
ريــــال322 صفحـة ١٣ ذو القعدة  ١٤٤٢ هـ ٢٣ يونيو ٢٠٢١ م  العدد ١٢٠٦٠ا�ربعاء

أجبر انحسار األضــواء عن املمثل األمريكي 

بـــيـــريـــس بــــروســــنــــان عـــلـــى قـــبـــولـــه الــتــمــثــيــل 

يـــروج ألكـــاذيـــب بتغليف  فــي فيلم مــشــبــوه، 

ــيـــب  ــالـ ــأسـ ــيـــر لـــلـــشـــفـــقـــة وبـ ــثـ ــوودي مـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ هـ

الــشــركــة املنتجة للفيلم  مــكــشــوفــة،  تــعــرض 

ملالحقة قانونية. 

الجهة املشبوهة قامت بإنتاج فيلم حمل اسم 

"The Misfits" ، تــروي من خالله قصة اللص 

البوليسية بمشاهد وشخصيات، تستهدف 

ــن املـــؤســـســـات الــقــطــريــة،  ــددًا مــ ــ املــــواطــــن وعـــ

وتـــربـــطـــهـــم بـــدعـــم اإلرهــــــــــاب، مـــثـــل ذكـــــر قـــوة 

األمن الداخلي "لخويا" ووضع رقم بدالة دار 

ء ، بــاإلضــافــة إلــى ذكــر االســم الصريح 

ــة، الــــذي أكــد  ملستشفى الــعــمــادي فــي الـــدوحـ

أنه سيالحق الشركة املنتجة. ويكيل الفيلم 

ــات لــبــعــض الـــجـــهـــات الــقــطــريــة عبر  ــامـ ــهـ االتـ

مشاهده، ويتهمها بــاإلرهــاب ودعــمــه، فيما 

يظهر املرتزقة التابعون لتلك الجهة بأنهم 

هم من سينقذون العالم من اإلرهاب!.
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محمد العبيدلي: الحماية والدعم ألصحاب العمل والعمال

¶ مشاركون في مؤتمر العمل والعمال

انطلقت أمــس أعمال مؤتمر العمل والعمال، الذي 

الــشــرق برعاية وزارة التنمية اإلداريـــة  تنظمه دار 

ــمـــاعـــيـــة، تـــحـــت شــعــار  ــــؤون االجـــتـ ــشــ ــ والـــعـــمـــل والــ

(االهــتــمــام بــرعــايــة الــعــمــال واجـــب أخــالقــي والــتــزام 

قـــانـــونـــي)، وأكــــد ســـعـــادة الــســيــد مــحــمــد بـــن حسن 

بـــوزارة  لــشــؤون العمل  املــســاعــد  الــوكــيــل  العبيدلي 

ــة والــعــمــل والـــشـــؤون االجتماعية،  ــ التنمية اإلداريـ

الــدولــة والقطاع  أن املؤتمر مناسبة إلبـــراز جهود 

الخاص في رعاية العمال، الفتًا إلــى أن دولــة قطر 

أخذت على عاتقها رعاية العمال وحمايتهم، عبر 

تــشــريــعــات تـــتـــوج بــرنــامــج إصـــــالح قـــطـــاع الــعــمــل، 

الــحــكــومــة بتطوير قوانينها  لــتــعــهــدات  اســتــجــابــة 

للتوافق مع معايير العمل الدولية، وأكد مشاركون 

حرص الدولة على ترقية معيشة العمال وضمان 

سالمتهم وصحتهم.

قطر األولى عربيًا وفقًا 
ملؤشر السالم العاملي

لون حبر القلم يكشف تزوير 
عقد بـ 60 مليون ريال

ء

مسـح صحـي 
لـ 6 آالف طفل حول 

تأثيرات كورونا 
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¶ مشهد لمنطقة شبيهة بأبراج الدوحة¶ مركبة أمنية عليها شعار لخويا ورقم بدالة ء

دار الشرق ولخويا في فيلم أمريكي مشبوه التمويل
الدوحة - الشرق

ء:

صاحب السمو وضع خطة تعزز اقتصاد البالد

ــديــــرون تــنــفــيــذيــون أهــمــيــة  ــمـــال ومــ ــال أعـ ــ ــد رجـ أكــ

مضامني الكلمة التي افتتح بها حضرة صاحب 

ــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمــيــر  الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــ

املــفــدى، فعاليات منتدى قطر االقتصادي  البالد 

بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــلــومــبــيــرغ. فــيــمــا أشـــــاد فــخــامــة 

الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان بتنظيم 

دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

املــفــدى، للمنتدى االقــتــصــادي، مــنــوهــًا بأهميته 

فــي بــحــث تــداعــيــات الــجــائــحــة عــلــى اقــتــصــاديــات 

العالم، وناشد دعم الدول الفقيرة للحصول على 

الـــلـــقـــاح، مـــؤكـــدًا أن 75 % مــنــهــا لـــم تــحــصــل على 

اللقاح، معربًا عن شكره وتقديره لكل من ساهم 

ــــرب بــوريــس  فـــي انــعــقــاد املــؤتــمــر وتــنــظــيــمــه، وأعـ

الــــوزراء البريطاني عــن شكره  جــونــســون رئــيــس 

لسمو أمــيــر الــبــالد املــفــدى، إلتــاحــة الــفــرصــة عبر 

املنتدى، لتقديم رؤى مشتركة لتعافي االقتصاد 

العاملي ملا بعد الجائحة.

ونوه رجال أعمال لـ ء بما طرحه سمو أمير 

البالد املفدى، أمام املنتدى، خاصة تأكيد سموه 

على استثمار قطر في الطاقة الخضراء.
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قطر تشارك في منتدى
 التعاون العربي الصيني

تدشني مكاتب بعثة قطر
 وممثليتها بمقر الناتو

ارتفاع عدد املتعافني من كورونا إلى 218584

شاركت دولة قطر، أمس، في أعمال الــدورة /17/ ملنتدى التعاون 

العربي الصيني على مستوى كبار املسؤولني، عبر تقنية االتصال 

املــرئــي. ومثل دولــة قطر فــي أعــمــال الـــدورة، ســعــادة السيد محمد 

الــشــؤون العربية بــوزارة  الــســادة مساعد مدير إدارة  بــن إبراهيم 

الخارجية. وتبحث أعمال الدورة قضايا وملفات تتعلق بالتعاون 

ــافـــة إلــــى تـــطـــورات  الــعــربــي الــصــيــنــي فـــي مــخــتــلــف املــــجــــاالت، إضـ

األوضاع في املنطقة خاصة في فلسطني وسوريا وليبيا واليمن.

أمــــس، تسجيل  الــعــامــة،  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 

١٠٥ حــاالت جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /

كــوفــيــد-١٩/ ضــمــن املــجــتــمــع، و٨٤ حــالــة ضمن 

املسافرين.

ــوزارة عــن شــفــاء ١٤٩ مصابا في  الــ كما أعلنت 

ـــ٢٤ ســـاعـــة املـــاضـــيـــة لــيــصــل إجـــمـــالـــي حـــاالت  ــ ــ ال

الشفاء في دولة قطر إلى ٢١٨٥٨٤.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 

/٥١/ عاما، كانت من أصحاب األمراض املزمنة، 

وكانت قد تلقت الرعاية الطبية الالزمة.

وأصــــــدرت وزارة الــصــحــة الــعــامــة بــيــانــا حــول 

مستجدات فيروس /كوفيد-١٩/ في دولة قطر 

تضمن اإلصابات الجديدة وحاالت الشفاء.

