
 
 

 
 في إطار جهودها لتشجيع الشباب عمى االبتكار واالختراع

 
 ومرافقهامؤسسة قطر يتجول في  أحمد محمد مخترع الساعة الشهيرالشاب 

 
 رؤاااي ططارالشاب  امرركياأ مدراح ردراحت ر اارع الاابهي الشا كرت  زار – 5102أكتووبر  4الدوحة، قطر، 

 ااأ الرحك ااي الاولكركااي ل برواابو لالرااحارس لا  كاازاو لالررا اا   ااأ االرشاابةح    للاربكااي لالولاالن لا ركااي الر اراا 
 الاأ اضبةأ مرطى الرحارس لال بروبو الوبلركي.

 
دكا   ثاث  اابهبو ايثار را  هبئلاا  بصادبي بً هبرا 41اااغرطو  للي الشب  امرركيأ الذي كبلغ را  الورار 

إطاابر رباابحر  الرباياارك  الشاابب  راا    ااألاااياأ زكبرااا  ب اابد هلااى حهاال   ا االف  ااأ ررا ا ااب الاولكركااي لالطثبكااي.
  لح الرؤااي الراارر  لاريك  الشبب   أ ططر ل ركا  م دابد الوابلن را  م اف رثف مدح االاأ ل  ترؤااي ططر

طث  طحراو اإل اب .اوزكز ثاب ي االبايبر   لاإلبحاع لا 
 

ت يالثب لكاإلاى  يالباحائكالرراداف ابرارلرًا ب الربيار يبحكركاي ططار الااأ اداضا  الاولاكنم للي مدرح زكابر  اضر و 
ا  ااز الطااث  للحرااااي الرااحرااي لالاولااكن ال اابروأت لالااااى  ااثف زكبرااا  ببلاااكح  ر ااب الرركدااأت الرااحكر يااذل  ل 

 ااااثف زكبرااااا   صااالف لطبهاااابو الحرااااااي  مدراااحت ررثااااف الطاااث ت لشاااابةح الشااااب  السبببب    ببإل ببااايت لهبااااح ا  
 ببميبحكركيت لررا ا ب لا  كزاا بت لر ابراو الوللنت لالرياببوت لامطابن الف كيت لطبهي هرض ام ثن.

 
بوح ذل  ال   مدرح إلى رريز الطث  ب بروي درح ب   لكفي دكا  ردا  با   باان الرفاابمت الراحكر الراابهح 

ا لف الشب  امرركيأ را  مصاف االحا أ باك  ل  الطث  ب بروي درح ب   لكفيت دك  شؤ  –لرريز الطث  
الرابداي للطاث ت يراب زار مدراح  ا  كزاو الرريز لطبهبا  اللاااوي لالرااب ر الر الفاي للاابئف الراداي لالر بةكاي

 رريز الار ك  لالاالكي دك  اورف هلى بوض الطث  لادبلر رو ن.
 



 
 

 
 الولااالنا صصاابو   ااأ  بروكاايا ااااف مدرااح إلااى  برواااي ياابر ك أ ركلاال   ااأ ططااار الاااأ ااااحن  راااي بااارار  ل 

حار  البكللل كي ت دكا  اصاطدب  الااكح والروللراب لم ظراي الدباال  لهلالن الدباالبأ امدكابد لهلن امهربف لا 
 ااراس  كث لكفاابت رااحكر هثطاابو ال رك ك إلالااحهن اإلهثرااأ  ااأ  للااا  بااك  مطااابن ال بروااي دكاا  زار ريابا ااب 

 الشبرلي لابدبا ب الراركز  برابهحةب الاراثكي.
 

لرا  ياابر ك أ ركلال  ال اا  مدرااح إلاى  بروااي ايااابس إكا  م ااح من  ااأ ططارت الاااأ ااااحن حر ابو البياابلركلس  ااأ 
ولالن  اأ ر ابالو ال  حااي اليكركبئكاي لالي رببئكاي لالركيب كيكاي لالبارللكاي ببإلضاب ي إلاى شا بحاأ حرااابو هلكاب ال

لالطااث  ببلشااب   سالاااحركلمهضاابد ةكئااي  اكاابح راااوحالااحيالر رداا   بئاا  الوركااح يرااب  ااأ ال  حاااي اليكركبئكاايت 
 ببل بروي.امرركيأ لاصطدبله  أ  للي بك  طبهبو الردبضراو لالررا   

 
بلاااكح درااح الياالاريت الرااحكر الواابن للادااي ططاار للولاالن لالاي للل كاابت لةااأ ر طاااي داار  ااااحن بمدرااح الااااى  يااذل 

