويــشــغــل الــمــبــنــى الــجــديــد 
متر  مساحة ٧٠٠٠  التاريخّية  للمكتبة 
مربع حيث تّم تشييدها بمكرمة من 
صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني، وبدعم سخي من 

دولة قطر.
الرسمي  االفــتــتــاح  بمناسبة  وأقــيــم   
حضره  أمــس  ضخم  احتفال  للمكتبة 
بيجوفيتش،  عــزت  باكر  السيد  سعادة 
عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، 
كفازوفيتش،  حسين  الشيخ  وفضيلة 
رئــيــس الــعــلــمــاء ومــفــتــي عـــام البوسنة 
والــــهــــرســــك، وســــعــــادة الـــســـيـــد راشــــد 
بـــن مـــبـــارك الـــــكـــــواري، ســفــيــر دولـــة 
عدد  جــانــب  إلــى  سراييفو،  لــدى  قطر 
مـــن كـــبـــار الــمــســؤولــيــن فـــي الــبــوســنــة 
وعدد  البوسنّية  اإلسالمّية  والمشيخة 

مـــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن 
الــمــســلــمــيــن والــــعــــرب 
وكـــــبـــــار الـــمـــســـؤولـــيـــن 

بوزارة األوقاف.
تشييد  واســـتـــغـــرق   
المبنى الجديد للمكتبة 
وتــضــم  ســـــنـــــوات،   ١٠
من  مـــــــاّدة  ألـــــف   ١٠٠
والكتب  المخطوطات 
والــمــجــالت  المطبوعة 
والوثائق باللغات العربّية 
والــفــارســّيــة والــتــركــّيــة 
والبوسنّية. وتقع المكتبة 
فــــي مـــديـــنـــة ســرايــيــفــو 
منطقة  فـــي  الــقــديــمــة 

«بــــاش شــرشــيــة» ويُــحــيــط بــهــا جامع 
ومـــدرســـة الـــغـــازي خــســرو بــك وســوق 

المدينة العتيق ذو المعالم التراثّية.
 وألـــقـــى ســـعـــادة الــدكــتــور غــيــث بن 
مبارك الكواري وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية كلمة في حفل افتتاح المكتبة 
أّكد فيها أّن دولة قطر بقيادة حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد المفدى تضع من بين 
وتأهيله  المسلم  اإلنسان  بناء  أولوّياتها 
لــيــقــوم بــــــدوره فـــي تــحــقــيــق الــنــهــوض 
الــحــضــاري لــألّمــة اإلســالمــّيــة والــرقــّي 
بالمجتمع اإلنساني إلى أفق يسمو فيه 
وتتسع  السلم  ويعّمه  والتعارف  الحوار 

فيه دائرة الخير.
مكتبة «الــغــازي  إن  سعادته:  وقــال 
خسرو بك» معلمة حضارّية استطاعت 
عــاًمــا،   ٤٧٧ طيلة  رســالــتــهــا  تــــؤّدي  أن 
حيث طلب مؤّسسها الغازي خسرو بك 
الثاني  بايزيد  العثماني  السلطان  حفيد 
فــي وقــفــّيــة مــدرســة الــغــازي أن تبتاع 
الكتب المعتبرة وتستعمل في المدرسة 
ليستفيد بها من يطالعها من المستفدين 

ومن يستنسخها من المحصلين.
الــمــكــتــبــة  رصـــيـــد  أّن  إلـــــى  وأشــــــــار 
أهل  كــل  تـــراث  ليشمل  ازداد  الــمــتــنــّوع 
وثقافاتهم  ولهجاتهم  بلغاتهم  البلقان 
وأديانهم، وأنه رغم األزمات التي ألّمت 
بها استطاعت أن تستبدل أمكنة بمكان 

وأن تصون مكنوناتها النفيسة التي هي 
ملك لكل اإلنسانية ولكل الشعوب التي 
تتساكن فــي هــذه الــبــالد عبر مختلف 

العصور.
واســتــذكــر ســـعـــادة وزيــــر األوقــــاف 
المعالم العلمية والمكتبات التي دّمرتها 
الــحــرب عــلــى الــبــوســنــة وكـــل الــصــروح 
جــّراء  تــأثــرت  التي  العالم  فــي  العلمّية 
كــادت  أو  معالمها  فانمحت  الــنــزاعــات 
ــنــدثــر، وكـــذلـــك الـــصـــروح والــمــعــالــم  ت
اإلنسانّية  الحضارّية  والمعالم  الثقافّية 
التي يتهّددها المصير نفسه حالًيا في 
مــنــاطــق الـــنـــزاع، حــيــث حــلــت أصـــوات 
الحكمة  أصـــوات  محل  والــنــار  الحديد 

والحوار.
ـــــــر األوقـــــــاف  وشـــــــــّدد ســــعــــادة وزي
افتتاح  أن  عــلــى  اإلســالمــيــة  والـــشـــؤون 
خسرو  الغازي  لمكتبة  الجديد  المبنى 
بك يشكل رسالة الى كل العالم بضرورة 
حفظ التراث اإلنساني ألجيال المستقبل، 
حيث إن هــذا الــتــراث كما هو ملك لنا 
نصوغ من خالله رؤانا ونؤكد به هوّيتنا 
في إطار من الوعي التام بضرورة التنّوع 
الــثــقــافــي والـــحـــّق في 
االخـــتـــالف الــفــكــري، 
لمن  ملك  كذلك  هو 
األرض  ســيــعــمــرون 
ـــا مـــــن أجـــيـــال  ـــعـــدن ب
يسترشدون  قــادمــة 
بــه فــي صـــوغ رؤاهـــم 
ويؤكدون به هوّياتهم 
في  مــنــه  وينطلقون 
عالقاتهم مع غيرهم 
فــي ســيــاق الــعــالقــات 
بـــــــيـــــــن الـــــــشـــــــعـــــــوب. 
وقــــال ســـعـــادة وزيـــر 
مكتبة  إن  األوقـــــاف: 
الــــغــــازي خـــســـرو بك 
استطاعت أن تبرز للعالم قيمة التمّسك 
حيث  عليه،  الحفاظ  ومعنى  بالتراث 
نقلت محتوياتها الثمينة خالل سنوات 
ثماني  و١٩٩٥   ١٩٩٢ بين  مــا  الــحــرب 
مــّرات، مشيًدا في هذا اإلطــار بأولئك 
الذين استطاعوا أن يحموا ذاكرة البوسنة 
العالم  وكل  البلقان  وذاكــرة  والهرسك 

اإلسالمي والعالم. 

 واعتبر سعادته مناسبة افتتاح المبنى 
الجديد للمكتبة تكريًما لهم ولنظرائهم 
الذين قاموا بنفس الدور أو من يقومون 
نيران  فيها  تستعر  التي  البقاع  فــي  بــه 

االقتتال وفي كل نقاط التوتر والنزاع. 
وأوضــــح ســعــادة الــدكــتــور غــيــث بن 
مبارك الكواري أن إتمام صيانة مكتبة 
الغازي خسرو بك وتدشين عملها في 
مقّرها الجديد وإتاحة االنتفاع بكنوزها 
بشرط  ــوفــاء  ال منها:  دالالت  عـــّدة  لــه 
الــواقــف الــغــازي خــســرو بــك مؤّسسها 
مدرسة  وقفّية  فــي  عليها  نــّص  الـــذي 
الغازي سنة ١٥٧٣، وكذلك شأنها شأن 
في  انــتــشــرت  الــتــي  الــوقــفــّيــة  المكتبات 
كل العالم اإلســالمــي على مــّر العصور 
وتعمل على إشاعة العلوم وإذاعتها في 
يدعم  ثقافيًّا  أمنًا  محققة  مجتمعاتها 
الوعي بالهوّية ويُؤّسس للفعل الحضاري 
الــواســع إلـــى جــانــب دورهــــا فــي صيانة 
التلف  مــن  عليها  والمحافظة  الكتب 

وتسهيل االنتفاع بها لكل راغب. 
وأشــار إلى أّن مكتبة الغازي خسرو 
بك من جهة ثانية تقّدم درًسا للعالمين 
والمقاصد  الحّية  األفــكــار  أّن  ملّخصه 
النبيلة عصّيان عن المالحقة واإلبــادة 
وأّن الخدمة التي أّدتها على مّر زمن 
طويل جعلت الوعي بفقدانها أمًرا جلالً. 
 كما بّين ســعــادة الــوزيــر أّن مكتبة 
الغازي خسرو بك قّدمت دليالً صارًخا 

على وعي عميق بالتعّدد االثني والتنّوع 
الثقافي الحاصل في كل البلقان حيث 
ألعــراق  متعّددة  بلغات  تراثها  صانت 
متنّوعة وأديــان مختلفة وبذلك تكون 
قد عكست رحابة الحضارة التي أنتجت 
مــؤّســســهــا الــــغــــازي خـــســـرو بـــك وهــي 
كل  بين  ــوائــم  تُ أن  استطاعت  حــضــارة 

العناصر.  
 وقــال سعادته: إننا ننتظر أن تتابع 
الوجهة  هـــذه  وفـــق  مسيرها  المكتبة 
فتكون كما كانت طيلة تاريخها موئالً 
لطالب العلم من كل األعراق وبمختلف 
األلسن وفضاء للحوار والتعارف ومعينًا 
صافًيا لنشر القيم اإلنسانية والمقاصد 
النبيلة.  وقال سعادة الدكتور غيث بن 
مبارك الكواري وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية: إن دولة قطر بقيادة حضرة 
حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب 
آل ثاني أمير البالد المفدى تعي جيًدا 
قيمة الرقي بالمعرفة والعائد اإليجابي 
لدعم مؤّسساتها وموقنة بانعكاس ذلك 
في بناء اإلنسان لُيؤّدي دوره الالئق في 
والشعوب  األمــم  بين  التعارف  تحقيق 

وتعزيز السلم في العالم. 
لمكتبة  قــطــر  دعـــم  إن  وأضــــــاف:   
الــغــازي خسرو بــك هــو دعــم لمؤّسسة 
من العلماء  سليمة وأجياالً  بنت عقوالً 
لفكر  وتــمــكــيــن  مــديــدة  قــــرون  طيلة 
إسالمي أصيل أّطــر تأسيسها، كما أنه 

وفـــاء بــواجــب تــجــاه الــتــراث الحضاري 
اإلســالمــي واإلنــســانــي حيث إّن مكتبة 
وكامل  برمزّيتها  بــك  خسرو  الــغــازي 
وجب  لإلنسانية  ــا  تــراثً تشّكل  كنوزها 

تأمينه لألجيال الراهنة والقادمة. 
 وأشار سعادته إلى اإلضافة النوعّية 
التي يُمكن أن تضيفها شعوب البلقان 
في  والــهــرســك  البوسنة  شعب  ومنها 
وتفعيل  العالمي  السلم  إقــــرار  مــجــال 
والحضارات  الثقافات  أهل  بين  الحوار 
المتنّوعة وفي مجال تحالف الحضارات 
المنطقة  هــــذه  شـــعـــوب  كـــانـــت  حــيــث 
وريثة جانب مهّم من تراث الحضارة 
اإلســـالمـــّيـــة وشــــاهــــدة عــلــى ســمــاحــة 
اإلســالم لذلك نُعّول على الــدور الكبير 
المؤّسسات  بــه  تــقــوم  أن  يُمكن  الـــذي 
الجزء  هــذا  فــي  واألكــاديــمــّيــة  الثقافّية 
الوساطة  في  العالم  من  االستراتيجي 
بــيــن الــعــالــم اإلســـالمـــي وبــاقــي العالم 
للتأسيس لــحــوار هـــادئ هـــادف يخدم 