وتـــضـــمـــن ايـــضـــا بـــيـــانـــات الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 

للتطعيم ضــد /كـــوفـــيـــد-١٩/، حــيــث تــم إعــطــاء 

لـــقـــاحـــات /كـــوفـــيـــد-١٩/  مـــن  ٢٩٠٨٩٦٣ جـــرعـــة 

التطعيم.  بــرنــامــج  بــدايــة  مــنــذ  ألفـــراد املجتمع 

كــذلــك تــم إعــطــاء ١٠١٤٩ جــرعــة مــن لــقــاحــات /

املاضية. وتلقى  الـــ٢٤ ساعة  كوفيد-١٩/ خالل 

٧٠٫٦٪ مـــن املــؤهــلــني لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح /

كـــوفـــيـــد-١٩/ فــي دولــــة قــطــر جــرعــة واحــــدة من 

الــلــقــاح عــلــى األقــــل. كــمــا تلقى ٩٥٫٨٪ من  هـــذا 

ــاوزوا الــســتــني عـــامـــا -  ــجــ كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن تــ

الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون مــــن الـــفـــئـــات األكــــثــــر عــرضــة 

لــلــمــضــاعــفــات الــشــديــدة الــنــاجــمــة عــن الــعــدوى 

ــيــــد-١٩/ - جـــرعـــة واحــــــدة مــن  ــوفــ بـــفـــيـــروس /كــ

اللقاح على األقــل، في حني تلقى ٩٠٫٢٪ منهم 

كلتا الجرعتني من اللقاح.

 دشن سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي رئيس بعثة 

دولة قطر لدى حلف / الناتو/ ، والعميد الركن عبدالعزيز صالح 

السليطي، رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري بالقوات املسلحة 

أمــس، مكاتب بعثة دولــة قطر وممثليتها العسكرية، داخــل مقر 

قيادة حلف الناتو في بروكسل، تنفيذا لترتيبات برنامج الشراكة 

الفردية والــتــعــاون.  وحضر حفل التدشني سعادة العميد الركن 

(جــو) علي عبدالعزيز املهندي، املمثل العسكري، والعميد الركن 

لــدى مملكة  (جــو) راشــد سيف فهد الخيارين، امللحق العسكري 

بلجيكا وأعــضــاء السلك العسكري والــدبــلــومــاســي فــي بروكسل.  

الجدير بالذكر أن تدشني مكاتب بعثة دولة قطر داخل مقر حلف 

الــنــاتــو يمثل صفحة جــديــدة مــن الــتــعــاون بــني دولـــة قطر وحلف 

الــنــاتــو وتــتــويــجــا لــلــعــالقــات املــتــمــيــزة بــني الــجــانــبــني. وستساهم 

مكاتب البعثة في استمرارية وتدعيم هــذه العالقات مع الحلف 

فــيــه، حيث ستسمح بتسهيل عملية التواصل  والـــدول األعــضــاء 

املباشر معها وتكثيف اللقاءات واالجتماعات الثنائية ومتعددة 

األطراف، وتعزز حضور دولة قطر داخل املنظمة ومشاركتها في 

األنشطة العسكرية واملدنية.  

نتطلع لعالقات قوية وتعزيز الشراكات مع فنلندا

بــافــتــتــاح ســفــارة  الـــخـــارجـــيـــة  رحـــبـــت وزارة 

جمهورية فنلندا بدولة قطر التي ستباشر 

الــجــاري، معربة  الــعــام  عملها بحلول نهاية 

ــفــــارة فــي  ــة قـــطـــر الفـــتـــتـــاح ســ ــ ــ عــــن تــطــلــع دول

فنلندا في املستقبل القريب.

ــة قطر  ــوزارة أن الــعــالقــات بــني دولـ ــ وأكــــدت الـ

وجـــمـــهـــوريـــة فــنــلــنــدا تــنــمــو بــشــكــل مــســتــمــر 

يلبي التطلعات املشتركة لتطوير الشراكة 

السياسية واالقتصادية. وقال سعادة الشيخ 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية، «نتطلع إلى 

البناء على العالقات القوية التي تربط دولة 

قطر وجمهورية فنلندا، وتعزيز الشراكات 

ــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة بــني  ــاديـ ــتـــصـ االقـ

بلدينا الصديقني».

ــد بــيــكــا  ــيــ ــادة الــــســ ــ ــعــ ــ ــه، ذكـــــــر ســ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ

هافيستو، وزيــر خارجية جمهورية فنلندا، 

أن «وجود سفارة لبالده في الدوحة سيعمل 

ــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــني  ــــالقـ ــعـ ــ عــــلــــى تـــعـــمـــيـــق الـ

الدولتني، وفتح فرص أفضل لفنلندا ملتابعة 

التطورات في املنطقة».

ويعتبر هذا الحدث الهام خطوة نحو تعزيز 

فـــرص الــتــعــاون والتنسيق بــني الــبــلــديــن في 

عــدة مــجــاالت مختلفة، بما فــي ذلــك مجاالت 

التجارة واالستثمار والبحوث واالبتكارات.

وكيل الخارجية السعودية يجتمع 
مع القائم باألعمال القطري

اجــتــمــع ســعــادة الــســيــد تــمــيــم الـــدوســـري وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة 

الــســعــوديــة الشقيقة مع  لــلــشــؤون القنصلية فــي اململكة العربية 

السيد حسن بن منصور الخاطر القائم باألعمال باإلنابة بسفارة 

ــة قــطــر لــــدى الـــســـعـــوديـــة. جــــرى خــــالل االجـــتـــمـــاع اســتــعــراض  ــ دولـ

¶ وكيل وزارة الخارجية السعودية مجتمعا بالقائم بأعمال سفارة قطر لدى السعودية عالقات التعاون الثنائي بني البلدين.

الدوحة  -  قنا

بروكسل - قنا

الدوحة  -  قنا

الرياض - قنا

الدوحة  -  قنا
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قطر تثمن قدرة مفوضية حقوق اإلنسان 
على التكيف مع التحديات الدولية

أمن السواحل تشارك
 في اجتماع خليجي

شـــاركـــت دولـــــة قــطــر مــمــثــلــة فـــي اإلدارة الـــعـــامـــة ألمــــن الــســواحــل 

والحدود في االجتماع الثامن والعشرين ملسؤولي حرس الحدود 

وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي 

عقدته األمانة العامة للمجلس عبر تقنية االتصال املرئي خالل 

الــفــتــرة مــن ٢١ - ٢٢ يونيو 

الجاري.

ــــي االجــــتــــمــــاع مــن  شــــــــارك فـ

الــــجــــانــــب الــــقــــطــــري، املـــقـــدم 

عــبــد الــعــزيــز عــلــي املــهــنــدي، 

مــــســــاعــــد مـــــديـــــر عــــــــام أمــــن 

السواحل والحدود.

وتـــنـــاول االجــتــمــاع الــعــديــد 

من املوضوعات ذات الصلة 

ــــدود  ــحــ ــ ــال حـــــــــرس الــ ــ ــــجـ ــمـ ــ بـ

وخـــفـــر الـــســـواحـــل بـــني دول 

مجلس التعاون.

ثمنت دولــة قطر قــدرة املفوضية السامية لحقوق اإلنــســان، على 

الــتــكــيــف مــع الــتــحــديــات الــدولــيــة الــتــي صــاحــبــت انــتــشــار جائحة 

«كوفيد19-»، وأعربت عن األمل أن تواصل املفوضية االستفادة من 

دروس االستجابة لهذه الجائحة في تطوير خطتها املستقبلية 

وتعزيز قدرتها على إنجاز مهامها.

جـــاء ذلـــك فــي كلمة دولـــة قــطــر الــتــي ألــقــاهــا ســعــادة الــســفــيــر علي 

خلفان املنصوري، املندوب 

ــر لــــدى  الــــــدائــــــم لـــــدولـــــة قــــطــ

مـــكـــتـــب األمـــــــم املـــتـــحـــدة فــي 

جنيف، أمس، خالل الحوار 

ــلـــي حــــــول الـــتـــقـــريـــر  ــفـــاعـ الـــتـ

السنوي للمفوضة السامية 

لحقوق اإلنسان تحت البند 

ــانـــي مــــن جــــــدول أعـــمـــال  ــثـ الـ

مجلس حقوق اإلنسان.