مدراااح   باااك  دكاا  دبضاا ي للرشااابرك  ال بشاائيت لاااضاااكف شااريبو الاي للل كاااب الرائاااح  راا   ركااا  م داابد الوااابلن. 
 اللادي. لالررا   الض ري الاأ اضر بإه بب  الشحكح ببالبايبراو 

 
. رؤاااي ططار اأ لااح دظكاو بكالن رركاز  اثف  اللاأ   لهبر مدرح ه  ارا ب ا  لاحهل  رؤاااي ططار طابئًث   

لااأ  رصااي  اابحر  للاكاابن ب للااي  ااأ الرحك ااي الاولكركاي الاااأ ادااالي هلااى ررا اا  لا  كاازاو لباارار  حرااااكي لااح ااكد
اليثكرت لشابةحو  رلذ اًب راطكاًب لراب ك بغاأ  رور اأالاي  مدح  الروبككر الوبلركيت لطح مضب و ةذه ال للي إلى 

لل ركاااا  هلااااى اااااردكب ن لدااااا  اأ لاااااوبحم  اياااال  هلكاااا  الرؤاااااابو الاولكركااااي. لملح م  مهباااار هاااا  ارا ااااب أ 
 ضكب ا ن .

 
ي لالولركاايت كلرلاةباا  ال  حااال الاصالو رؤااااي ططاار راا  هبئلااي مدرااح لل  ااو لاا  الااحهل  لزكبرا ااب ااااحكرًا لاحراااا  

  رى  بدا  ر  البكو امبكض ل بروي ةبر برح لرو ح رباباشلاكاس للاي للل كب.حهلاو الذل  ازار ًب ر  



 
 

اداض لا ت  اح ايلاو رلاة  شببي هحكح  الحهل  للزكبر  رؤااي ططرال   ل  مدرح لكس ملف ر ارع شب  
 يمصغر طبكب وصبدملالاأ  طر رثف الفلاطك كي إطببف اماوحتحرالا  أ الرحك ي الاولكركي  أ رؤااي طل 

ت ببإلضب ي إلى رراأ  بلح رراأ صبلحت ر  الالحا ت 3142يلكي ط  لاكف يلر كف  أ ططر ر   ا ر و
ملف طفف ر  ر طاي الشر  املاط كفلز بوضلكي . لكوح رراأ 3112هبن  بحم  أ ميبحكركي ططر  أالذي 

 .  بئاأ الذيبدل  ر اب ت لةأ ال روكي امبرز ر   له ب هبلركًبت دك  اضن ام راح الوببطر  

لالا لع الاأ ااب بةب لرور ي لالرلاة  لا طثطًب ر  طكن اوحح الثاب بو لادرص رؤااي ططر ببهاببرةب راهكي ل 
  .هلى اش ك  الوالف الشبببكي لالرباير . لبوح م  الطو لابئف اإلهثن الوبلركي هلى رلةبي مدرح ال  حاكي

 -انتهى-

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة
 ادلف راكر   أ ططر حللي احهن ربدكي غكر  بصي ةأ ر ظري الر ار  لا ركي لالوللن للاربكي ططر رؤااي

 هلى ببل ف  كولح برب اإل اب ت طحراو إطث   ثف ر  رور أ اطاصبح إلى اليربل  هلى الروارح اطاصبحةب
 اللالح امركر الارل صبد  ر  يركري   برببحر    4991 ا ي ططر رؤااي ايا او .بييرل  لالوبلن ططر حللي
 .إحارا ب ر لس رئباي  بصر ب و رلزا الشك ي الارل صبدبي لااللى ثب أت آف  لكفي ب  درح الشكخ
  ثف ر  الر ار  لا ركي لالوللنت لالبدل  للاولكنت الشبرلي االاارااك كي ر را ب باداك  ططر رؤااي لالازن
 ايااب  ر  الشبب  لاريك  ططر حللي إلى الوبلركي ال بروبو مرطى لكاااط  ك ذ  للاولكن ططبع إ شبد

 طرك  ه  لالاي للل كب االبايبر احهن يرب .الرور ي هلى رب أ   الطاصبح   الضرلركي لالالليكبو الر براو
 راطل ر ر ار  إ شبد  أ مكضبً  الرؤااي اماباكي. لاا ن الولركي الر بالو ر  الرباير  الدللف ااا ثص

 .للر ار  الرببشر  االداكب بو لالبكي الارا  هلى لالدفبظ الثاب كي الدكب  لاوزكز
 : رؤااي ططر لرشبركو بت كر ى زكبر  الرلط  اإلليارل أ للدصلف هلى يب ي رببحراو

http://www.qf.org.qa      

 

 

http://www.qf.org.qa/