اإلنسانّية جمعاء. 
 وأكـــــد مـــن جــديــد أّن دولـــــة قطر 
بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمير 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى تـــولـــي عــنــايــة فــائــقــة 
عرى  توثيق  إلــى  الرامية  الجهود  لكل 
التعاون اإلســالمــي - اإلســالمــي ودعــم 
وتصحيح  واالعــتــدال  الوسطّية  منهج 
الصورة السلبّية التي ألصقت باإلسالم 
مع  تعارف  عالقات  وبناء  والمسلمين 

المنظومات الثقافّية المتنّوعة. 
 وتــــوّجــــه ســـعـــادة وزيــــــر األوقــــــاف 
والتقدير  بالشكر  اإلسالمية  والشؤون 
إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
الوالد  األمير  السمو  وصاحب  المفدى 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لجهود 
على  الــحــفــاظ  فــي  العظيمة  سموهما 
التراث اإلنساني ومساعيهما الُمخلصة 
ــتــســامــح  مــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة ال
واالعتدال وأياديهما البيضاء في خدمة 
اإلسالم والمسلمين واإلنسان في قطر 
والعالم.  من جهته، نــّوه سعادة السيد 
باكر عــزت بيجوفيتش، عضو مجلس 
رئــاســة الــبــوســنــة والــهــرســك، بالدعم 
الذي قّدمته دولة قطر لتشييد المكتبة 
وإعـــادة إحيائها من جديد.  وقــال في 
كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي حــفــل االفـــتـــتـــاح: إن 
هــذه الــبــادرة الكريمة من دولــة قطر 
على  جديد  من  يؤكد  السخي  ودعمها 
عــمــق الـــروابـــط بــيــن الــــدول والــشــعــوب 
ولكن  جغرافيًّا  المتباعدة  اإلسالمية، 

المتقاربة ثقافيًّا وحضاريًّا. 
 واعتبر السيد 
بـــاكـــر عــــزت أن 
افـــتـــتـــاح الــمــبــنــى 
لمكتبة  الــجــديــد 
الــــغــــازي خــســرو 
بك يُشّكل رسالة 
كــــــبــــــيــــــرة لـــمـــن 
يـــــهـــــدم الــــمــــدن 
الكتب  ويـــحـــرق 
بــأّن  والمكتبات 
الــــشــــّر والـــحـــقـــد 
لــــن يــتــغــلــب في 

النهاية. 
أّن  وأوضـــــح   
إعـــادة إحــيــاء دار 

للعلم والــذاكــرة الجامعّية التي تحفظ 
رسالة  البوسني  الشعب  وتـــراث  ثقافة 
قوية للذين يتهجمون على قيم التسامح 
والــعــيــش الــمــشــتــرك فــي هـــذا الــمــكــان، 
بك  خسرو  الغازي  مكتبة  تُوجد  حيث 
جامع  أيــًضــا  فيها  يجتمع  مساحة  فــي 
الغازي والكنيسة الكاثوليكّية والكنيسة 
وهو  الــيــهــودي  والمعبد  األرثــوذكــســّيــة 

كانت  التي  المتسامحة  الحياة  يؤكد  ما 
موجودة وال تزال عبر القرون. 

 وأكــد أن المكتبة ستكون مفتوحة 
أمـــام الجميع واؤلــئــك الــذيــن يُــريــدون 
أن يتعلموا عن حياة البوسنة والهرسك 
شهدها.  التي  والحروب  العالم  وتاريخ 
وقــال: إن مبنى مكتبة الغازي خسرو 
بــك الــعــصــري ومـــا يضّمه مــن أدوات 
حديثة ستُمّكن من االحتفاظ بالتراث 

والتاريخ العميق للبوسنة والهرسك. 
الجديد  المبنى  افتتاح  أّن  أّكــد  كما   
للمكتبة يُعيدنا خمسة قرون إلى الوراء 
لتذّكر الواقف الكبير الغازي خسرو بك 
الــذي أّســس المكتبة، معربًا عن يقينه 
أّن وقفه سيستمّر بفضل جهود ودعم 
دولــــة قــطــر الــتــي أعـــــادت إحــيــاء هــذه 

المكتبة. 
لمكتبة  االفــتــتــاحــي  الحفل  وتخلل   
الغازي خسرو بك العديد من الفقرات 
بــعــنــوان «حــارس  وثــائــقــي  فيلم  منها: 
فقرات  جانب  إلى  البوشناقي»  التراث 
إنشاد  فرق  أّدتها  الدينّية  األناشيد  من 
من مدرسة الغازي خسرو بك ومجلس 
ـــة في  الــمــشــيــخــة اإلســـالمـــّي

سراييفو. 
 بــــــــــدوره، قــــــال فــضــيــلــة 
كفازوفيتش  حسين  الشيخ 
رئيس العلماء والمفتي العام 
إّن  والهرسك:  البوسنة  في 
مبنى مكتبة الغازي خسرو 
بك لم يكن ليرى النور لوال 
قّدمته  الــذي  السخّي  الدعم 
دولــة قطر، ولــوال المكرمة 
التي تفّضل بها صاحب السمو 
األمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.
سراييفو  إن  وأضــــــاف:   
تتشّرف (اليوم) بهذا المبنى 
الضخم للمكتبة التي ستكون رافًدا للعلم 
وللعلماء، بما تضّمه من كتب ومراجع 
ومخطوطات قّيمة تُساهم في تعزيز 
حــركــة األبــحــاث والــعــلــوم فــي البوسنة 
وســائــر  الــبــلــقــان  ومنطقة  والــهــرســك 
العالم.وأّكد أّن دولة قطر ساعدت في 
بناء مشروع ستدين له األجيال المقبلة، 
وهــــو مـــا يـــــدّل عــلــى أهــّمــيــة الــتــعــاون 

اإلسالمي في تعزيز الثقافة والهوّية.
 وأوضـــــــح فــضــيــلــة الـــشـــيـــخ حسين 
المكتبة (اليوم)  افتتاح  أّن  كفازوفيتش 
والهرسك  البوسنة  لشعب  عيد  بمثابة 
«فمع وجود هذا المبنى وجدنا مسكنًا 
وملجأً آمنًا للذاكرة التاريخّية للبوسنة، 
وحققنا حلم أجيال جمعوا هذه العلوم 

القّيمة التي تضّمها المكتبة.
 وأشار إلى أّن مبنى المكتبة القديمة 
لــم تطله يــد الـــعـــدوان مــثــل مــا حــدث 
معهد  وكــذلــك  الــوطــنــيــة،  المكتبة  مــع 
االستشراق كونه كان مخفيًّا وصغيًرا، 
ولكن مع وجود المبنى الجديد (اليوم) 
نستطيع أن نُظهر هذه المكتبة للعالم 
الــذي يضطهدنا، وال نــزال فيه ُعرضة 
للتجاهل. وأّكــــد أنـــه رغـــم ذلـــك يجب 
من  تأتينا  التي  المخاوف  على  التغلب 
فترة إلى أخــرى، وأن نخطو خطوات 
حازمة إلى المستقبل من خالل العلم 
الكتب  تتيحهما  الــلــذيــن  ــمــعــرفــة  وال

والمخطوطات.

د. الكواري: المكتبة 
معلمة حضارية 

أّدت رسالتها طيلة 
٤٧٧ عاًما

بيجوفيتش: 
بادرة قطر تؤكد 

عمق الروابط بين 
الشعوب اإلسالمّية

سراييفو - قنا: قال سعادة السيد راشد بن مبارك 
والهرسك:  البوسنة  لدى  قطر  دولــة  سفير  الكواري 
بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو  صاحب  تبّني  إن 
خسرو  الــغــازي  مكتبة  بناء  مــشــروع  ثاني  آل  خليفة 
بك، يدّل على حرص سموه على الحفاظ على التراث 
وأوضح  والهرسك.   البوسنة  في  لألصدقاء  الثقافي 
«قنا»  القطرية  األنــبــاء  لوكالة  تصريح  فــي  سعادته 
أّن  أمـــس  للمكتبة  الــجــديــد  المبنى  افــتــتــاح  بمناسبة 

آالف   ١٠ من  أكثر  على  يحتوي  العلمي  الصرح  هــذا 
والــفــارســيــة،  والــتــركــيــة  العربية  باللغات  مخطوطة 
للبوسنة  ليس  كبيرة  أهمية  المكتبة  لهذه  فإّن  لذلك 
فــحــســب وإنـــمـــا لــجــمــيــع دول جــنــوب شـــرق أوروبـــــا. 
المؤسسات  أقــدم  بك  خسرو  الــغــازي  مكتبة  وتعتبر 
الثقافية في البوسنة والهرسك، حيث لم تتوقف منذ 
توفير  في  رسالتها  أداء  عن   ١٥٣٧ عام  في  تأسيسها 

الكتب والمخطوطات للطلبة والباحثين.

األمير الوالد حريص على التراث الثقافي للبوسنة
بعد تبني سموه مشروع بناء المكتبة .. السفير القطري:

عزت  علي  باكر  السيد  أكد  قنا:   - سراييفو 
بــيــجــوفــيــتــش عــضــو مــجــلــس رئـــاســـة الــبــوســنــة 
والــهــرســك أن دولـــة قــطــر وقــفــت كــثــيــرا إلــى 
للبوسنة  وقــدمــت  الــبــوســنــي،  الــشــعــب  جــانــب 
تجاوز  على  ساعدها  كبيرا  دعما  والــهــرســك 

فترة ما بعد الحرب التي مرت بها. 
واعتبر، في تصريح لوكالة األنباء القطرية 
/قــنــا/، أن تــمــويــل دولـــة قــطــر إلحــيــاء مكتبة 
الـــغـــازي خــســروبــك وتــشــيــيــد الــمــبــنــى الــجــديــد 
لــلــمــكــتــبــة يــعــد أكـــبـــر دعــــم لــشــعــب الــبــوســنــة 

العلم  فـــي  االســتــثــمــار  إن  حــيــث  والـــهـــرســـك، 
أن  يمكن  التي  المساعدات  أهــم  من  والبحث 
تحصل عليها أي دولة.  وأشار إلى أن المبنى 
الجديد للمكتبة التي تم افتتاحها رسميا يقف 
شاهدا على الجهود التي تبذلها دولة قطر في 
سبيل النهوض والرقي بالمسلمين، وحرصها 
عــلــى الـــحـــضـــارة االســـالمـــيـــة أيــنــمــا كـــانـــت .. 
موضحا أن المبنى الجديد يحتوي على أحدث 
التجهيزات، ما يسهل مهمة الطلبة والباحثين. 
ووصف عضو مجلس الرئاسة في البوسنة 

والــهــرســك عــالقــات بـــالده بــدولــة قطر بأنها 
التعاون  من  واسعة  آفاق  وتنتظرها  ممتازة، 
في مجاالت جديدة مثل: االقتصاد والسياحة. 
كنا  والهرسك  البوسنة  في  نحن   «: وقــال 
مساعدات  إلى  الماضية  السنوات  خالل  نحتاج 
كانت  البالد  ميزانية  نصف  إن  حيث   ، كبيرة 
والمتضررين  المحتاجين  لمساعدة  تــذهــب 
ولكن  الشهداء،  وأسر  والمعاقين  الحرب  من 
الـــيـــوم نــحــن بــحــاجــة أكــبــر إلـــى الــتــعــاون في 
مجاالت االستثمار المشترك مع دول العالم». 

وأضــــــاف «يـــجـــب أن نــعــمــل فـــي الــبــوســنــة 
والـــــهـــــرســـــك عــــلــــى تـــشـــجـــيـــع الــمــســتــثــمــريــن 
واســـتـــقـــطـــابـــهـــم إلـــــى هـــنـــا، وهــــــذا مــــا نــعــمــل 
وســنــعــمــل عــلــيــه «.   ودعــــا الــســيــد بــاكــر علي 
إلى  القطريين  المواطنين  بيجوفيتش  عــزت 
الــتــعــرف أكــثــر عــلــى الــبــوســنــة والــهــرســك من 
خالل الرحالت السياحية، وقال « سوف نقوم 
المجال  هــذا  بتنشيط  القريب  المستقبل  فــي 
مختلف  ومــن  قطر  مــن  الــســيــاح  واستقطاب 

الدول».