ــر ســـعـــادتـــه املــفــوضــة  ــكـ وشـ

ــلــــى تـــقـــريـــرهـــا  الــــســــامــــيــــة عــ

الــســنــوي، وأشـــاد بالجهود 

الــتــي اضــطــلــع بــهــا مكتبها 

ــرة املـــشـــمـــولـــة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــالل الـ

املــفــوضــة السامية رأيــهــا بأهمية وضع  بالتقرير، وقـــال: «نــشــارك 

أهــداف التنمية املستدامة، وجهود االنتعاش االقتصادي القائمة 

عــلــى حــقــوق اإلنـــســـان، عــلــى رأس األولــــويــــات فـــي املــرحــلــة املــقــبــلــة، 

ــة قــطــر على  ــ ــزم دولـ ــ ــــدول الـــنـــامـــيـــة»، مــشــيــرًا إلــــى «عـ الســيــمــا فـــي الــ

استضافة مؤتمر األمم املتحدة الخامس املعني بأقل البلدان نموًا، 

خــالل الفترة مــن 23-27 يناير 2022 والـــذي نأمل أن يشكل فرصة 

الــدول وتعزيز صمودها لتحقيق خطة التنمية  لدعم قــدرات هــذه 

املستدامة وهدفها الشامل املتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب».

جنيف - قنا

¶ املقدم عبد العزيز املهندي 

الدوحة - الشرق

¶ السفير علي املنصوري 

_
التعليم تعلن اليوم نتيجة الشهادة 

الثانوية العامة والتخصصية

وزيرة خارجية البوسنة تشيد 
بجهود «قطر الخيرية»

أشـــــــــــادت ســــــعــــــادة الــــــدكــــــتــــــورة بـــيـــســـيـــرا 

تــــوركــــوفــــيــــتــــش نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 

الــــــوزراء ووزيــــــرة الــخــارجــيــة الــبــوســنــيــة، 

باملشاريع التنموية التي تنفذها «قطر 

الـــخـــيـــريـــة» لــخــدمــة املــجــتــمــع الــبــوســنــي، 

وتقدمت بجزيل الشكر واالمتنان لدولة 

قطر وشعبها املعطاء الــذي كان وال يزال 

ــاثـــة أصـــحـــاب الـــحـــاجـــة أيــنــمــا  ســبــاقــا إلغـ

وجـــــــــدوا.  كـــمـــا ثــمــنــت ســـعـــادتـــهـــا جــهــود 

«قــطــر الــخــيــريــة» خــصــوصــا فــي مكافحة 

جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا»، وتـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة 

ــر  ــاء األســ ــ ــنـ ــ ــام وأبـ ــ ــتـ ــ الـــشـــامـــلـــة ملــــئــــات األيـ

الفقيرة وكافة املشاريع التي تسهم بشكل 

ــبـــالد على  ــطـــور الـ مــبــاشــر فـــي تــنــمــيــة وتـ

مختلف املــســتــويــات.  وأعــربــت الــدكــتــورة 

ــامـــت بــهــا  ــارة قـ ــ ــ ــــالل زيـ تـــوركـــوفـــيـــتـــش، خـ

ملـــكـــتـــب «قــــطــــر الـــخـــيـــريـــة» ومـــبـــنـــى ســكــن 

ــان فــي  ــ الـــطـــالـــبـــات الـــجـــامـــعـــيـــات، حـــيـــث كـ

ــان مــديــر  ــ اســتــقــبــالــهــا الــســيــد مــحــمــد وشـ

مكتب «قطر الخيرية»، عن سعادتها بهذا 

الــذي أسسته  الصرح السكني التعليمي 

قــطــر الــخــيــريــة لــصــالــح الــيــتــيــمــات الــالئــي 

يلتحقن بالجامعات، حيث تستفيد منه 

أكثر من مائة طالبة من مختلف مناطق 

الــبــوســنــة.. وقـــالـــت «إن الــســكــن يــضــاهــي 

املــراكــز العاملية، ويعتبر مثاال في تمتني 

ــر األخــــوة والــصــداقــة بــني الشعبني  أواصــ

القطري والبوسني».

ــولــــي اهـــتـــمـــامـــا خـــاصـــا  ــا تــ ــهــ  وأكـــــــــدت أنــ

بــمــشــاريــع «قــطــر الــخــيــريــة» فــي البوسنة 

ــي خـــدمـــة نــهــضــة  الـــتـــي كـــانـــت تــنــصــب فــ

البوسنة وتعافيها في املرحلة األولى من 

األزمة التي مرت بها في تسعينيات القرن 

املاضي، ثم مشاريع البنية التحتية التي 

من شأنها أن تساعد البوسنة في بلورة 

مستقبلها بشكل أفضل.  وقالت إن «قطر 

الخيرية» مؤسسة خيرية دولية مرموقة 

مــعــروفــة بــمــواقــفــهــا اإلنــســانــيــة الــنــبــيــلــة، 

وأبـــــدت اســتــعــدادهــا الـــتـــام لــتــقــديــم كــافــة 

أشـــكـــال الـــدعـــم ملــجــهــودات قــطــر الــخــيــريــة 

الــصــعــاب لتسهيل عملها  وتــذلــيــل كــافــة 

وأنشطتها فــي جميع مــنــاطــق البوسنة 

والــهــرســك، مثمنة دعـــم «قــطــر الــخــيــريــة» 

للشعب البوسني في كافة املجاالت.

الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة  تــعــلــن 

ــاء نــتــائــج الــشــهــادة  ــعــ ــيـــوم األربــ صـــبـــاح الـ

ــامـــة والـــتـــخـــصـــصـــيـــة لــلــعــام  ــعـ ــثـــانـــويـــة الـ الـ

وســـتـــعـــقـــد   .2021    /  2020 الـــــــــدراســـــــــي 

الــــوزارة بــهــذه املــنــاســبــة مــؤتــمــرًا صــحــفــيــًا 

ــرة صـــبـــاحـــًا،  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــام الــــســــاعــــة الـ ــ ــمـ ــ فـــــي تـ

يــــتــــحــــدث فــــيــــه الــــســــيــــد خـــــالـــــد الــــحــــرقــــان 

وكــيــل الـــــوزارة املــســاعــد لـــشـــؤون الــتــقــيــيــم 

وكــبــار املــســؤولــني بــقــطــاع الــتــقــيــيــم، وذلــك 

الســــتــــعــــراض نـــســـب الـــنـــجـــاح واملــــؤشــــرات 

الـــتـــربـــويـــة والــتــعــلــيــمــيــة األخـــــرى لــنــتــيــجــة 

الــــشــــهــــادة الـــثـــانـــويـــة الــــعــــامــــة. وتــســتــقــبــل 

� الـــيـــوم الـــطـــالب والــطــالــبــات األوائـــل 

واملتفوقني.

الدوحة  -  قنا

¶ وزارة التعليم والتعليم العالي

الدوحة  -  قنا

الشبكة العربية تدرب 
سودانيني على منظومة 

حقوق اإلنسان

اخــتــتــمــت أمـــس الــشــبــكــة الــعــربــيــة 

لـــلـــمـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 

اإلنـــــــســـــــان - مــــقــــرهــــا الـــــــدوحـــــــة - 

بالعاصمة السودانية الخرطوم 

دورة تــدريــبــيــة تــأســيــســيــة حــول 

ــة حـــقـــوق  ــظـــومـ ــنـ ــمـ «الــــتــــعــــريــــف بـ

اإلنــــــســــــان وإنــــــشــــــاء املــــؤســــســــات 

الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــحـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان 

وفـــــق مــــبــــادئ بــــاريــــس لـــعـــام 93»  

بالشراكة مــع املفوضية القومية 

السودانية لحقوق اإلنسان.

