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ــرش ــي ــش ـــا مــــســــجــــدي  كــــرايــــســــت ت ـــو يــــعــــزي أســــــر ضـــحـــاي ـــم ـــس ٥صــــاحــــب ال

الدوحة - [: افتتح معالي الشيخ عبداهللا بن ناصر بن خليفة 

آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية أمس، منتدى الشرق 

شعار  تحت  الصحية،  بالرعاية  والسالمة  للجودة  السابع  األوســط 

«سالمة المريض أوال». وقام معاليه بافتتاح المعرض المصاحب 

للمنتدى «منطقة المعرفة»، حيث اطلع معاليه على أبرز المشاريع 

الــجــودة  تحسين  بــهــدف  الصحي  القطاع  فــي  الــدولــة  تنفذها  الــتــي 

الدكتورة  سعادة  وقالت  التفاعلية.  التعليمية  واألنشـطة  والسالمة 

يشهده  الذي  النمو  إن  العامة  الصحة  وزيــرة  الكواري  محمد  حنان 

نظام الرعاية الصحية في قطر يضعها بمستوى األنظمة الصحية 

خالل  إنــجــازات  مــن  تــم  بما  منوهة  الــعــالــم..  مستوى  على  األبـــرز 

قطر  أن  وأضافت  المنتدى.  من  الماضية  النسخة  انعقاد  منذ  عام 

أصبحت أكثر استباقية في الكشف عن األمراض القابلة للعالج.

هللا

رئيس الوزراء يطلع على أبرز مشاريع القطاع الصحي
خالل افتتاح منتدى الشرق األوسط للجودة والسالمة بالرعاية الصحية والمعرض المصاحب

خبراء لـ[:

المنتج الوطني يواجه عقدة المستورد

قطـر تدين تفجير أفغانستان 
وهجوم الصومال وترفض اإلرهاب
فيتش: نظرة مستقبلية مستقرة لـ «المصرف»

٢٨ و ٢٩ و [ ^

ً افتتاح محطة أم الحول للطاقة رسمياً غدا
ابتكار قطري لتبريد المناطق المفتوحة لمشجعي المونديال
ارتفاع أسهم ٣٠ شركة في البورصة

^ ]

التمدرس بعد االختبارات 
يهدر طاقات الطلبة

الـــدوحـــة - [: دعـــا عـــدد مــن الــخــبــراء 
وزارة  فــي  المسؤولين  والمعلمين  التربويين 
التعليم والتعليم العالي إلى إعادة النظر في قرار 
تمدرس الطالب بعد اختبارات منتصف الفصل، 
أن  مؤكدين  القادم  الثالثاء  يــوم  ستنطلق  التي 
تطبيق القرار هو بمثابة جهد مهدر للمدارس 
بالتمدرس  االلــتــزام  وأن  والطلبة،  والمعلمين 
بعد االختبار يجعل عملية التدريس غير مجزية 
وأصبح  االخــتــبــار  فــي  جهده  بــذل  الطالب  ألن 
ومن  جــديــدة،  معلومات  الستقبال  مهيأ  غير 
ثــم يــكــون وجـــود المعلم داخـــل الــصــف بهدف 
السيطرة على الطالب الذين يتجه غالبيتهم إلى 

الشغب بعد االختبار.

انخفاض نسبة
الحوادث وإصابات العمل

الـــدوحـــة - [: أكـــد جــابــر عــلــي الــمــري 
رئـــيـــس قـــســـم الـــســـالمـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة 

والشؤون  والعمل  اإلدارية  التنمية  بوزارة 
الحوادث  نسبة  انخفاض  االجتماعية، 
وعـــدد إصــابــات الــعــمــل والــُمــخــالــفــات 
القوانين  إلى  ذلك  ُمرجعاً  الجسيمة، 

والرقابة  الدولة  في  والتشريعات 
ـــقـــوم بـــهـــا الــمــفــتــشــون  ـــتـــي ي ال

والــــتــــنــــافــــس الـــكـــبـــيـــر بــيــن 
الشركات لتحقيق مستوى 

عـــــــــال مـــــــن االلـــــــتـــــــزام 
السالمة  بــاشــتــراطــات 

والصحة المهنية.
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المري عل ر اب ج د أكـــد جــابــر عــلــي الــمــريأك
ـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة

والشؤون  والعمل ة
الحوادث  نسبة   
والــُمــخــالــفــات  ل
القوانين  إلى  ك 

والرقابة ة 
فــتــشــون 

بــيــن
وى
م

مــن  عـــــدد  أكـــــد   :]  - الــــدوحــــة 
تتراوح  اللواتي  السن  كبيرات  الطالبات 
عـــامـــاً،   ٨٥ وحـــتـــى   ٦٩ بــيــن  أعـــمـــارهـــن 
المسائي  التعليم  بمراكز  التحاقهن  أن 
العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  بمدارس 
وتقديراً  التعلم  على  منهن  حرصاً  يأتي 
منهن لقيمة العلم وأهميته، موضحات 
لــــ [ أنـــهـــن يــفــتــخــرن بــتــعــلــمــهــن، 
مثمنات توفير الدولة كل هذه الخدمات 
وكــــوادر  تعليمّية  مـــراكـــز  مـــن  الــجــلــيــلــة 
أكــاديــمــيــة ووســائــل مــواصــالت أمامهن 
مجاناً من أجل تعليمهن.  وقالت خزنة 
عبد اهللا سالم عرفج (٨٥ عاماً): التعليم 
فــتــح لــي أبــــواب الــمــعــرفــة، فــقــد تعلمت 
القراءة والكتابة وحفظت القرآن الكريم.