تمويل قطر للمكتبة استثمار مهم في العلم
عضو مجلس رئاسة البوسنة:

ـــة  ـــوســـطـــّي ال ودعــــــــم  - اإلســــــالمــــــي  اإلســــــالمــــــي  ــــاون  ــــع ــــت ال تـــوثـــيـــق  لـــجـــهـــود  فـــائـــقـــة  عـــنـــايـــة  ــــي  ــــول ت قـــطـــر 



¶  املدير العام لألمن الوطني الجزائري يلتقي سفيرنا 

بقرار من وزير الخارجية

بحث إقامة فعاليات ثقافية تركية بالدوحة

 وزير البيئة والتخطيط التركي يلتقي سفيرنا 

 الشيخ محمد بن عبد الرحمن مساعدا 
لوزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي 

 عائشة الكواري أمينة سر 
جائزة أدب الطفل 

•  جاسم سلمان

ــة عــائــشــة جــاســم  ــيـ عــلــمــت ` أنــــه تـــم تــعــيــني اإلعـــالمـ

الثقافة والفنون والتراث،  الكواري خبيرا ثقافيًا بــوزارة 

وتكليفها بمهام أمني سر لجنة جائزة الدولة ألدب الطفل.

ــا قــــد شــغــلــت مــنــصــب مـــديـــر إدارة  الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــهـ

االتــــصــــال واالعـــــــالم بــاملــجــلــس األعـــلـــى لــلــتــعــلــيــم قــبــل أن 

تستقيل من منصبها العام املاضي. 

 وزير الثقافة يلتقي سفيري تركيا واليونان 

 رئيس املجر يلتقي سفيرنا 

 مدير عام األمن الوطني الجزائري يلتقي سفيرنا 

•  الدوحة - الشرق - قنا

 أصــــــــدر ســـــعـــــادة الـــدكـــتـــور 

ــن مـــحـــمـــد الــعــطــيــة  ــ ــد بـ ــالــ خــ

وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة قـــــــــرارا 

ــيـــخ  بـــتـــعـــيـــني ســــــعــــــادة الـــشـ

الــرحــمــن بن  محمد بــن عبد 

ــانــــي مـــســـاعـــدا  ثــ ــم آل  ــاســ جــ

لـــلـــوزيـــر لــــشــــؤون الـــتـــعـــاون 

ــيــــخ مــحــمــد  الــــــدولــــــي. والــــشــ

بـــن عــبــدالــرحــمــن بـــن جــاســم 

ــلـــى  ثـــــــانـــــــى حـــــــاصـــــــل عـ ال 

البكالوريوس في االقتصاد 

وإدارة األعــمــال مــن جامعة 

ــر والـــــتـــــحـــــق بـــمـــجـــلـــس  ــ ــطـ ــ قـ

شؤون العائلة وتولى مهام 

الــشــؤون االقتصادية  مــديــر 

في املجلس عام ٢٠٠٥م.

وعـــــــــــــني مــــــــــديــــــــــرًا ملـــــــشـــــــروع 

دعــــــم املــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة 

واملـــــتـــــوســـــطـــــة فــــــي الـــــدولـــــة 

والـــــنـــــهـــــوض بــــهــــا بــــــــــوزارة 

األعـــــــمـــــــال والــــــتــــــجــــــارة عــــام 

2009م. وعـــني مــديــرًا إلدارة 

شــــراكــــة الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 

والـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــــــوزارة 

األعــــــــمــــــــال والـــــــتـــــــجـــــــارة فـــي 

نوفمبر 2009م. 

ــه كـــســـكـــرتـــيـــر  ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ وتــــــــم تـ

املـــمـــثـــل الـــشـــخـــصـــي لــألمــيــر 

لــشــؤون املــتــابــعــة بــالــديــوان 

ــام 2010م حتى  األمـــيـــري عــ

ــر  تـــعـــيـــيـــنـــه مــــســــاعــــدا لــــوزيــ

الخارجية.

ويــشــغــل الــشــيــخ مــحــمــد بن 

ــبــــد الــــرحــــمــــن بـــــن جـــاســـم  عــ

منصب نائب رئيس مجلس 

إدارة شــركــة قــطــر للتعدين 

وعضو مجلس إدارة جهاز 

ــــع  ــاريـ ــ ــشـ ــ ــر لـــتـــنـــمـــيـــة املـ ــ ــطـ ــ قـ

ــة.  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــرة واملـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ

ورئيس مجلس إدارة شركة 

أسباير كتارا لالستثمار..

وعـــــــضـــــــو مـــــجـــــلـــــس إدارة 

الــلــجــنــة التنفيذية  ورئــيــس 

لــــشــــركــــة تـــنـــمـــيـــة املــــشــــاريــــع 

الصغيرة واملتوسطة. 

•  الدوحة - قنا: التقى سعادة الدكتور حمد 
الثقافة والفنون  الــكــواري وزيــر  عبد العزيز 

والــتــراث امــس كــال مــن ســعــادة السيد أحمد 

دمــيــروك سفير جمهورية تركيا الصديقة 

وسعادة السيد إيوانس ميتاكساس سفير 

جــمــهــوريــة الـــيـــونـــان الــصــديــقــة املــعــتــمــديــن 

لـــــدى الـــــدولـــــة. وتـــــم خـــــالل الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة 

الــتــرتــيــبــات الــتــي تــجــري إلقــامــة الــفــعــالــيــات 

الثقافية التركية املزمع تنظيمها بدولة قطر 

والفعاليات القطرية املماثلة التي ستقام في 

تــركــيــا، وتـــم كــذلــك مناقشة تــرتــيــب وجـــدول 

زيـــــــارة ســــعــــادة الـــســـيـــد عـــمـــر تــشــلــيــك وزيــــر 

املــقــررة للدوحة  الثقافة والسياحة التركي 

آفــاق  قــريــبــا. كما جــرى خــالل املقابلة بحث 

التعاون الثقافي بني كل من قطر واليونان 

والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها. 

•    بـــودابـــســـت - قـــنـــا:  الــتــقــى فــخــامــة الــســيــد 
يانوش آدير رئيس جمهورية املجر، سعادة 

السيد عبد الله حسني الجابر سفير دولــة 

قطر لدى بودابست.

جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اســـتـــقـــبـــال رئــــيــــس املـــجـــر 

لرؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى 

جمهورية املجر.

اللقاء، تحيات  ونقل سعادة السفير، خــالل 

حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 

حمد آل ثاني أمير البالد املفدى إلى الرئيس 

املجري، وتمنيات سموه لفخامته بموفور 

الـــصـــحـــة والـــــســـــعـــــادة، ولـــحـــكـــومـــة وشـــعـــب 

الجمهورية املجرية بدوام التقدم واالزدهار.

ــل فــخــامــة الــرئــيــس املــجــري 
ّ

مـــن جــانــبــه، حــم

سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب 

املــفــدى، متمنيًا لسموه  الــبــالد  السمو أمير 

مـــوفـــور الــصــحــة والــــســــعــــادة، ولــــدولــــة قطر 

استمرار التقدم والتنمية واالزدهار. 

•    أنقرة - قنا:  التقى سعادة السيد إدريس 
غوللوجه وزيــر البيئة والتخطيط التركي 

امــس مــع ســعــادة السيد سالم بــن مــبــارك آل 

شــافــي ســفــيــر دولــــة قــطــر لـــدى الــجــمــهــوريــة 

التركية.

ــــرى الــحــديــث خــــالل الــلــقــاء حــــول مــجــال  وجـ

ــزه  ــزيـ ــعـ ــلــــديــــن وســــبــــل تـ ــبــ ــاون بـــــني الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

وتــطــويــره، كما تمت اإلشــــارة إلــى املستوى 

املتميز الذي وصلت إليه العالقات في شتى 

املجاالت. 

•  الــجــزائــر - قــنــا: اســتــقــبــل ســعــادة الــلــواء 
عـــبـــدالـــغـــنـــي هــــامــــل املـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــألمـــن 

إبراهيم  السيد  الجزائري سعادة  الوطني 

بـــن عــبــدالــعــزيــز الـــســـهـــالوي، ســفــيــر دولـــة 

الجزائر. لدى  قطر 

ــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة  تـــنـــاول الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـ

الـــقـــائـــمـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــني وســبــل 

دعمها. 
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قطر تطلب من اإلنتربول إصدار أول نشرة تتعلق بالغش التجاري

 إشادة عربية بتشريعات قطر للحفاظ على حقوق العمال 

قطر تخطط لبناء برج جديد بجوار «شارد 
لندن» يضم متاجر و١٥٠ شقة سكنية

•  الدوحة — الشرق

ــة قـــطـــر فــــي الـــتـــواصـــل مــع  ــ ــ نــجــحــت دول

ــة  ــيـ ــدولـ املـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــرطـــة الـ

ــرة  (االنـــــــتـــــــربـــــــول) بـــــشـــــأن إصـــــــــــدار نـــشـ

بــنــفــســجــيــة (Purple Notice)، تتعلق 

بالغش التجاري، وهي البلد األول الذي 

يطلب من االنتربول إصدار هذه النشرة 

ــتـــي تــتــعــلــق بــاإلتــجــار  الــبــنــفــســجــيــة والـ

غير املشروع بالسلع، وذلك بعد نجاح 

الجهات املعنية في دولة قطر في ضبط 

آلــــة تــســتــخــدم لــتــغــيــيــر تـــواريـــخ انــتــهــاء 

الصالحية ملنتجات الطعام والشراب.

وقد بدأت التحقيقات بهذا الخصوص 

إدارة حــمــايــة  مـــفـــتـــش  ــنـــدمـــا الحـــــظ  عـ

ــيــــنــــي أن  املـــســـتـــهـــلـــك فــــي تـــفـــتـــيـــش روتــ

تــــــاريــــــخ الــــصــــالحــــيــــة املـــــطـــــبـــــوع عــلــى 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن املــــشــــروبــــات لـــيـــس فــي 

أنه  كما  الــزجــاجــة،  املعتاد على  املــكــان 

مـــطـــبـــوع بــشــكــل غـــيـــر اعـــتـــيـــادي. ومـــن 

الــتــفــتــيــش فــي مــســتــودع لشركة  خـــالل 

 170،000 اكـــتـــشـــاف  إلــــى  أدى  تــــوزيــــع 

زجــــــاجــــــة مــــــن املــــــشــــــروبــــــات مـــنـــتـــهـــيـــة 

الـــــصـــــالحـــــيـــــة، إضـــــــافـــــــة إلــــــــى طـــابـــعـــة 

متطورة كانت تستخدم إلعادة طباعة 

انتهاء صالحية جديدة حتى  تواريخ 

للبيع. املنتج  تقديم  يمكن 

وقـــــــال الـــعـــمـــيـــد خـــلـــيـــفـــة نـــصـــر الــنــصــر 

ــعـــب االتـــــصـــــال واالنــــتــــربــــول  ــيــــس شـ رئــ

بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة: إن حـــمـــايـــة صــحــة 

املستهلك وسالمته هي أولوية قصوى 

بــالــنــســبــة لــلــجــهــات املــعــنــيــة كـــجـــزء من 

جــهــودنــا املــســتــمــرة ملــنــع االتـــجـــار غير 

ــتــــجــــات، حــيــث  ــنــ ــر املــ ــ ــزويــ ــ ــــروع وتــ ــشــ ــ املــ

تصبح الدوحة على نحو متزايد مركزا 

الــدولــيــة. وأضـــاف: إن  رئيسيا للتجارة 

ــار الجهود  طــلــب اإلشــعــار يــأتــي فــي إطـ

املبذولة من قبل وزارة الداخلية القطرية 

الــدولــي ملكافحة  للتعاون مــع املجتمع 

ــار فـــــي الـــســـلـــع غـــيـــر املـــشـــروعـــة  ــ ــجــ ــ االتــ

واملــــــزورة ومــنــع هـــذا الـــنـــوع مـــن العمل 

اإلجرامي من خالل تبادل طريقة العمل 

مع الدول األعضاء األخرى لالنتربول.