وفي كلمته الختامية توجه السيد 

الي املدير 
ّ

سلطان بن حسن الجم

التنفيذي للشبكة العربية بالشكر 

لــشــركــاء الشبكة لتنظيمهم هذه 

ــا تــمــيــزت  ــهــ الـــــــــــدورة، مـــضـــيـــفـــًا أنــ

بــالــتــنــوع الــكــبــيــر لــلــمــشــاركــني من 

مـــنـــتـــســـبـــي املـــفـــوضـــيـــة الـــقـــومـــيـــة 

لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان ومـــنـــظـــمـــات 

املـــجـــتـــمـــع املـــــدنـــــي واملــــؤســــســــات 

املـــدنـــيـــة الــحــكــومــيــة والــعــســكــريــة 

بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــــعـــــدد الــكــبــيــر 

ـــار  مــــن الــعــنــصــر الـــنـــســـائـــي. وأشــ

إلـــــى أن الــشــبــكــة الـــعـــربـــيـــة بــــدأت 

بالتعاون مــع اللجنة التسييرية 

لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة الــــقــــومــــيــــة لـــحـــقـــوق 

اإلنــــســــان بــــالــــســــودان فــــي عــمــلــيــة 

مراجعة قــانــون إنشائها الجديد 

وإبـــداء املالحظات عليه لتعديله 

ــادئ بـــاريـــس  ــبــ ــع مــ ــه مــ ــتــ مــ ــواء ومــ

وقــــال: مــن ثــم ســنــواصــل الــــدورات 

قــدرات العاملني  التدريبية لبناء 

في املفوضية القومية والناشطني 

ــاالت حـــــقـــــوق اإلنـــــســـــان  فــــــي مــــــجــــ

واإلعـــــــالمـــــــيـــــــني  خــــــــالل املـــــراحـــــل 

القادمة.

الدوحة - الشرق
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البرنامج الوطني للتطعيم تجاوز الخطط املحددة له
قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة 

افــتــتــاح مــركــز قطر للتطعيمات  الــعــامــة إن  الصحة 

ــمــــال والـــصـــنـــاعـــة الـــــذي بــدأ  املــخــصــص لــقــطــاع األعــ

ــة قــطــر بــمــواصــلــة  تشغيله أمــــس، يــؤكــد الـــتـــزام دولــ

الــوطــنــي للتطعيم ضد  الــســريــع للبرنامج  التنفيذ 

(كـــوفـــيـــد-١٩) لــلــســكــان املــؤهــلــني لــلــتــطــعــيــم، والــــذي 

ــب 
َ

شــهــد بــالــفــعــل حــتــى اآلن ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا بــِنــس

األشـــخـــاص املــطــعــمــني ســــواء مــن تــلــقــى جــرعــتــني أو 

جرعة واحدة على األقل.

وأضافت سعادتها قائلة لدى زيارتها أمس للمركز 

الجديد «أعلنا مطلع العام الجاري عن خطة مرحلية 

لتنفيذ بــرنــامــج التطعيم ضــد (كـــوفـــيـــد-١٩)، حيث 

التزمنا بتطعيم جميع األفـــراد املؤهلني للحصول 

اللقاح خــالل عــام ٢٠٢١، فقد وصلنا اآلن إلى  على 

مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة تـــتـــجـــاوز مــــا كـــنـــا قــــد خــطــطــنــا لــه 

الــرغــم  مــن حــيــث نسبة التغطية بالتطعيم، وعــلــى 

أكــبــر عدد  نـــزال ملتزمني بتطعيم  مــن ذلــك فإننا ال 

ــراد املجتمع املــؤهــلــني للحصول على  أفــ ممكن مــن 

الــتــطــعــيــم»، داعــيــة بــهــذا الــصــدد كــل شــخــص يتلقى 

موعدا للحصول على التطعيم، إلى املبادرة وتلقي 

التطعيم دون أي تباطؤ للحماية مــن مخاطر هذا 

املرض.

بـــــدوره، قـــال الــدكــتــور خــالــد عــبــدالــنــور، اســتــشــاري 

أول طـــب الـــطـــوارئ بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة وقــائــد 

مــركــز قطر للتطعيمات املخصص لقطاع األعــمــال 

والصناعة «تم تخصيص هذا املركز الجديد لتطعيم 

الــعــامــلــني األســاســيــني بــقــطــاع األعـــمـــال والــصــنــاعــة، 

ــم الــتــنــفــيــذ اآلمــن  وهـــو مــا يــــؤدي دورًا هــامــًا فــي دعـ

للخطة املرحلية لرفع القيود االحترازية املفروضة 

بدولة قطر بسبب جائحة (كوفيد-١٩).

وأوضـــح أن مساحة املــركــز تصل إلــى أكــثــر مــن ٣٠٠ 

ألف متر مربع، ويضم أكثر من ٣٠٠ محطة تطعيم 

و٧٠٠ مـــوظـــف، مـــا يـــوفـــر طـــاقـــة اســتــيــعــابــيــة كــافــيــة 

لتقديم أكثر من ٢٥ ألف جرعة من اللقاحات يوميا.

وأضاف الدكتور عبدالنور «تلقى حتى اآلن أكثر من 

٣٠٠ ألف شخص من الكوادر العاملة بقطاع األعمال 

ــار الــبــرنــامــج الــوطــنــي  والــصــنــاعــة الــتــطــعــيــم فـــي إطــ

الــعــديــد من  للتطعيم ضــد (كـــوفـــيـــد-١٩)، وقـــد تلقى 

الــكــوادر التطعيم فــي مركز التطعيم باملنطقة  هــذه 

الصناعية والــذي تم افتتاحه في بداية شهر أبريل 

املاضي».

وأشـــــار إلـــى أنـــه تـــم إنـــشـــاء وحــــدة تــنــظــيــم املــواعــيــد 

الــخــاصــة بالتطعيم ضــد (كــوفــيــد-١٩) لــدعــم عملية 

حجز املواعيد بمركز التطعيم الجديد، وأنــه يمكن 

للشركات حجز مواعيد التطعيم ملوظفيها من خالل 
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مبينا أن افتتاح مركز قطر للتطعيمات املخصص 

لقطاع األعمال والصناعة سيسهم في تعزيز قدرة 

البرنامج الوطني للتطعيم ضد (كوفيد-١٩) بشكل 

كبير.

وأمــــس هـــو آخــــر يــــوم عــمــل بــمــركــز الــتــطــعــيــم داخـــل 

السيارات في لوسيل، بينما سيكون آخر يوم عمل 

بمركز التطعيم داخل السيارات في الوكرة هو يوم 

الــجــاري، بينما سيكون  األربــعــاء املوافق ٣٠ يونيو 

آخر يوم عمل بمركز التطعيم في مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات هو / الثالثاء/  املوافق ٢٩ يونيو.

وقالت الدكتورة مريم عبدامللك، مدير عام مؤسسة 

الرعاية الصحية األولية «تم إنشاء مركز التطعيم 

في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في البداية إلعطاء 

األولوية لتطعيم املعلمني وموظفي املــدارس، حيث 

تــم تطعيم أكثر مــن ٦٠٠ ألــف شخص منهم وأفــراد 

املجتمع املؤهلني للحصول على التطعيم. 

ــر لـــلـــتـــطـــعـــيـــمـــات  ــطــ ــز قــ ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــوفـ ــ ــيـ ــ ــــت «سـ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ

ــة طـــاقـــة  ــنــــاعــ ــقــــطــــاع األعــــــمــــــال والــــصــ املــــخــــصــــص لــ

ألــف جرعة يوميًا،   ٢٥ استيعابية تقدر بأكثر مــن 

 إلى الطاقة االستيعابية التي توفرها حاليًا 
ً
إضافة

ـــ٢٧ الــتــابــعــة ملــؤســســة الــرعــايــة  ــ املـــراكـــز الــصــحــيــة الـ

الصحية األولية والتي تبلغ ١٥ ألف جرعة يوميًا، 

للتطعيم ضد  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  يــحــافــظ  وبــذلــك 

 ٤٠ إلــى  / كــوفــيــد-١٩/  على طاقة استيعابية تصل 

ألف جرعة يوميًا».