جــدات على مقـــاعــد الــدراســـةجــدات على مقـــاعــد الــدراســـة

١١١١

المري جابر 

جهات تعتمد المنتج الوطني وال تستخدمه في المشاريع الحكومية
شركات تفّضل المنتج األجنبي رغم جودة الوطني ودعم الدولة

مصانع ُمهّددة باإلغالق 
بسبب صعوبة تسويق 

منتجاتـــــــهـا

و م يو و مجو بير ج ج ل ر
مصانع ُمهّددة باإلغالق
بسبب صعوبة تسويق

منتجاتتتتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـا

١٩١٩  - - ٢١٢١

٢٢مــواقــــف قــــطـــر راســــخــــة فـــي نــصـــرة قــضـــايـا األمــــــة
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يوم� على
الحصار

 46.6 مليون دوالر دعمًا 
قطريًا لقطاع غزة 

 الغيرة.. وراء األكاذيب 
حول مونديال قطر 2022 

قطر وضعت املنطقة في 
الساحة الرياضية 

العاملية

املرشحون أكدوا لـ ء اهتمامهم بالبنية التحتية واملرأة والطفولة 

5 ضوابط لتنظيم الدعاية االنتخابية لـ البلدي

حسم الدائرتني 7 و27 في انتخابات البلدي بالتزكية 

يجوز للمرشح 
التنازل حتى اليوم األول 

من أبريل 

يحق لكل مرشح 
توكيل اثنني في كل 

دائرة انتخابية

ال يجوز أن تتضمن 
الدعاية االنتخابية أية 
نزعة قبلية أو طائفية

حظر الدعاية االنتخابية 
في أماكن العبادة والتعليم 

واملباني الحكومية

أسباير: 10 ماليني دوالر قيمة الجوائز 
2.3 مليار مشارك في مونديال قطر 

لأللعاب الرياضية اإللكترونية

:P نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطالب لـ
إعالن السجل األكاديمي والالصفي للطلبة قريبًا

انتقال أبناء دريمة 
ملبنى اإليواء الجديد 

أول أبريل

املحامي الفرنسي جوزيف براهام:

سمو األمير يتلقى رسالة خطية من الرئيس التونسي تتصل بالعالقات الثنائية

صاحب السمو يرعى افتتاح محطة أم الحول اليوم

تعيني قاٍض مستقل 
للتحقيق في قضية 

مرتزقة أبوظبي

املونيتور: حرب اليمن أدت إلى عزل 
السعودية عن الكونغرس

الكشف عن تصاميم 
مبهرة ملتاجر ومطاعم 

املتحف الوطني

:P سفير اليونان لـ

 خفض نسبة قبول طلبة 
الثانوية العامة إلى %70

تدشني مجمع الفعاليات 
والرياضات العام املقبل

:P مريم املسند لـ 

�ص34

�� الرياضي

�ص9-8

�ص35

�ص23-22-21-20

 السفير فهد كافود لـ نيو سترايت تايمز: 
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2ريـــــال

صاحب السمو يفتتح أكبر مشاريع الكهرباء والماء

األمير: »أم الحول« إضافة نوعية للمشاريع التنموية

الحصـــار
يومًا مــــــن  6 6 باٍق0

مــًامن الزمـــــــــــــــــــــــــن
يو

مونديال قطــــــر 2022

1 33 6

4 : 6التفاصيل

المشروع يوظف أحدث التقنيات 
ويراعي أعلى المعايير البيئية

الكعبي: 11 مليار ريال التكلفة
 و69 مليون ساعة عمل دون حوادث

المحطة تدعم خطط 
األمن الكهربائي والمائي

»الشورى«
يناقش قضايا التعليم 
والتركيز على الجانب 

المعرفي

:» الهاجري لـ»

8-9التفاصيل

»التعليم«: 
تخصيص أراٍض 
حكومية لبناء 

المدارس الخاصة
07التفاصيل

03التفاصيل

اإلمارات تحتجز 
لبنانيين في الحبس 
االنفرادي دون تهمة

21التفاصيل

التفاصيل

11 : 15التفاصيل

16

 % 108
نموا في سيولة 
البورصة و24 % 

بالصفقات
500 رحلة شحن 

جوي أمنت احتياجات 
قطر بداية الحصار

قانون موحد 
لمكاتب السفر 

والشحن

قطر تؤكد على موقفها المبدئي بأن هضبة الجوالن أرض عربية محتلة
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