وقـــد تـــم الــقــبــض عــلــى مــقــيــم مـــن إحـــدى 

الجنسيات األسيوية يبلغ من العمر 24 

عاما ويواجه اتهامات بموجب قوانني 

ــة قــطــر فيما  حــمــايــة املــســتــهــلــك فـــي دولــ

يتعلق بالغش التجاري والتهديد الذي 

يتعرض له األمن الغذائي.

◄ النشرة البنفسجية

يذكر أن النشرة البنفسجية لإلنتربول 

ــلـــى أو تــقــديــم  تـــســـتـــخـــدم لـــلـــحـــصـــول عـ

مــعــلــومــات عـــن طــريــقــة عــمــل املــجــرمــني 

واألشــيــاء واألجــهــزة وأســالــيــب اإلخــفــاء 

املــســتــخــدمــة مــن قــبــل املــجــرمــني وقـــد تم 

اآلن تعميمه على جميع الدول األعضاء 

الـ 190.

ــيــــس، رئـــيـــس بــرنــامــج  وقــــــال مـــايـــكـــل إلــ

اإلنــتــربــول ملكافحة االتــجــار فــي السلع 

غــيــر املـــشـــروعـــة واملـــقـــلـــدة ان املــجــرمــني 

املـــتـــورطـــني فـــي االتــــجــــار غــيــر املـــشـــروع 

واملنتجات املقلدة أصبحوا متطورين 

ــــل مــحــاولــة  ــتـــزايـــد مــــن أجـ عـــلـــى نـــحـــو مـ

التالعب بقوانني حماية املستهلكني.

وأضــــــــاف: ان طـــلـــب قـــطـــر لـــإلشـــعـــار فــي 

هــذه القضية يؤكد أن أدوات وخدمات 

اإلنــتــربــول يمكن استخدامها ملساعدة 

إنفاذ القانون في مكافحة جميع أنواع 

ــذا الــتــحــقــيــق مــن  ــ الـــجـــريـــمـــة. كـــمـــا أن هـ

الــســلــطــات الــقــطــريــة يــؤكــد عــلــى أهمية 

الـــخـــبـــرة عـــلـــى أرض  املــــســــؤولــــني ذوي 

الواقع، حيث إن انتباه هذا املفتش هو 

الذي كشف هذه الجريمة.

ــتــــربــــول الـــدولـــي  ــام اإلنــ ويـــســـتـــخـــدم نـــظـ

لـــإلشـــعـــارات مـــن قــبــل الــــــدول األعـــضـــاء 

لــطــلــب الـــتـــعـــاون أو تـــبـــادل املــعــلــومــات 

الــحــاســمــة ذات الــصــلــة بــالــجــريــمــة مع 

نظرائهم فــي إنــفــاذ الــقــانــون فــي جميع 

أنحاء العالم.

ــمــــي لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة  ــع الــــرســ ــ ــوقـ ــ املـ

للشرطة الجنائية اإلنتربول:

/http://www.interpol.int

 http://www.interpol.int/News — and

 — media/News/2014/N2014 — 001

•  القاهرة — السيد السعدني

أكــــــد الــــدكــــتــــور حـــســـني مـــحـــمـــد عــثــمــان 

الــخــبــيــر بــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــعـــربـــيـــة ان 

دولــــة قــطــر مــن أكــثــر الــــدول تــعــاونــا مع 

املــنــظــمــة. وقـــال فــي تــصــريــحــات خاصة 

ــــــ الـــشـــرق عــلــى هـــامـــش مــشــاركــتــه في  ـــ لـــ

ــــوم االســـتـــقـــالل الـــوطـــنـــي لــجــمــهــوريــة  يـ

السودان الذي عقد بمقر األمانة العامة 

لجامعة الدول العربية ان دولة قطر من 

لــديــهــا منظومة تشريعية  الــتــي  الــــدول 

كــامــلــة ومــتــكــامــلــة فـــي مـــجـــال الــحــفــاظ 

ــقـــوق ومــكــتــســبــات الـــعـــمـــال مــن  عـــلـــى حـ

ــال عــثــمــان  ــ ــن أو املـــقـــيـــمـــني. وقــ ــديــ ــوافــ الــ

ان دولـــة قــطــر وفـــرت كــافــة اآللــيــات عبر 

كــل الــطــرق املــرســوم لــهــا وفــقــا للقانون 

والدستور لتقديم شكاوى أو تظلمات 

ملا قد يتعرضون له من عنف أو أي نوع 

من أنــواع الجور على حقوق أي عامل.. 

وهـــنـــاك آلـــيـــات لــبــحــث هــــذه الــشــكــاوى 

والــتــظــلــمــات والــتــحــقــيــق الــفــعــلــي لــهــا، 

والقانون يكون الفيصل وال يوجد من 

هو كبير علي القانون ســواء كــان رجل 

أعــمــال أو صــاحــب نــفــوذ والــحــق يعود 

ألصحابه. وقال عثمان ان منظمة العمل 

العربية لديها خطوط اتصال وتعاون 

وتنسيق مع دولة قطر. وأضاف ان دولة 

قطر من الدول األعضاء التي لها بصمة 

واضحة في مجال الحفاظ على حقوق 

العمال بصفة خاصة وحقوق اإلنسان 

بصفة عامة وان لديها باعا كبيرا في 

هذا املجال.

ــال عــثــمــان انـــه يــتــوقــع ان تــكــون قطر  وقـ

ــلـــوافـــديـــن مــــن الــعــمــال  قــبــلــة حــقــيــقــيــة لـ

ــة الــــقــــادمــــة نــظــرا  ــلـ ــرحـ ــعــــرب خـــــالل املـ الــ

للعمليات التنموية والــطــفــرة الكبيرة 

التي تشهدها قطر على كافة األصعدة 

ــــدادات قـــطـــر لــكــاس  ــعـ ــ ــتـ ــ خــــاصــــة مــــع اسـ

العالم 2022 وهــو ما ســوف يعود على 

سوق العمال العرب بالخير. 

•    لندن - رويترز:  تخطط قطر لبناء برج بارتفاع 27 طابقا بجوار 
ناطحة السحاب شارد وتبلغ مساحة املبنى الجديد 14860 مترا 

مــربــعــا وقــالــت شــركــة الــتــطــويــر الــعــقــاري سيلر بــروبــرتــي جــروب 

املــشــروع احــدث  إنــه سيضم متاجر و150 شقة سكنية.  ويشكل 

مرحلة في إعادة تطوير املنطقة حول محطة قطارات لندن بريدج. 

الــبــرج بــني ناطحة السحاب شــارد الزجاجية وافتتحت  وسيقع 

في يوليو تموز 2012 — ومبنى مكتبي اصغر يدعى ذا بليس 

وهو مخصص كمقر جديد ملجموعة نيوز كورب اإلعالمية. وقال 

مشروع تطوير منطقة لندن بريدج إن البرج الجديد سيصممه 

إلــى ذا بليس وشـــارد في  ريــنــزو بيانو مصمم شـــارد وسينضم 

نــفــس مــشــروع الــتــطــويــر الــرئــيــســي.  وتــتــزامــن خــطــط بــنــاء الــبــرج 

السكني في أغلبه مع ارتفاع كبير في أسعار العقارات في لندن. 

واضـــاف أنــه بشكل إجمالي تــم شغل 75 فــي املــائــة مــن املساحات 

التجارية والسكنية التي تبلغ مليوني قــدم مربعة فــي املنطقة.  

ومن بني الشركات التي وافقت على الحصول على مساحات في 

شارد قناة الجزيرة القطرية ومجموعة هوسبيتال كوربوريشن 

أوف أمريكا الطبية. ويعتزم املــطــورون تقديم الخطط الخاصة 

بالبرج الجديد في االسبوع القادم. 
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 اكتشاف 170 ألف زجاجة 
من املشروبات منتهية 

الصالحية بمستودع 
شركة توزيع

العميد خليفة النصر: 
حماية صحة املستهلك 
وسالمته أولوية قصوى 

للجهات املعنية 

 وزير األوقاف يصل سراييفو الفتتاح مكتبة «الغازي خسروبك» 
•    سراييفو - قنا:  وصل سعادة الدكتور 
غيث بن مبارك الــكــواري وزيــر االوقــاف 

والـــــشـــــؤون االســــالمــــيــــة الـــــى ســرايــيــفــو 

امس في زيارة الى جمهورية البوسنة 

والهرسك يحضر خاللها اليوم االربعاء 

"الغازي خسروبك"  حفل افتتاح مكتبة 

الــتــي دمــرتــهــا الــحــرب واعــيــد ترميمها 

بمكرمة من صاحب السمو األمير الوالد 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبدعم 

سخي من دولة قطر.

وكان في استقبال سعادته لدى وصوله 

الــدولــي والــوفــد املرافق  مطار سراييفو 

لــه فضيلة الشيخ حسني كفازوفيتش 

رئــيــس الــعــلــمــاء ومــفــتــي عـــام الــبــوســنــة 

ــادة الــســيــد راشـــــد بن  ــعــ والـــهـــرســـك وســ

مــبــارك الـــكـــواري سفير دولـــة قــطــر لــدى 

سراييفو.

ويقام اليوم االربعاء حفل افتتاح مكتبة 

الغازي خسروبك، وهــي املكتبة العامة 

األقــدم في البوسنة والهرسك وأوروبــا 

والتي ما تزال تعمل منذ عام 1537.

ويحضر حفل االفتتاح الذي يحتضنه 

مــقــر املــكــتــبــة الـــجـــديـــد فـــي قــلــب مــديــنــة 

ســرايــيــفــو الــعــتــيــقــة الـــى جــانــب ســعــادة 

ــن الـــســـيـــد بـــاكـــر  ــ ــل مـ ــ وزيـــــــر االوقــــــــــاف كـ

عــلــي عـــزت بيجوفيتش عــضــو مجلس 

الـــرئـــاســـة الــبــوســنــيــة وفــضــيــلــة الــشــيــخ 

ــيـــس الــعــلــمــاء  حـــســـني كـــفـــازوفـــيـــتـــش رئـ

ومفتي عــام البوسنة والــهــرســك وعــدد 

من كبار الشخصيات الدينية والعلمية 

والــســيــاســيــة فـــي الــبــوســنــة والــهــرســك 

ومنطقة البلقان والعالم اإلسالمي.

يــذكــر ان املــكــتــبــة الــتــي اســســهــا الــغــازي 

خـــســـروبـــك املـــؤســـس الــحــقــيــقــي ملــديــنــة 

الــحــرب في  سراييفو كــانــت قــد دمرتها 

البوسنة وأعــيــدت للعمل والــحــيــاة من 

جديد بمكرمة من صاحب السمو األمير 

الــوالــد الشيخ حمد بــن خليفة آل ثاني 

بدعم سخي من دولة قطر.

واســتــعــدت ســرايــيــفــو ورئـــاســـة املكتبة 

واملــشــيــخــة اإلســالمــيــة وســـكـــان املــديــنــة 

لــحــفــل االفــتــتــاح مـــع إطـــاللـــة عـــام 2014 

ــنـــت أزقـــــــة املـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة  ــيـــث تـــزيـ حـ

بــاألعــالم البوسنية والــقــطــريــة ورفعت 

بــالــونــات عــمــالقــة قــطــرهــا 7 أمــتــار فــوق 

مبنى املكتبة باللونني األزرق والعنابي 

تعلن عن موعد االفتتاح.