من جهته، دعــا الدكتور عبداللطيف الخال، رئيس 

املجموعة االستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس 

كورونا / كوفيد-١٩/  ورئيس قسم األمراض املعدية 

بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، جــمــيــع األشـــخـــاص الــذيــن 

الــقــيــام بــدورهــم  إلـــى  لــم يتلقوا التطعيم حــتــى اآلن 

ــودة لـــلـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة مــن  ــ ــعـ ــ واملـــســـاهـــمـــة فــــي الـ

ــعــرض عليهم. 
ُ
ي خــالل قبول موعد التطعيم عندما 

وأضــــــاف الـــدكـــتـــور الـــخـــال قـــائـــال «تــتــمــيــز لــقــاحــات 

/ فايزر وبيونتيك/  و/ موديرنا/  بمستوى فعالية 

استثنائي يفوق ما كنا نأمله في نفس هذا الوقت 

املــاضــي، حيث تظهر األدلـــة اإلكلينيكية  الــعــام  مــن 

الواقعية أن هــذه اللقاحات فعالة بنسبة تزيد عن 

٩٥ باملائة فــي الــوقــايــة مــن اإلصــابــة بحالة مرضية 

شديدة بسبب / كوفيد-١٩/ . 

ويـــعـــد مـــركـــز قــطــر لــلــتــطــعــيــمــات املــخــصــص لــقــطــاع 

األعــمــال والــصــنــاعــة، أحــد أكــبــر مــراكــز التطعيم في 

العالم، وهو ثمرة تعاون بني كل من وزارة الصحة 

الــعــامــة ومــؤســســة حمد الطبية ومــؤســســة الرعاية 

الصحية األولــيــة وقطر الخيرية، وأنشئ بدعم من 

وزارة الــداخــلــيــة وشـــركـــة كــونــوكــو فــيــلــيــبــس قــطــر. 

كما يعد واحــدًا من عــدة مراكز تطعيم تم إنشاؤها 

خــصــيــصــًا لـــضـــمـــان ســــرعــــة تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج قــطــر 

الوطني للتطعيم.

¶ وزيرة الصحة خالل افتتاح مركز قطر للتطعيمات
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مجوهرات الدرويش تفتتح معرض املجوهرات
الــدرويــش، فعاليات  افتتحت مجوهرات 

معرض املجوهرات الذي سيستمر حتى 

يــــوم األحـــــد املــقــبــل 27 يــونــيــو الـــجـــاري، 

وذلك بالتزامن مع افتتاح صالة عرضها 

ــرب عــنــد  ــيــ ــشــ ــة مــ ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ الـــــجـــــديـــــدة فــــ

الــريــان.  تقاطع شــارع الخليج مــع طريق 

وشــهــد حــفــل االفــتــتــاح الــــذي أقــيــم مساء 

يــــوم االثـــنـــني املـــنـــصـــرم، حـــضـــور ســعــادة 

الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بــن ســعــود بــن فهد 

آل ثـــانـــي، والــشــيــخ ســحــيــم بـــن خـــالـــد آل 

ثاني، والسيد يوسف جاسم الدرويش، 

والسيد محمد جاسم الدرويش، والسيد 

الـــدرويـــش، والــســيــد سعود  بــدر عبدالله 

عبدالله الدرويش، سعادة السيد محمد 

مــصــطــفــى كـــوكـــصـــو ســفــيــر تـــركـــيـــا لـــدى 

الــــدولــــة، والـــســـيـــد عــلــي حــســني الـــســـادة، 

والسيد فهد بــو زويـــر، وســعــادة السفير 

محمد علي األنصاري، وسعادة السفير 

الــدكــتــور حــســن الــنــعــمــة، والــســيــد ناصر 

الـــعـــثـــمـــان. كــمــا حــضــر عــــدد غــفــيــر شمل 

مــســؤولــي ومــــدراء مــجــوهــرات الــدرويــش 

ــال أعــمــال ومــمــثــلــي وســائــل اإلعـــالم  ورجــ

ــعــــرض  ــة الــ ــ ــالـ ــ ــة. وتـــحـــتـــضـــن صـ ــيــ ــلــ ــحــ املــ

ا من 
ً

الــدرويــش، عــدد الجديدة ملجوهرات 

العالمات التجارية الفاخرة منها: شاتو 

أوفري، وبيشان، وكسوة، وراية، ونفيس، 

ــــي، وآرايــــــــا، وجـــواهـــر،  ــــوراتـ وإزبــــيــــال، ومـ

وبــــاولــــو بــونــجــيــا، ولـــيـــمـــا. كــمــا تــعــرض 

ــات املـــصـــمـــمـــات الـــقـــطـــريـــات مــنــهــا  ــ ــداعـ ــ إبـ

جواهر الدرويش وندى السليطي.

مشاركة متنوعة
ـــا عـــلـــى االفــــتــــتــــاح، قـــــال الــســيــد 

ً
وتـــعـــقـــيـــب

عــبــدالــلــه الــــدرويــــش: «نـــحـــاول مـــن خــالل 

املــــعــــرض املــــقــــام فــــي الـــصـــالـــة الـــجـــديـــدة 

لـــلـــزبـــائـــن،  تــــجــــربــــة مـــخـــتـــلـــفـــة  ــــدم  ــقـ ــ نـ أن 

عــــبــــر مــــجــــمــــوعــــة شــــــركــــــات مــــجــــوهــــرات 

ــمـــات مــتــنــوعــة فــي  تــحــمــل ملـــســـات وبـــصـ

تشكيالتها تحت مظلة واحــدة، كما أننا 

نــتــيــح لــلــشــركــات مــشــاركــة مــعــروضــاتــهــا 

والـــتـــواصـــل مـــع الـــزبـــائـــن، دون أي أعــبــاء 

الــفــكــرة نتاج  وتكاليف إضــافــيــة، وكــانــت 

تجاربنا السابقة مع الزبائن ونقاشاتنا 

معهم ومشاركاتنا في املعارض، وهذا ما 

يشجع الشركات على املشاركة والزبائن 

: «املشاركات 
ً

على القدوم». وأضاف قائال

السابقة في املعارض ساهمت في تعميق 

مـــعـــرفـــتـــنـــا بــمــتــطــلــبــات املــــــــرأة الــقــطــريــة 

والـــزبـــائـــن فـــي الـــســـوق املــحــلــي عـــن قـــرب، 

ومـــــــن جــــانــــب آخـــــــر حــــرصــــت الــــشــــركــــات 

املـــســـاهـــمـــة مـــعـــنـــا عـــلـــى طــــــرح أفـــكـــارهـــا 

لــلــوصــول إلـــى تــشــكــيــالت تــحــظــى بطلب 

عاٍل في السوق املحلي».

تعزيز التجانس
وأكــد أن «تواجد شركات املجوهرات في 

قــطــر تــحــت مــظــلــة مــجــوهــرات الـــدرويـــش 

يــمــثــل تـــرجـــمـــة النـــطـــبـــاعـــهـــم الـــجـــيـــد عــن 

الــســوق املــحــلــي الـــذي ثــبــت فــي الــســنــوات 

السابقة، ومن خالل معارض املجوهرات، 

ومــن جانبنا نرحب بهذا التواجد نظًرا 

ألنــه يعزز التجانس بــني الشركات التي 

ــال إن «املـــعـــرض يحتضن  ــ نــمــثــلــهــا». وقـ

مصممتني قطريتني هما ندى السليطي 

ــرات وتــشــتــهــر  ــ ــــوهـ ــــجـ وهـــــــي مـــصـــمـــمـــة مـ

بــتــصــمــيــمــاتــهــا املـــحـــفـــورة عـــلـــى الــلــؤلــؤ 

واملدموجة باألملاس، وجواهر الدرويش 

وهــــي مــتــخــصــصــة فـــي تــصــمــيــم وتنفيذ 

ا على الخشب 
ً
حقائب اليد املحفورة يدوي

ــاشـــى مــع  ــمـ ــتـ ــرة تـ ــ ـــوهـ ــنـــهـــا جــ لـــتـــجـــعـــل مـ

ســلــســلــة مـــن املـــجـــوهـــرات املــحــفــورة على 

الــخــشــب واملـــمـــزوجـــة بــالــذهــب واألملــــاس 

ــــا لــهــمــا 
ً

ــذا يــمــثــل دعــــم ــ ــرات وهــ ــوهــ ــجــ واملــ

عبر عــرض تشكيالتهما بأقل التكاليف 

وبجانب الشركات العاملية. كما أن هناك 

مــشــاركــة لــشــركــة فــرنــســيــة يملكها شــاب 

ا فــي التصميم 
ً

قــطــري ذو حــس عـــاٍل جـــد

ــرات، ونــحــن  ــ ــوهـ ــجـــ ــم املـــ ــالــ ورؤيــــــــة فــــي عــ

سعداء بتواجدها معنا». وقــال: «أتوجه 

بـــالـــشـــكـــر الـــجـــزيـــل إلـــــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

لــلــجــمــارك وجــمــيــع الــقــائــمــني عليها على 

جهودهم وتسهيلهم لإلجراءات وتيسير 

دخــول البضائع، وكــان لهم تعاون كبير 

معنا، فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة املتمثلة 

في تفشي فيروس كورونا».

التميز في التشكيالت
التنفيذي  الــرئــيــس  قــالــت  ومــن جانبها، 

ــــش الــــســــيــــدة عــبــيــر  ــدرويــ ــ ــرات الــ ــوهــ ــجــ ملــ

السيد عبدالله  الــدرويــش، حــرم  عبدالله 

جــــــاســــــم الـــــــــدرويـــــــــش واملـــــــســـــــؤولـــــــة عـــن 

التسويق واملبيعات: «ال نسعى من خالل 

إطـــالق املــعــرض والــصــالــة الــجــديــدة إلــى 

إضافة صالة أخــرى لعرض املجوهرات 

التميز والتنوع  قــطــر، ولــكــن هدفنا  فــي 

فــيــمــا نــقــدمــه وعــــرض كـــل مـــا هـــو جــديــد 

لــعــمــالئــنــا، مــنــهــا تــشــكــيــالت املــجــوهــرات 

التركية والهندية واإلسالمية والشرقية 

والــغــربــيــة واألوروبــــيــــة. فــنــحــن نختصر 

على الزبون القطري رحلته في التسوق 

واإلطــالع في أكثر من اتجاه». وأضافت 

ــلـــة: «تــــشــــارك فــــي املــــعــــرض عـــالمـــات  قـــائـ

إيــطــالــيــة مختصة فــي األحـــجـــار والــدقــة 

ــا تـــتـــمـــيـــز الـــقـــطـــع  ــمـ ــيـ فـــــي الـــتـــصـــنـــيـــع، فـ

الهندية باملضمون التراثي الذي يعكس 

ــتــــاريــــخ، والـــــذوق  أصـــالـــة الـــحـــضـــارة والــ

الــفــرنــســي الـــذي يــنــاســب الــبــاحــثــني على 

املجوهرات العملية والتي يتم ارتداؤها 

في أي وقــت، وهناك قسم كبير مختص 

ــتــــاريــــخ اإلســــالمــــي،  بـــمـــجـــوهـــرات مــــن الــ

فــاملــجــوهــرات فــي الــنــهــايــة تــحــمــل ثقافة 

التركية والعثمانية  الثقافة  مــا، فهناك 

ــيــــرهــــا، كــمــا  واألمـــــويـــــة والـــعـــبـــاســـيـــة وغــ

ـــا تــشــكــيــالت وفــق 
ً

تــعــرض الــصــالــة أيـــض

الــــــدرويــــــش، وقـــســـم  مــــجــــوهــــرات  أذواق 

ــــاص لـــلـــؤلـــؤ الــطــبــيــعــي بـــكـــل أنــــواعــــه،  خـ

ا كــبــيــًرا مــن ماضينا 
ً
ــزء الـــذي يــعــكــس جــ

الخليج». وأكدت  التراثي في  وتاريخنا 

الــدرويــش تسعى لنشر  أن «مــجــوهــرات 

ثــقــافــة املـــجـــوهـــرات كــعــلــم فـــي املــجــتــمــع، 

الفرصة الستكشاف املجوهرات  وإتاحة 

ــقـــيـــيـــمـــهـــا ومــــعــــرفــــة أنــــــــــواع وجـــــــودة  وتـ

ــا نــعــمــل  ــنـ األحــــجــــار وتــثــمــيــنــهــا. كـــمـــا أنـ

ــــرى لــلــدخــول  عــلــى تــشــجــيــع شـــركـــات أخـ

إلــى الــســوق الــقــطــري، وتــحــويــل املعرض 

إلــــــــى وجـــــهـــــة جــــــذابــــــة لـــجـــمـــيـــع عـــشـــاق 

ــا هــو  ــل مــ ــرات لــــالطــــالع عـــلـــى كــ املــــجــــوهــ

جديد والتثقيف».

الدوحة - الشرق
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قطر األولى عربيا وفقا ملؤشر السالم العاملي 2021

قطر الخيرية تكرم الفائزين واملشاركني في «تحدي املبادرات»

¶ تكريم الفائزين بمبادرة بوصلة املستقبل 

 حققت دولة قطر تميزا عامليا جديدا على 

مستوى الحالة األمنية لعام 2021 وفقا 

ملــؤشــر الــســالم الــعــاملــي وذلـــك بحصولها 

عــلــى املـــركـــز األول عــلــى مــســتــوى الــشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا باعتبارها األقل 

ـــ 29  انـــتـــشـــارا ملـــعـــدل الــجــريــمــة واملـــركـــز الــ

عامليا في املؤشر ذاتــه من بني 163 دولة 

شــمــلــهــا الــتــقــريــر لــتــصــبــح ضــمــن الــــدول 

األوائل األكثر أمنا وأمانا واألقل من حيث 

انـــتـــشـــار مـــعـــدل الــجــريــمــة عــلــى مــســتــوى 

الـــصـــادر عن  الــعــالــم وذلــــك وفــقــا للتقرير 

مــعــهــد االقــتــصــاد والـــســـالم فــي أســتــرالــيــا 

يوم الخميس 17 / 6 / 2021 والذي يقيس 

مؤشرات السالم باستخدام ثالثة معايير 

ــتـــوى األمـــــــن واألمـــــــان  رئـــيـــســـيـــة هــــي مـــسـ

فـــي املــجــتــمــع ومــســتــوى الـــصـــراع املحلي 

والعاملي ودرجة التزود بالقوة العسكرية 

ــذلـــك عـــلـــى املــــركــــز األول عــلــى  لــتــحــافــظ بـ

مستوى الشرق األوســط وشمال إفريقيا 

ــتـــوالـــي منذ  لــلــعــام الـــثـــالـــث عــشــر عــلــى الـ

(2009 وحــتــى 2021) كــمــا احــتــلــت مــراكــز 

متقدمة على املستوى العاملي خالل ذات 

الــفــتــرة وذلــــك بـــإحـــرازهـــا مـــعـــدالت تقييم 

الــدول  عالية تفوقت بها على العديد من 

املتقدمة.

ــيــــث تـــمـــنـــح كــــــل دولـــــــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  حــ

الدرجات وتكون الدولة أقل انتشارا ملعدل 

أمــنــا كلما حصلت على  الــجــريــمــة وأكــثــر 

ــات أقـــل وكــلــمــا زادت الــدرجــات  عـــدد درجــ

جاء التصنيف مرتفعا من حيث انتشار 

الــجــريــمــة وقــــد حــصــلــت دولـــــة قــطــر على 

فـــــي عــــــدد مــن  (1.605) درجــــــــة مـــتـــفـــوقـــة 

املؤشرات األمنية التي تضمنها التقرير 

هــذا العام مثل معدل الجريمة باملجتمع 

ومــعــدل النشاط اإلرهــابــي وجــرائــم القتل 

والــســالمــة واألمـــن والــصــراعــات الداخلية 

املنظمة.

ــره حـــــول الـــســـالم  ــاريـ ــقـ ويــــصــــدر املـــعـــهـــد تـ

ومــعــدل الجريمة فــي دول العالم سنويا 

ويــقــيــس املـــؤشـــر الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــقــع في 

الــدول ويتخذ التقرير عــدة اعتبارات في 

ــــى نــتــائــجــه مــــن حـــيـــث جــمــع  الــــوصــــول إلـ

املــعــلــومــات واســتــطــالعــات الــــرأي والــقــيــام 

بمجموعة من اإلجـــراءات البحثية يليها 

القيام بتحليل تلك املعلومات واإلجراءات 

والــوصــول إلــى النتائج ثــم إعــطــاء الــدول 

درجات وفقا لتلك القياسات. 