وتمثل مكتبة "الغازي خسروبك" ذاكرة 

الشعب البوسني لكونها تضم خالصة 

إنجازاته الثقافية والحضارية، متمثلة 

فـــي كـــم هــائــل مـــن املــخــطــوطــات القيمة 

إلــــى 10 آالف مــخــطــوطــة بــلــغــات  يــصــل 

مـــتـــعـــددة يــــعــــود تــــاريــــخ بــعــضــهــا إلـــى 

1000 عــام وهــي بذلك تأتي في مصاف 

كبريات املكتبات التراثية في أوروبا.

وتـــعـــرضـــت املــكــتــبــة لــحــمــالت مــتــعــددة 

ــا الـــحـــرب  ــ ــرهـ ــ ــــدت مـــحـــن لـــعـــل آخـ ــهـ ــ وشـ

األخيرة 1992 — 1995.  ¶  احدى قاعات املكتبة 

^̂̂̂

 تطوير دوار الدفاع املدني 

•  الدوحة — الشرق

ــة الــــدوحــــة  ــلـــديـ ــبـ قــــــام قـــســـم الــــحــــدائــــق بـ

الــدفــاع املــدنــي، حيث تمت  بتطوير دوار 

إزالـــة أشــجــار النخيل القديمة املتهالكة 

وتنفيذ تصميم جديد للدوار. 

 فواز العجمي إلى هيوسنت 

ــوم الـــــى الـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــيــ  يـــتـــوجـــه الــ

األمــــريــــكــــيــــة االســـــــتـــــــاذ فـــــــــواز الـــعـــجـــمـــي 

الكاتب بالشرق في رحلة عــالج بمدينة 

هيوسنت.. رافقته السالمة وعودا حميدا 

يا ابو راكان. 

ــــد ســـلـــمـــان  ــيـ ــ ــــسـ الـ ــفــــل  ــتــ  ◄ يــــحــ

ــان آل  ــمــ ــلــ ــــن ســ ــه بــ ــلــ ــدالــ ــبــ ــن عــ ــ بــ

ســنــد الــــدوســــرى بــــــزواج نجله 

الله  (عــبــدالــلــه) وذلــــك بمشيئة 

تــعــالــى بــعــد صــــالة املـــغـــرب من 

مــســاء الـــيـــوم االربــــعــــاء املــوافــق 

بــالــســاحــة املقابلة  الـــجـــارى   15

لجامعة قطر للبنات.. تهانينا 

وألف مبروك.

ــى بــن  ــلــ ــد عــ ــيــ ــســ ــل الــ ــفـ ــتـ ــحـ ◄ يـ

محمد بن راشد الخاطر بزواج 

نجله (حمد) وذلك بمشيئة الله 

تــعــالــى بــعــد صــــالة املـــغـــرب من 

مــســاء الـــيـــوم االربــــعــــاء املــوافــق 

بــالــســاحــة املقابلة  الـــجـــارى   15

ملــجــلــس الــــوالــــد — رحـــمـــه الــلــه 

— فـــى الـــوكـــرة مــقــابــل الــجــامــع 

الكبير.. تهانينا وألف مبروك. 

ألف مبروك

tfukushima
Rectangle
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 معظم املوظفني القطريني يتركزون في قطاع 
الوظائف العامة الحكومية، ونادرا ما يزاولون 
انشطة تجارية، وبالتالي يهمهم كثيرا مقدار 
ما يصرف لهم من رواتب شهرية، وما يتوافر 
لهم من مزايا وظيفية، وهذه الشؤون الوظيفية 
ينتظمها قانون املــوارد البشرية وكل تغيير 
يطرأ عليه يأتي على حياتهم اليومية، ويؤثر 
على مستوى النمو واالداء العام بالدولة؛ مما 

يدفعنا مجددا للتساؤل عن اسباب تأخر صدور قانون املوارد 
ــه سبقها تــصــريــحــات مبشرة  الــنــهــائــيــة خــاصــة وانــ بصيغته 
ومشجعة للموظفني املواطنني، واخرى عن قرب صدور القانون 
املذكور، لكن ذلك لم ير النور رغم مرور ما يقرب من عام، وظل 
الــوزراء  القانون حبيس ادراج مكاتب اللجنة املختصة بمجلس 
املــوقــر حتى هــذه االثــنــاء واألجـــواء، ويـــبـــدو انــه انصهر بــحــرارة 
الصيف ونخشى ان تجمده برودة الشتاء!! وقد مر قانون املوارد 
هــذا بــأحــداث وأطــوار عجيبة تشبه بعض املسلسالت املدبلجة 
وفصولها العجيبة!! بدءًا بتباطؤ الجهات املعنية في تزويد لجنة 
التعديل بمرئياتها حــول بنود القانون مــرورا بتأخير تشكيل 
الـــوزاريـــة، وصـــوال إلــى غياب الالئحة التنفيذية وكلها  الهياكل 
تناقضات قانونية جعلت لجنة حقوق االنسان بالداخل تطالب 
بتالفي هذه االشكاالت فورا، ولم يحدث هذا وال ندري إلى متى 
الــحــالــة العجيبة وغــيــر املبررة بتعطيل صـــدور قانون  تستمر 

املوارد البشرية والتخلص من هذا الوضع املثير للجدل؟ 
وحتى يصدر القانون بصيغته املنتظرة واملطلوبة فإني أرى 
تطويره وتعديله بحيث يواكب مستجدات القطاعات الوظيفية 
ومــا يتبعها مــن دمــج او فصل او اســتــحــداث او إلــغــاء، واطــالــب 
بمنح املوظف ترقيته املستحقة بصفة إلزامية دون اخضاعها 
الـــضـــرورة  ــن  ــذا املـــســـؤول او ذاك، ومــ الســتــثــنــاء او تــوصــيــة هــ
القصوى تضمني القانون نصا صريحا في التعامل مع املوظفة 
األم والزوجة بطريقة اكثر مرونة وتقدير لخصوصية العوائل 
واالسر في املجتمع القطري، كذلك اطالب بمنح املوظف القطري 
راتبه كامال عند مرافقته ألحد اقربائه او قريباته في الخارج مع 
اختالف االسباب فالحاصل ليس كذلك في قانون 2009 املعمول 
به حتى يتم التعديل، كما ينبغي التأكيد على أحقية املوظفني في 
صرف مكافأة نهاية الخدمة التي حرموا منها بإجراء تعسفي. 

ــد هــنــا مــن الــنــظــر بــجــديــة إلــى إعــادة اســتــقــطــاب املــوظــفــني  ــ والبـ
القطريني املحالني عن وظائفهم ومنحهم فرصة اكمال مسيرتهم 
ــود الـــتـــي اطــلــقــت من  ــوعــ ــ ــن ال فـــي الـــعـــطـــاء واالنـــتـــاج، نـــاهـــيـــكـــم عـ

قريب بهذا الخصوص.
وهناك نقطة ما تــزال تثير شكوكنا حــول تولي خبراء وافدين 
الــقــانــون ألن هـــؤالء لــن يــكــونــوا اعــلــم بشؤون  مسؤولية تعديل 
د  ومصلحة املوظفني القطريني من الخبير املواطن، قبل ان يجمِّ
الشتاء قانون املــوارد وعــني املوظف القطري على بريد الصادر 

والوارد، لعله يحمل إليه ما ينتظره من البشائر. 

◄  حكمة

يروى أن أحد ملوك الهند أمر وزيره أن ينقش له على خاتمه 
جملة تــســر الــحــزيــن وتــحــزن املــســرور، فــنــقــش الـــوزيـــر هــذه 
العبارة: (هذا الوقت سوف يمضي) منقول عن مجموعة دعاة 

مبدعون. 

بالمختصر المفيد¶¶

قبل أن يتجمد قانون املوارد

[alfadli64@gmail.com]

 راشد العودة الفضلي 

¶ وزير األوقاف يزيح الستار إيذانا بافتتاح مبنى املكتبة¶ وزير االوقاف وعضو مجلس رئاسة البوسنة والهيرسك  خالل الحفل

PPPP
ُشيدت بمكرمة من األمير الوالد.. واستغرق البناء ١٠ سنوات

وزير األوقاف يفتتح رسميًا مكتبة «الغازي خسرو بك» في سراييفو

 ســرايــيــفــو /قــنــا/ افــتــتــح ســعــادة الــدكــتــور غيث 

ــاف والـــشـــؤون  ــ ــ ــر االوقـ ــ ــواري وزيـ ـــكــ ــارك الـ ــبـ ــن مـ بـ

االسالمية امــس املبنى الجديد ملكتبة/ الغازي 

خسروبك/ التي يعود تاريخها إلــى عــام 1537 

وتقع في قلب العاصمة البوسنية سراييفو.

ويــشــغــل املــبــنــى الـــجـــديـــد لــلــمــكــتــبــة الــتــاريــخــيــة 

ــم تشييدها  مــســاحــة 7000 مــتــر مـــربـــع حــيــث تـ

بمكرمة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني وبدعم سخي من دولة 

قطر.

ــتـــاح الـــرســـمـــي للمكتبة  ــتـ واقـــيـــم بــمــنــاســبــة االفـ

احــتــفــال ضــخــم أمـــس حــضــره الــســيــد عــلــي عــزت 

بــيــجــوفــيــتــش عــضــو مــجــلــس رئـــاســـة الــبــوســنــة 

والهرسك وفضيلة الشيخ حسني كفازوفيتش 

رئيس العلماء ومفتي عــام البوسنة والهرسك 

وسعادة السيد راشــد بن مبارك الــكــواري سفير 

دولة قطر لدى سراييفو إلى جانب عدد من كبار 

املــســؤولــني فــي الــبــوســنــة واملــشــيــخــة االســالمــيــة 

ــدد مــن الــدبــلــومــاســيــني املسلمني  الــبــوســنــيــة وعــ

والعرب وكبار املسؤولني بوزارة االوقاف.

واســتــغــرق تشييد املــبــنــى الــجــديــد للمكتبة 10 

سنوات وهي تضم 100 ألف مادة من املخطوطات 

والكتب املطبوعة واملــجــالت والوثائق باللغات 

العربية والفارسية والتركية والبوسنية.

وتــقــع املكتبة فــي مــديــنــة ســرايــيــفــو الــقــديــمــة في 

مــنــطــقــة/ بــــاش شـــرشـــيـــة/ ويــحــيــط بــهــا جــامــع 

ومدرسة الغازي خسروبك وسوق املدينة العتيق 

ذو املعالم التراثية.

األولوية لبناء اإلنسان

وألقى سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري 

وزير االوقاف والشؤون االسالمية كلمة في حفل 

ــة قطر بقيادة  افــتــتــاح املكتبة، أكـــد فيها أن دولـ

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد املفدى، تضع من بني أولوياتها 

بناء االنــســان املسلم وتأهيله ليقوم بـــدوره في 

تحقيق الــنــهــوض الــحــضــاري لــالمــة االســالمــيــة 

والرقي باملجتمع االنساني إلــى أفــق يسمو فيه 

الحوار والتعارف ويعمه السلم وتتسع فيه دائرة 

الخير.

وقال سعادته: إن مكتبة الغازي خسروبك معلمة 

حــضــاريــة اســتــطــاعــت أن تـــؤدي رســالــتــهــا طيلة 

477 عاما حيث طلب مؤسسها الغازي خسروبك 

حــفــيــد الــســلــطــان الــعــثــمــانــي بــايــزيــد الــثــانــي في 

وقفية مدرسة الغازي ان تبتاع الكتب املعتبرة 

وتستعمل في املدرسة ليستفيد بها من يطالعها 

من املستفدين ومن يستنسخها من املحصلني.

ــد املــكــتــبــة املـــتـــنـــوع ازداد  ــيـ ــى ان رصـ ــ ــار إلـ ــ ــ واشـ

ليشمل تراث كل اهل البلقان بلغاتهم ولهجاتهم 

وثقافاتهم واديانهم، وأنه رغم االزمات التي أملت 

بــهــا اســتــطــاعــت ان تــســتــبــدل أمــكــنــة بــمــكــان وان 

تصون مكنوناتها النفيسة التي هــي ملك لكل 

االنسانية ولكل الشعوب التي تتساكن في هذه 

البالد عبر مختلف العصور.