وذكر تقرير مؤشر السالم أن قطر تتمتع 

ــقــــرار  ــتــ بـــمـــســـتـــوى عــــــاٍل مــــن األمــــــن واالســ

وانخفاض معدالت الجريمة.

وبالنظر في نتائج التقرير وغيره من 

التقارير الدولية التي تظهر حالة األمن 

واألمــان التي تعيشها قطر كواحدة من 

أفضل الدول أمنا وأمانا نالحظ أن ذلك 

جاء نتيجة جهد وعمل من قبل الوزارة 

بما يضمن تحقيق أفضل معدالت األداء 

األمــــنــــي ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة وحــمــايــة 

ــلــــكــــات وتــــمــــاشــــيــــا مــع  األرواح واملــــمــــتــ

رؤيــتــهــا وإستراتيجيتها. وجـــاء تفوق 

دولــة قطر ليؤكد ريادتها وفــق العديد 

ــــرات املــعــنــيــة بـــقـــيـــاس درجــــة  مــــن املـــــؤشـ

ــن والـــســـالمـــة الـــعـــامـــة والــشــخــصــيــة  ــ األمـ

مــثــل مـــؤشـــر الـــســـالم الـــعـــاملـــي، ومــؤشــر 

مــوســوعــة نــامــبــيــو، ومـــؤشـــر االعــتــمــاد 

على خدمات الشرطة، ومؤشر اإلرهاب 

املــراتــب  فت قطر فــي 
ّ
العاملي والــتــي صن

األولـــــى عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق األوســــط 

وشمال أفريقيا من حيث األمن واألمان.  

املــؤشــرات العاملية التي  اعــتــمــدت  ولــقــد 

تبوأت خاللها قطر مراكز متقدمة - في 

نتائجها وتصنيفاتها على قياس حالة 

األمن والسلم في الدول املتنافسة، وذلك 

مــن خــالل قياس عــوامــل عــديــدة أبــرزهــا: 

معدالت ارتكاب الجرائم الكبرى، ومدى 

تـــعـــزيـــز إجـــــــــراءات الـــســـالمـــة والـــشـــراكـــة 

 عــن جــودة الخدمات 
ً
املجتمعية، فضال

املقدمة للجمهور، وتعزيز الوعي األمني 

في املجتمع.

 إستراتيجية الداخلية 2018 - 2022 
فـــي تحقيق  الــداخــلــيــة  تــنــطــلــق رؤيــــة وزارة   

أقصى درجات األمن واالستقرار في املجتمع 

من إستراتيجيتها الشاملة والتي تتوافق مع 

رؤيــة قطر 2030، حيث تعمل اإلستراتيجية 

على بــنــاء منظومة أمنية متكاملة يدعمها 

الـــوزارة، وتعكس مدى  الــذي تشهده  التطور 

الـــوزارة لواجباتهم ومهامهم  فهم منتسبي 

وصــالحــيــاتــهــم الـــتـــي كــفــلــهــا لــهــم الــدســتــور 

والـــقـــانـــون، وســلــوكــهــم الــقــيــمــي واألخـــالقـــي، 

وتسهم في نشر الوعي األمني وتوطيد األمن 

واالستقرار باملجتمع.

بـــــالـــــوزارة عــلــى  كـــافـــة اإلدارات  ــد عــمــلــت  ــ وقـ

ــة إستراتيجية وزارة الداخلية  تطبيق رؤيـ

وهـــي الـــريـــادة إقليميا ودولـــيـــا مــنــذ انــطــالق 

اإلستراتيجية كل في نطاق اختصاصه، وهو 

ما يؤكد على مبادئ العمل األمني الجماعي 

لــتــحــقــيــق ســيــاســات  ــة  ــيـ ــنـ بــــني اإلدارات األمـ

الوزارة ذات الصلة باألمن الشامل، وما أسفر 

عنه من نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض 

معدل الجريمة في املجتمع بشكل واضح.

تطور املجاالت األمنية والخدمية 
شهدت وزارة الداخلية نهضة غير مسبوقة 

ــي أو الــجــانــب  ــنــ ســــــواء عـــلـــى الـــجـــانـــب األمــ

الــخــدمــي، فــمــن أجـــل تــعــزيــز األمـــن وتيسير 

ــوزارة تــوســعــات كبيرة  الــخــدمــات شــهــدت الــ

شملت كافة إداراتها األمنية والخدمية من 

حيث إنشاء مباٍن حديثة لتلك اإلدارات أو 

تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة من 

أجــل تطوير وترسيخ العمل األمني بصفة 

عامة. وجاء التطوير ليتناسب مع التطوير 

والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق 

ــــوزارة  بــيــئــة جــيــدة لــلــعــمــل األمـــنـــي وقـــيـــام الـ

بــمــهــامــهــا املـــوكـــلـــة إلــيــهــا عــلــى أكـــمـــل وجــه 

ولـــرســـم صــــورة مــشــرفــة وحـــضـــاريـــة لــــألداء 

األمــنــي املــتــمــيــز، وتــحــقــيــق املــزيــد مــن األمــن 

والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها 

وتــعــزيــز االســتــقــرار للمجتمع ومؤسساته 

املــخــتــلــفــة، وتـــقـــديـــم خـــدمـــات راقـــيـــة تــتــوفــر 

للمواطن واملقيم على حد سواء مراعية بذلك 

حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية واإلسهام 

فـــي تــعــزيــز الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى مكافحة 

أفــراد  الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة 

املجتمع من مواطنني ومقيمني والنجاح في 

حل الكثير من املشكالت في إطار ما يسمى 

الــلــجــوء ألقــســام  بــالــتــوافــق املجتمعي دون 

الثقة املتبادلة بني  الــشــرطــة، وبــنــاء جسور 

أفــــراد املــجــتــمــع واألجـــهـــزة األمــنــيــة،  ووضــع 

املواطن واملقيم ومختلف املؤسسات املحلية 

إلــى جنب مــع الشرطة أمــام  واألهلية جنبا 

 مــســؤولــيــاتــهــم فـــي حــفــظ األمـــــن وتــوظــيــف 

الــقــدرات واإلمــكــانــيــات، للتصدي للجريمة 

ومـــواجـــهـــة مــخــتــلــف املــشــكــالت الـــتـــي تــهــدد 

أمــن املجتمع واســتــقــراره. كما قــامــت وزارة 

الــداخــلــيــة ضــمــن جــهــودهــا فــي الــوقــايــة من 

الــجــريــمــة بــتــعــزيــز األمـــــن فـــي املــجــتــمــع من 

خالل تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في 

الشوارع واألســواق واألحياء بما من شأنه 

منع ارتكاب الجريمة والحد منها.

املـــبـــادرات التطوعية الشبابية  كــرمــت قطر الخيرية 

الــفــائــزة فــي برنامج «تــحــدي املـــبـــادرات» الـــذي نفذته 

خــالل شهر رمــضــان املــبــارك بــهــدف تــرويــج املشاريع 

اإلنسانية لقطر الخيرية بطرق جديدة ومبتكرة، ذلك 

تقديرا لجهودهم في دعم هذه املشاريع.

ــم تــوزيــع  وفــــي الــحــفــل الـــــذي أقـــيـــم بـــهـــذه املــنــاســبــة تـ

ــادات الــتــقــديــر والــــــــدروع الــتــكــريــمــيــة  ــهــ الـــجـــوائـــز وشــ

لـــلـــمـــبـــادرات الــشــبــابــيــة الـــفـــائـــزة فـــي الــبــرنــامــج وهــي 

الفائزة باملركز األول، ومبادرة  مبادرة «أجيال قطر» 

«بوصلة املستقبل» الفائزة باملركز الثاني، مبادرة 

«أوتايب» الحاصلة على املركز الثالت، باإلضافة إلى 

املبادرات املشاركة في البرنامج ولجنة التحكيم.