◄  االفتتاح رسالة للعالم

واستذكر سعادة وزيــر االوقــاف املعالم العلمية 

واملكتبات التي دمرتها الحرب على البوسنة وكل 

الــصــروح العلمية فــي الــعــالــم الــتــي تــأثــرت جــراء 

النزاعات، فانمحت معاملها او كادت تندثر وكذلك 

الــصــروح واملعالم الثقافية واملعالم الحضارية 

االنسانية التي يتهددها نفس املصير حاليا في 

مناطق النزاع حيث حلت اصوات الحديد والنار 

محل اصوات الحكمة والحوار.

وشدد سعادة وزير االوقاف والشؤون االسالمية 

عــلــى "ان افــتــتــاح املــبــنــى الــجــديــد ملكتبة الــغــازي 

خسروبك يشكل رسالة إلى كل العالم بضرورة 

حفظ الــتــراث االنساني الجيال املستقبل، حيث 

إن هذا التراث كما هو ملك لنا نصوغ من خالله 

رؤانا ونؤكد به هويتنا في اطار من الوعي التام 

بــضــرورة التنوع الثقافي والحق في االختالف 

الــفــكــري؛ هــو كــذلــك مــلــك ملــن ســيــعــمــرون االرض 

بعدنا من اجيال قادمة يسترشدون به في صوغ 

ــم ويـــؤكـــدون بــه هوياتهم وينطلقون منه  رؤاهــ

في عالقاتهم مع غيرهم في سياق العالقات بني 

الشعوب".

ــاف: إن مكتبة الــغــازي  ــ ــر االوقـ ــال ســعــادة وزيـ وقـ

ــروبـــك اســـتـــطـــاعـــت ان تـــبـــرز لــلــعــالــم قــيــمــة  خـــسـ

التمسك بــالــتــراث ومــعــنــى الــحــفــاظ عــلــيــه، حيث 

نقلت محتوياتها الثمينة خالل سنوات الحرب 

ما بني 1992 و1995 ثماني مرات، مشيدا في هذا 

االطار بأولئك الذين استطاعوا ان يحموا ذاكرة 

البوسنة والهرسك وذاكـــرة البلقان وكــل العالم 

االسالمي والعالم.

واعتبر سعادته مناسبة افتتاح املبنى الجديد 

للمكتبة تكريما لــهــم ولــنــظــرائــهــم الــذيــن قــامــوا 

بنفس الــدور او من يقومون به في البقاع التي 

تستعر فــيــهــا نـــيـــران االقــتــتــال وفـــي كــافــة نقاط 

التوتر والنزاع.

ــادة الــــدكــــتــــور غـــيـــث بـــــن مـــبـــارك  ــ ــعـ ــ وأوضـــــــــح سـ

الكواري، أن اتمام صيانة مكتبة الغازي خسرو 

وتــــدشــــني عــمــلــهــا فــــي مــقــرهــا الـــجـــديـــد واتـــاحـــة 

االنــتــفــاع بكنوزها لــه عــدة دالالت منها، الــوفــاء 

ــازي خـــســـروبـــك مــؤســســهــا  ــغــ ــواقــــف الــ بـــشـــرط الــ

ــة الـــغـــازي  ــذي نـــص عــلــيــهــا فـــي وقــفــيــة مـــدرسـ ــ الـ

سنة 1573 وكذلك شأنها شأن املكتبات الوقفية 

التي انتشرت في كل العالم االســالمــي على مر 

العصور وتعمل على إشاعة العلوم واذاعتها 

في مجتمعاتها محققة امنا ثقافيا يدعم الوعي 

بــالــهــويــة ويــؤســس للفعل الــحــضــاري الــواســع 

إلى جانب دورهــا في صيانة الكتب واملحافظة 

عليها مـــن الــتــلــف وتــســهــيــل االنــتــفــاع بــهــا لكل 

راغب.

◄  وعي بالتعدد اإلثني

واشار إلى ان مكتبة الغازي خسروبك من جهة 

ثانية تشكل درسا للعاملني، ملخصه ان االفكار 

ان عــن املالحقة 
ّ
الحية واملقاصد النبيلة عصي

ــادة وان الخدمة التي ادتــهــا على مــر زمن  واالبــ

طويل جعلت الوعي بفقدانها امرا جلال.

ــر ان مــكــتــبــة الـــغـــازي  ــ ــوزيـ ــ ــادة الـ ــعــ  ســ
ّ

كـــمـــا بـــــني

خسروبك قدمت دليال صارخا على وعي عميق 

بالتعدد االثني والتنوع الثقافي الحاصل في 

كل البلقان، حيث صانت تراثها بلغات متعددة 

ألعراق متنوعة واديان مختلفة وبذلك تكون قد 

عكست رحابة الحضارة التي انتجت مؤسسها 

ــارة اســتــطــاعــت ان  الـــغـــازي خـــســـرو وهــــي حـــضـ

توائم بني كل العناصر.

وقــــال ســعــادتــه: "إنــنــا ننتظر ان تــتــابــع املكتبة 

مسيرها وفـــق هـــذه الــوجــهــة فتكون كما كانت 

طــيــلــة تــاريــخــهــا مـــوئـــال لـــطـــالب الــعــلــم مـــن كل 

ــاء لــلــحــوار  االعــــــــراق وبــمــخــتــلــف االلــــســــن وفــــضــ

والتعارف ومعينا صافيا لنشر القيم االنسانية 

واملقاصد النبيلة".

وقـــال ســعــادة الــدكــتــور غيث بــن مــبــارك الــكــواري 

وزيــــر االوقــــــاف والــــشــــؤون االســـالمـــيـــة: إن دولـــة 

قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، تعي جيدا 

قيمة الــرقــي بــاملــعــرفــة والــعــائــد االيــجــابــي لدعم 

مــؤســســاتــهــا ومــوقــنــة بــانــعــكــاس ذلــــك فـــي بــنــاء 

االنسان ليؤدي دوره الالئق في تحقيق التعارف 

بني االمم والشعوب وتعزيز السلم في العالم.

واضــــاف: إن دعــم قطر ملكتبة الــغــازي خسروبك 

هو دعم ملؤسسة بنت عقوال سليمة واجياال من 

العلماء طيلة قرون مديدة وتمكني لفكر اسالمي 

ر تأسيسها، كما انه وفاء بواجب تجاه 
ّ
اصيل أط

الــتــراث الــحــضــاري االســالمــي واالنــســانــي، حيث 

إن مكتبة الـــغـــازي خــســروبــك برمزيتها وكــامــل 

كــنــوزهــا تشكل تــراثــا لالنسانية وجـــب تأمينه 

لالجيال الراهنة والقادمة.

ــة الــنــوعــيــة الــتــي  ــافــ ــى "االضــ ــار ســعــادتــه إلــ ــ واشــ

يمكن ان تضيفها شعوب البلقان ومنها شعب 

البوسنة والهرسك في مجال اقرار السلم العاملي 

وتفعيل الحوار بني اهــل الثقافات والحضارات 

املتنوعة وفــي مجال تحالف الــحــضــارات، حيث 

كانت شعوب هذه املنطقة وريثة جانب مهم من 

تراث الحضارة االسالمية وشاهدة على سماحة 

االسالم، لذلك نعول على الدور الكبير الذي يمكن 

ان تقوم به املؤسسات الثقافية واالكاديمية في 

هذا الجزء االستراتيجي من العالم في الوساطة 

بــني الــعــالــم االســالمــي وبــاقــي الــعــالــم للتأسيس 

لحوار هادئ هادف يخدم االنسانية جمعاء".

◄  تعزيز التعاون اإلسالمي

ــة قــطــر بــقــيــادة حــضــرة  ــ ــد مـــن جــديــد ان دولـ ــ واكـ

صاحب السمو أمير البالد املفدى تولي عناية 

فــائــقــة بــكــل الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى تــوثــيــق عــرى 

ــم مــنــهــج الــوســطــيــة  ــ ــ ــــي ودعـ ــــالمـ ــاون االسـ ــعــ ــتــ الــ

ــدال وتــصــحــيــح الـــصـــورة الــســلــبــيــة الــتــي  ــتــ واالعــ

ــاالســــالم واملــســلــمــني وبـــنـــاء عــالقــات  لـــصـــقـــت بــ
ُ
أ

تعارف مع املنظومات الثقافية املتنوعة.

وتـــــوجـــــه ســـــعـــــادة وزيـــــــــر األوقــــــــــــاف والـــــشـــــؤون 

االســالمــيــة بالشكر والــتــقــديــر إلــى مــقــام حضرة 

صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 

ــفــــدى، وصـــاحـــب الــســمــو األمــيــر  أمـــيـــر الـــبـــالد املــ

الــوالــد الشيخ حمد بــن خليفة آل ثــانــي، لجهود 

ســمــوهــمــا الــعــظــيــمــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 

االنساني ومساعيهما املخلصة من اجل تعزيز 

ثقافة التسامح واالعــتــدال وأياديهما البيضاء 

في خدمة اإلســالم واملسلمني واإلنسان في قطر 

والعالم.

◄  تنويه بالدعم القطري

ــــر عــــزت  ــاكـ ــ ــيــــد بـ ــه نـــــــوه ســـــعـــــادة الــــســ ــتـ ــهـ مـــــن جـ

بــيــجــوفــيــتــش، عــضــو مــجــلــس رئـــاســـة الــبــوســنــة 

والهرسك بالدعم الذي قدمته دولة قطر لتشييد 

املكتبة واعادة احيائها من جديد.

وقــال في كلمة ألقاها في حفل االفتتاح: إن هذه 

الــبــادرة الكريمة من دولــة قطر ودعمها السخي 

يــؤكــد مــن جــديــد عــلــى عــمــق الـــروابـــط بــني الـــدول 

والـــشـــعـــوب املــتــبــاعــدة جــغــرافــيــا لــكــن املــتــقــاربــة 

ثقافيا وحــضــاريــا. واعتبر السيد باكر عــزت ان 

افتتاح املبنى الجديد ملكتبة الــغــازي خسروبك 

يــشــكــل رســـالـــة كــبــيــرة ملـــن يـــهـــدم املـــــدن ويــحــرق 

الكتب واملكتبات بأن الشر والحقد لن يتغلب في 

النهاية.

واوضـــــح ان إعـــــادة إحـــيـــاء دار لــلــعــلــم والـــذاكـــرة 

ــراث الــشــعــب  ــ الــجــامــعــيــة الـــتـــي تــحــفــظ ثــقــافــة وتــ

البوسني، رسالة قوية للذين يتهجمون على قيم 

التسامح والعيش املشترك في هــذا املكان حيث 

تــتــواجــد مكتبة الـــغـــازي خــســروبــك فــي مساحة 

يجتمع فــيــهــا ايــضــا جــامــع الـــغـــازي والكنيسة 

الكاثوليكية والكنيسة االرثوديكسية واملعبد 

اليهودي وهو ما يؤكد على الحياة املتسامحة 

التي كانت موجودة وال تزال عبر القرون.

واكـــد ان املكتبة ستكون مفتوحة امـــام الجميع 

ــريـــدون ان يــتــعــلــمــوا عـــن حياة  ــئـــك الـــذيـــن يـ واولـ

البوسنة والهرسك وتاريخ العالم والحروب التي 

شهدها. وقال: إن مبنى مكتبة الغازي خسروبك 

العصري وما يضمه من ادوات حديثة ستمكن 

من االحتفاظ بالتراث والتاريخ العميق للبوسنة 

والهرسك.

ــد "ان مــنــاســبــة افـــتـــتـــاح املــبــنــى الــجــديــد  كــمــا اكــ

للمكتبة يعيدنا خمسة قــرون إلى الــوراء لتذكر 

الـــواقـــف الــكــبــيــر الـــغـــازي خــســروبــك الــــذي أســس 

املــكــتــبــة"، مــعــربــا عـــن يقينه ان وقــفــه سيستمر 

بفضل جهود ودعم دولة قطر التي اعادت احياء 

هذه املكتبة.

ــازي  ــغــ ــاحــــي ملـــكـــتـــبـــة الــ ــتــ ــتــ وتـــخـــلـــل الـــحـــفـــل االفــ

خسروبك العديد من الفقرات منها فيلم وثائقي 

بعنوان "حــارس التراث البوشناقي" إلــى جانب 

فــقــرات مــن االنــاشــيــد الدينية ادتــهــا فــرق انشاد 

من مدرسة الغازي خسروبك ومجلس املشيخة 

االسالمية في سراييفو. 

   د. محمد العريفي خطيبًا بجامع 
اإلمام محمد بن عبدالوهاب 

 •    الدوحة ـ الشرق

ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة أن فضيلة  اعــلــنــت وزارة األوقـ

الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي، سيكون 

املــوافــق 17  خطيب الجمعة غـــدا 16 ربــيــع األول 1435هـــــ 

يناير 2014م بجامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب.

وتــــدعــــو وزارة األوقــــــــاف والـــــشـــــؤون اإلســـالمـــيـــة جــمــوع 

املصلني لالستفادة من الخطب املعاصرة التي يصدح بها 

كبار علماء األمــة اإلسالمية مــن أعلى منبر هــذا الصرح 

اإلسالمي الكبير بدولة قطر، بموقعه املتميز على ربوة 

عنيزة املطلة على أبرز معالم الدوحة الحديثة، وببنائه 

العصري املستمد من املعمار التراثي القطري، ومساحته 

الداخلية التي تتسع ألكثر مــن 30000 مصل، وبمواقف 

السيارات الفسيحة.

ــام محمد بــن عــبــدالــوهــاب وقف  ومــنــذ افــتــتــاح جــامــع اإلمـ

ــــالم األمــــة  ــايـــخ مــــن أعــ ــار الـــعـــلـــمـــاء واملـــشـ ــبـ عـــلـــى مـــنـــبـــره كـ

اإلســالمــيــة فــي خطبة الجمعة تــعــزيــزا ملكانته وتعريفا 

بـــــدوره فـــي تــبــصــيــر املــســلــمــني بــقــضــايــاهــم، انــطــالقــا من 

الله وسنة نبيه محمد  رســوخ العقيدة على نهج كتاب 

بن عبدالله ـ عليه أفضل الصالة وأتم التسليم ـ ووسطية 

الطرح وواقعية املقاربة لألحداث املعاصرة 

والــشــيــخ الــدكــتــور محمد بــن عــبــدالــرحــمــن الــعــريــفــي، من 

ــاة املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، حــصــل عــلــى درجــتــي  دعــ

املــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراة فــي أصــــول الـــديـــن، فــي العقيدة 

واملذاهب املعاصرة، وهو عضو مجلس األمناء بالهيئة 

العليا لإلعالم اإلسالمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي، 

الفقه  الــريــاض، درس  الــبــواردي بجنوب  وخطيب جامع 

ــلــــوم الـــشـــريـــعـــة عـــلـــى يــــد ثــلــة  والـــتـــوحـــيـــد والــتــفــســيــر وعــ

ــدم الــعــديــد مــن الــــدورات  ــة اإلســالمــيــة. وقــ مــن عــلــمــاء األمــ

واملحاضرات وله مشاركات دعوية واسعة. 

PPPP
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د. غيث الكواري: 
قطر تعطي األولوية لبناء 
اإلنسان املسلم لتحقيق 

النهوض الحضاري

 بيجوفيتش: املبادرة القطرية 
تأكيد على عمق الروابط بني 
الشعوب املتباعدة جغرافيًا 

املتقاربة ثقافيًا 

¶ خالل الجولة في مبنى املكتبة

   سفيرنا في سراييفو يشيد بمبادرة األمير الوالد 
ـ قــنــا: قــال ســعــادة السيد راشـــد بــن مــبــارك الــكــواري سفير دولـــة قطر لدى   سراييفو 

البوسنة والهرسك: "إن تبني صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني مشروع بناء مكتبة الغازي خسرو بك، يدل على حرص سموه على الحفاظ على 

التراث الثقافي لألصدقاء في البوسنة والهرسك".

وأوضح سعادته في تصريح لوكالة األنباء القطرية /قنا/ بمناسبة افتتاح املبنى 

الجديد للمكتبة امس أن هذا الصرح العلمي يحتوي على أكثر من 10 آالف مخطوطة 

لــهــذه املكتبة أهمية كبيرة ليس  لــذلــك فــإن  باللغات العربية والتركية والــفــارســيــة، 

للبوسنة فحسب وإنما لجميع دول جنوب شرق أوروبا.

الثقافية في البوسنة والهرسك،  أقــدم املؤسسات  وتعتبر مكتبة الغازي خسرو بك 

لــم تتوقف منذ تأسيسها فــي عــام 1537 عــن أداء رسالتها فــي توفير الكتب  حيث 

واملخطوطات للطلبة والباحثني. 



QATAR

Gulf Times 
Thursday, January 16, 201412

HE the Minister of Foreign Aff airs Dr Khalid bin Mohamed al-
Attiyah has issued a decision appointing HE Sheikh Mohamed 
bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani as Assistant Minister for 
International Co-operation Aff airs. 

HE the Minister of State for Defence Aff airs Major General Hamad 
bin Ali al-Attiyah held talks with  Turkish Chief of the General Staff   
General Necdet Ozel in Doha yesterday.  They discussed issues of 
common interest, especially in military aff airs. 

Assistant Minister appointed

Qatar-Turkey defence ties discussed 

Awqaf Minister opens historic library in Sarajevo 

HE Qatar’s Minister of 
Endowments (Awqaf) 
and Islamic Aff airs, Dr 

Ghaith bin Mubarak al-Kuwari, 
yesterday inaugurated the reno-
vated building of Sarajevo’s his-
toric library that was destroyed 
during the Bosnian war. 

The 7,000-square-metre site 
dates back to 1537 and its revival, 
which was carried out over 10 
years, is a generous gift from HH 
the Father Emir Sheikh Hamad 
bin Khalifa al-Thani. 

The opening ceremony was 
attended by Bosnia’s presiden-
tial council member Baqer Ez-
zat Begovic, Grand Mufti Husein 
Kavazovic, Qatar’s Ambassador 
to Bosnia Rashed bin Mubarak 
al-Kuwari as well as senior of-
fi cials and religious and political 
leaders. 

Speaking during the event, 
HE Dr Ghaith bin Mubarak 
al-Kuwari highlighted Qatar’s 
keenness under the leadership of 
HH the Emir Sheikh Tamim bin 
Hamad al-Thani to help in the 
advancement of Islamic civiliza-
tion and the progress of human 
society. 

QNA
Sarajevo 

HE the Minister of Endowments (Awqaf) and Islamic Aff airs, Dr Ghaith bin Mubarak al-Kuwari, 
inaugurating the Sarajevo library yesterday.

HE Dr Ghaith bin Mubarak al-Kuwari addresing the dignitaries and guests at the ceremony to mark the 
opening of the Sarajevo library.

Minister distributes certifi cates 
to military college graduates 

HE the Minister of State for 
Defence Aff airs Major Gen-
eral Hamad bin Ali al-Attiyah 

distributed certifi cates to the candi-
dates of the ninth batch of Ahmed Bin 
Mohamed Military College. 

The 9th batch includes 83 candi-
dates from the armed forces, the In-
terior Ministry, the internal security 
force (Lekhwiya), the Emiri Guard, 
the State security organ, and per-
sonnel from the UAE. 

The ceremony, held at the college 
headquarters, included an address 
by the graduates and a screening of 
a fi lm titled Homat ad-Diyar (The 
protectors of houses).  

Speaking to reporters on the oc-
casion, HE Major General Hamad 
bin Ali al-Attiyah conveyed his con-
gratulations to HH the Emir Sheikh 
Tamim bin Hamad al-Thani, the 
new batch of Ahmed Bin Mohamed 
Military College and the families of 
the graduates. 

In a statement to reporters, HE 
Major General Hamad bin Ali al-
Attiyah expressed the hope that 
the new batch will be a model to be 
emulated and will serve the country 
through their work in the military 

fi eld, and ministries of defence or 
interior or internal security force 
Lekhwiya, Emiri Guard and other 
security and military institutions. 

In response to a question, the 
Minister said, “The State of Qatar 
enjoys good relations with many 
countries,” adding that these good 

relations will serve Qatar in the de-
velopment of the armed forces in 
the areas of training or purchase of 
modern equipment. 
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HE the Minister of State for Defence Aff airs Major General Hamad bin Ali al-Attiyah  distributes certificates to the 
ninth batch of graduates of the Ahmed Bin Mohamed Military College yesterday.

Girl injured in Villaggio toy 
train ride ‘ignored warnings’

The Qatari girl who 
was injured during 
a toy train ride at 

the Villaggio Mall theme 
park has been blamed by 
her school for ignoring the 
safety instructions, local 
Arabic daily Arrayah re-
ported yesterday.

Newton International 
School, Hilal Branch, re-
sponded to an earlier report 
in the daily citing the girl’s 
father accusing the mall 
and school of negligence. 

The school pointed out 
that the girl kept putting 
her feet out during the ride 
despite several warnings by 
her classmates who were on 
the same train. 

The school also affi  rmed 
that teachers and supervi-
sors were at the assigned 
place to monitor students 
and as soon as the girl was 
injured they called Villag-
gio paramedics, who hur-
ried to off er the necessary 
fi rst aid. 

Further, the headmis-
tress of the school accom-
panied the girl in the am-
bulance and remained with 
her at the hospital until her 
mother came two hours 
later. 

It has also been clarifi ed 
that the accident took place 
one month ago and the girl 
has resumed her studies at 
school and given an inten-
sive study programme to 
compensate for the period 
she was under treatment. 

Goic to hold three-day workshop 

The Doha-based Gulf 
Organisation for In-
dustrial Consulting 

(Goic) will hold next month 
a three-day training work-
shop entitled “Develop-
ing strategies and strategic 
planning”. 

The event will be held 
from February 17 to 19 in its 
headquarters in Doha. 

This workshop aims at 
building national capaci-
ties in the area of developing 
strategies and strategic plan-
ning in order to help policy-
makers develop correct poli-
cies to boost Gulf economies.    

It also aims to provide 
participants with correct 
methods for developing 
pragmatic strategies based 
on measurable tools. It 
calls for doing away with 
theories and complicated 
terminologies as much as 

possible. In fact, the main 
reasons behind the failure 
of several strategies are 
that they are not measur-
able, not applicable and 
not easily understood by 
decision-makers or offi  cers 
responsible for their imple-
mentation and evaluation.  

Another objective of this 
workshop is to off er a clear 
idea about developing strat-
egies and executive plans 
and to underpin strategic 
concepts and planning. 
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Two expat workers get 
jail for stealing livestock 

A Doha Criminal Court 
has sentenced two 
Nepalese workers to 

two years in jail and subse-
quent deportation for steal-
ing livestock and birds from 
their sponsor’s farm.  

The workers were ac-
cused of stealing 10 sheep, 

200 carrier pigeons, 1,000 
other pigeons, and 200 hens 
among other things from the 
farm. 

The sponsor reported the 
theft when he discovered 
that the workers were miss-
ing along with the birds and 
the animals. 

Katara to build luxury residential units 

Katara, the Cultural Village 
Foundation, is to launch a 
unique project dubbed “Ka-

tara Hills” that comprises 383 luxu-
ry residential units. 

These will be constructed on the 
hills on both sides of Katara to re-
fl ect both luxurious and distinctive 
designs in the place. Some 133 of 
these units would be villas of 4- 9 
bedrooms each, and the other 250 
are apartments of two, three and 
four bedrooms each.  

An announcement would be made 

by Katara later on how these units 
would be used after conducting the 
feasibility study of the project. 

Katara yesterday announced the 
winners of the most beautiful de-
signs of the units, in which architec-
tural students from Qatar and world 
universities took part to produce 
exquisite and innovative designs for 
the “Katara Hills” villas. Five de-
signs were selected out of 24 sub-
mitted for the competition. 

Students from Chung Cheng Uni-
versity in China won the 1st, 2nd 

and 3rd prizes. The 4th prize was 
grabbed by Milano University in Ita-
ly and the 5th prize by Aalto Univer-
sity Finland. Participant universi-
ties included the German University 
of Jordan and Qatar University. 

“The main aim of this competi-
tion was to engage students as part 
of the steadfast belief of Katara man-
agement to give young people the 
adequate opportunity to put their 
energy and creativity to the best use 
through diff erent designs that refl ect 
the various cultures of the world,” 

said Dr Khalid bin Ibrahim al-Sulai-
ti, general manger of Katara.

He pointed out that this global 
participation affi  rms the message of 
Katara that calls for bringing peo-
ples of the world closer. 

Sheikh Nasser bin Abdulrahman 
al-Thani, CEO of Aspire Katara In-
vestments Company, stressed that it 
was important to engage engineer-
ing students from around the world 
in the competition to create an envi-
ronment that encourages creativity 
and cultural openness. 
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Rush at Medical Commission

SARAJEVO: The Minister 
of Endowments and Islamic 
Affairs H E Dr Ghaith bin 
Mubarak Al Kuwari yester-
day inaugurated the renovated 
building of Sarajevo’s historic 
library that was destroyed 
during the Bosnian war.

The 7,000sqm site dates back 
to 1537 and its revival, which 
was carried out over 10 years, 
followed a generous gesture by 
the Father Emir H H Sheikh 
Hamad bin Khalifa Al Thani.

The opening was attended 
by Bosnia’s presidential council 
member Baqer Ezzat Begovic, 
Grand Mufti Husein Kavazovic, 
the Qatari Ambassador Rashed 
bin Mubarak Al Kuwari,  senior 
officials and religious, scientific 
and political dignitaries.

Speaking during the event, 
the minister highlighted Qatar’s 
keenness under the leader-
ship of the Emir H H Tamim 
bin Hamad Al Thani to qualify 
Muslims to contribute to the 
advancement of Islamic civilisa-
tion and the progress of human 
society.
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DOHA: The Cabinet yesterday 
approved a draft law on water 
that aims at achieving water 
security and protect the coun-
try’s precious resources from 
pollution and depletion.

The Prime Minister and 
Interior Minister H E Sheikh 
Abdullah bin Nasser bin Khalifa 
Al Thani chaired the weekly 
Cabinet session at the Emiri 
Diwan.

The draft law considers all 
water resources as national 
wealth, a state-owned public 
property, to be used under specific 
plans and controls to preserve 
them for sustainable development. 

It has provisions for rationali-
sation of usage, desalinated and 
sewage water, water for indus-
trial use, handling of emergencies, 
administrative action, judicial 
proceedings and penalties related 
to water consumption.

Following the meeting, the 
Deputy Prime Minister and 
Minister of State for Cabinet 
Affairs H E Ahmed bin Abdullah 
Al Mahmoud said the session also 
took measures to issue a draft 
decision amending some provi-
sions of Decision No. 8 of 2010 to 
establish Qatar Committee for 
Alliance of Civilisations.

The panel will be formed under 
the chairmanship of the Foreign 
Minister and Qatar’s repre-
sentative to the UN Alliance of 
Civilizations as deputy chair-
man with members from the 
Emiri Diwan, the ministries 
of Foreign Affairs; Youth and 
Sports; Labour and Social Affairs; 
and  Culture, Arts and Heritage, 
Supreme Education Council, 
the Chairman’s Office at Qatar 
Foundation for Education, Science 
and Community Development, 
Doha Centre for Media Freedom 
and Doha International Centre 
for Interfaith Dialogue. 

The Cabinet reviewed a letter 
from the Deputy Prime Minister 

and Minister of State for Cabinet 
Affairs on the outcome of a meet-
ing of the committee in charge of 
studying the reorganisation of 
dispatching government employ-
ees on scholarships for further 
studies and training. 

In a  report, the panel set up 
by the Cabinet to prepare regula-
tions, said  the draft law should 
consider including rules.

The Cabinet then discussed 
a memorandum by the Foreign 
Minister on Qatar’s report on the 
Comprehensive Periodic Review 
mechanism.

The report included a study on 
developments in the promotion 
and  protection of human rights, 
legislative and institutional meas-
ures and global cooperation. It 
also explained measures, strate-
gies and policies adopted by Qatar.

The Cabinet also reviewed a 
memorandum by the Minister 
of Finance on the outcome 
of the 97th meeting of the 
GCC Financial and Economic 
Cooperation Committee in 
Riyadh in October 2013; and the 
annual report of Hamad Medical 
Corporation on its achievements 
during 2012-2013. 

It approved Qatar’s accession 
to Annex VI of the International 
Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships (MARPOL 
73/78). The Cabinet took meas-
ures to endorse a memorandum 
of understanding between Central 
Bank of Qatar and Central 
Reserve Bank of El Salvador.

The Finance Minister also 
briefed the meeting on prepa-
rations for the general budget 
for 2014-2015 and guidelines 
to achieve objectives of Qatar 
National Vision 2030.

He also informed the Cabinet 
about reasons for delay in the dis-
bursement of foodstuff, especially 
rice, recently and measures taken 
to ensure smooth supply.

QNA

DOHA: The Meteorology 
Department has forecast yet 
another wave of cold spell from 
Saturday evening.

Scatted rains are also expected 
in different parts of the country 
on Saturday heralding the cold 
wave.

However, the temperature is 
not likely to dip below the aver-
age levels experienced during the 
previous cold waves this season.

The new cold spell has been 
attributed to a “low surface 
pressure moving from Northern 
Arabian Peninsula towards south-
east” likely from Friday.

“Low surface pressure will be 
accompanied with upper-level 
trough passing over Qatar from 
Friday night till Sunday morning. 

“This will enhance the chance 
for scattered rains and thunder-
storms at places,” said a state-
ment issued by the Department 

yesterday. A cold wave will be 
spreading from Baltic sea to the 
Gulf causing a dip in tempera-
ture from Sunday when the winds 
would change direction from 
southwesterly to northwesterly, 
“with moderate to strong speed 
reaching up to 25 knots”. 

The maximum tempera-
ture expected on Friday will be 
between 16-19 Degree C, and the 
minimum 11-15 degrees, said the 
department. 

Mercury would dip further 
from Saturday evening with the 
maximum expected between 
14-19 degrees, and the minimum 
of 11-15 degrees, from Sunday till 
Tuesday.

Abu Samra might experience 
the lowest temperature today — 
11 to 19 degrees while tempera-
ture in Doha is expected to be 
between 15 and 21 degrees.
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Cabinet approves 
draft law to achieve 
water security 

Minister opens renovated Sarajevo Library

The Minister of Endowments and Islamic Affairs H E Dr Ghaith bin Mubarak Al Kuwari tours the library after 
inauguration of the building.

DOHA: In a bid to alleviate 
traffic congestion and resolve 
parking problems in West Bay, 
the Ministry of Municipality 
and Urban Planning and the 
Ministry of Transport yester-
day launched a bus shuttle serv-
ice for West Bay district.

As the country’s central busi-
ness district where most towers 
and hotels are located, the West 
Bay area has been witnessing 
traffic jams and officials believe 
the bus service would help reduce 
congestion by allowing passengers 
to park-and-ride in various loca-
tions around the area. 

“The launch of the West Bay 
Bus is great news for visitors and 
residents of the West Bay district 
who will benefit from a free and 
reliable service. 

“The West Bay Bus is vital to 
meet the transport demands and 
help alleviate congestion while 
also resolving the parking issue in 
the area,” said Mohamed Ahmed 

Al Sayyed, Director of the Doha 
Municipality.

The West Bay bus service also 
aims at boosting tourist num-
bers in the West Bay area by 
connecting tourist destinations, 
businesses, office towers and resi-
dencies with the West Bay hotels. 

Initially 14 buses are plying the 
area in which 36 bus stops have 
been spread, where riders can 
wait for bus which comes every 
15 minutes. 

The bus service is free to the 
general public hence no ticket or 
payment is required to board the 
bus which runs every day from 
6am until midnight. 

The buses run in two routes. 
The first route links West Bay 
with City Centre, the Corniche 
and the General Post Office whilst 
the second route links West Bay 
with City Centre, Al Bidda Street 
and Khalifa Stadium. On both 
routes, the bus stops at all major 
hotels, offices and residential 

towers in West Bay. 
“We are pleased to collaborate 

with the Ministry of Transport 
for the launch of this new service 
which showcases our commit-
ment to support and service the 
people of Qatar. The West Bay 
Bus will offer a real transport 
choice; it will represent a major 
link for many people, and will help 
drive economic growth in Qatar. 
We encourage everyone to try the 
West Bay Bus which as an addi-
tional, complimentary and safe 
transport facility many will find 
more convenient than driving and 
friendlier to the environment,” 
said Al Sayyed.

Nasser Al Khanji of the 
Ministry of Transport said the 
initiative shows the country’s 
strive in promoting the use of 
public transportation and increas-
ing ridership. 

“We are positive that residents, 
businessmen and women, visitors 
of West bay will find the service 

efficient and advantageous and 
will patronize it. The Ministry of 
Transport is supporting this drive 
with mind-set that public trans-
port boosts economy and what we 
plan for sustained mobility solu-
tions today will provide better 
quality of life and environmental 
justice for our younger genera-
tion,” said Al Khanji.

Nicolas de Tapol, Managing 
Director of q.media Decaux, said 
they will also provide 40 “Cox 
design” Bus Shelters for the serv-
ice in coming months. 

The West Bay Bus is equipped 
with an internal TV system, air-
conditioning and high quality 
leather seats which all combined 
promise an enjoyable ride for 
passengers. 

Pocket maps are available at 
hotels, residential buildings and 
office towers serviced by the 
buses. New routes and bus stops 
may be introduced in the future.

THE PENINSULA

Shuttle bus for West Bay begins
Ministry aims at resolving parking problems, easing traffic congestion

 Engineer Mohamed Ahmed Al Sayyed (sixth left), Director of Doha Municipality, with other officials during the launch of  the West Bay Bus Service, at 
the parking of Khalifa Tennis and Squash Complex yesterday.  KAMMUTTY V P 

 Huge rush at the Medical Commission following an error in the online booking system yesterday.  ABDUL BASIT 

Another wave of cold 
spell likely from Sat

DOHA: Ooredoo has announced a new partnership that will see 
it sponsor leading motorcycle racers Mashel Al Naimi and Fahid 
Al Sowaidi for the Qatar International Superbike Championship 
season. 

Organised by Qatar Motor and Motorcycle Federation, the cham-
pionship comprises seven events, with the points earned in each race 
counting towards the final championship.

This is the second year that Ooredoo has sponsored the team, and the 
company expects big things from the two emerging champions. With 
upcoming races in February, March, May and June, Ooredoo aims to 
use the excitement generated by the competition to encourage more 
people to get involved in sport. 

Mustafa Al Qatami, Director, Branding & Corporate Communications, 
Ooredoo, said: “Ooredoo supports sport at all levels, from the grass-
roots through to champions at the pinnacle of their respective sports. 
We are delighted to be working with Mashel Al Naimi and Fahid Al 
Sowaidi again, since motorbike racing is a key sport that captures the 
imagination of young Qataris, and we believe we can use our sponsor-
ship to encourage more people to get involved and get more from life.”

With the sponsorship agreement, both racers’ bikes and uniforms 
will carry the Ooredoo logo.  THE PENINSULA

Ooredoo sponsors top 
Qatari motorcycle racers
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