وفــي كلمة له في الحفل، عبر السيد فيصل الفهيدة 

الــبــرامــج وتنمية  الــرئــيــس التنفيذي لقطاع  مساعد 

الــفــائــزيــن واملــشــاركــني  املجتمع عــن ســعــادتــه بتكريم 

في البرنامج الذي لقي صدى طيبا، كما اعتبر جميع 

املــشــاركــني فــائــزيــن ألن مــشــاركــتــهــم دعــمــت مــشــاريــع 

إنــســانــيــة وخــيــريــة لــصــالــح املــجــتــمــع، مـــقـــدرا جــهــود 

املشاركني ولجنة التحكيم في إنجاح البرنامج، الفتا 

إلى أن قطر الخيرية تسعى إلى ترسيخ ثقافة العمل 

التطوعي وتحرص على تشجيع املبادرات التطوعية.

بــدورهــا قــدمــت الــســيــدة فــاطــمــة املــهــنــدي مــديــر إدارة 

الــبــرامــج وتــنــمــيــة املــجــتــمــع بــقــطــر الــخــيــريــة التهنئة 

لــلــفــائــزيــن فــي الــبــرنــامــج، مــقــدمــة شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 

على جهودهم التي تكللت بالنجاح من خالل دعمهم 

ملــســيــرة الــعــمــل اإلنــســانــي وخـــدمـــة املــجــتــمــع املــحــلــي. 

وقـــالـــت إن قــطــر الــخــيــريــة تـــحـــرص عــلــى اســتــقــطــاب 

جــــهــــود املـــتـــطـــوعـــني ورعـــــايـــــة الــــبــــرامــــج واألنـــشـــطـــة 

واملــبــادرات الشبابية من أجــل اإلســهــام في النهوض 

الــفــائــزون عــن سعادتهم بالتكريم  باملجتمع.وأعرب 

واعــتــبــروه دافــعــا لهم للمساهمة فــي بــذل املــزيــد من 

الــجــهــود لــخــدمــة املــجــتــمــع، وقـــالـــت إيـــمـــان الــعــبــيــدي 

املدير التنفيذي واملؤسس ملبادرة بوصلة املستقبل 

الــحــاصــلــة عــلــى املــركــز الــثــانــي فــي الــبــرنــامــج: إن هــذا 

عتبر دافعا هاما لنا كمبادرة شبابية من 
ُ
التكريم ي

فــي خــلــق تغيير مجتمعي إيــجــابــي  املــســاهــمــة  ــل  أجـ

عــلــى املــــدى الــبــعــيــد، كــمــا يــشــجــعــنــا عــلــى بـــذل املــزيــد 

مــن الــجــهــود لــخــدمــة املــجــتــمــع، مــشــيــدة بــجــهــود قطر 

املــبــادرات الشبابية. وتنافست في  الخيرية في دعــم 

البرنامج 7 مــبــادرات شبابية تطوعية في قطر هي: 

(شباب 22، وبوصلة املستقبل، ومعًا من أجــل قطر، 

وأوتايب، وسول رايدرز، وسند، وأجيال قطر).
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إدانة شخصني بالسب والقذف عبر تويتر
ــة شــخــصــني  ــيــ ــدائــ ــتــ أدانـــــــــت املـــحـــكـــمـــة االبــ

بجريمتّي السب والقذف عن طريق إحدى 

وســائــل تقنية املعلومات، وتقدما بطلب 

طــعــن عــلــى الــحــكــم الـــصـــادر بحقهما ألنــه 

شــابــه الــقــصــور فـــي الــتــســبــيــب والــبــطــالن 

ــــالل بحق  والــفــســاد فـــي االســـتـــدالل واإلخــ

الدفاع.

 الــحــكــم 
ّ
وذكـــــر مــلــف حــيــثــيــات الــحــكــم أن

يـــنـــفـــي الــــركــــن املــــــــادي لـــلـــجـــريـــمـــة ولـــعـــدم 

ــــتـــــعـــــدي مــــحــــل االتـــــــهـــــــام إلــــى  إســــــنــــــاد الـ

 األقـــوال 
ّ
الــشــخــص املــجــنــي عليه حــيــث إن

 
ً
الواردة في املحضر لم تحدد اسمًا فضال

عـــن خــلــو األوراق مـــن لــفــظ ســـب أو قــذف 

إليهما وهذا  األلفاظ  والدليل إسناد تلك 

لــلــمــادة 326  قــذفــًا طبقًا  أو  ال يشكل سبًا 

من قانون العقوبات.

ودفــــع املــتــهــمــان بــبــطــالن إجـــــراءات ضبط 

وتــحــقــيــق الــواقــعــة لــقــيــام ضــابــط الــواقــعــة 

بضبطها وتــحــريــز األجــهــزة الحاسوبية 

ــات  ــابـ ــسـ ــحـ والــــبــــحــــث والـــتـــفـــتـــيـــش فـــــي الـ

ــاد  ــ الــشــخــصــيــة. وأفـ

الــحــكــم االبــتــدائــي 

 الجريمة ثابتة 
ّ
أن

 
ّ
ــا، وأن ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ بــ

الـــقـــصـــد الـــجـــنـــائـــي فــي 

ــقــــذف  جـــريـــمـــة الــــســــب والــ

ـــــتــــــى كـــــانـــــت  يـــــــتـــــــوافـــــــر مـ

ــارات الـــتـــي وجــهــهــا  ــبــ ــعــ الــ

املـــتـــهـــم إلـــــى املـــجـــنـــي عــلــيــه 

شــــائــــنــــة بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 

الباعث على توجيهها.

وعــول الحكم في إدانــة املتهمني 

ــتــــي أرســـلـــهـــا  ــريــــدات الــ ــغــ ــتــ ــلـــى الــ عـ

املــتــهــمــان إلــــى حـــســـاب املــجــنــي عــلــيــه، 

ــاب املــجــنــي   حــــســ
ّ
ــًا أن ــقــ ــبـــني الحــ ــيـــث تـ حـ

عــلــيــه عــبــر مــوقــع (تـــويـــتـــر) كــشــف وجـــود 

ــواردة من  ــ لــه والـ الــتــغــريــدات املسيئة  تلك 

املتهمني.

ورفــضــت املــحــكــمــة الــطــعــن املــقــدم منهما، 

ألنه ال يستحق الرد.

ــفــــاظ  ــة ألــ ــقـ ــيـ ــقـ ــــون حـ ــانـ ــ ــقـ ــ وقــــــد عــــــرف الـ

الــــســــب والـــــقـــــذف، والــــقــــصــــد الـــجـــنـــائـــي 

مــنــهــا 

ــبـــارات  عـ  
ّ
أن

عــبــر  ــعـــل  ــفـ ــالـ بـ وردت  ــــذف  ــقـ ــ والـ الــــســــب 

ــاعـــي تــويــتــر  ــمـ ــتـ مـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجـ

بــغــض الــنــظــر عــلــى الــبــاعــث لــهــا، والبــد 

واقــــعــــًا  وظــــــاهــــــرة  مــــــحــــــررة  تـــــكـــــون  أن 

.
ً
مرسال كالمًا  وليس 
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الحبس ملتهمني اثنني زورا عقدا بـ 60 مليون ريال

بــقــبــول استئناف  الــجــنــح املستأنفة  أمـــرت محكمة 

، ورفــــضــــه 
ً
ــم بــــتــــزويــــر مــــحــــرر رســــمــــي شـــــكـــــال ــهـ ــتـ مـ

مــوضــوعــًا، وتــأيــيــد الحكم املستأنف وهــو الحبس 

ملدة 3 أشهر، وأصــدرت قــرارًا بوقف تنفيذ العقوبة 

ملدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

أمــرت محكمة الجنح وهــي محكمة أول درجــة  كما 

القانون،  الثانية التي زاولــت مهنة  بحبس املتهمة 

ــو عـــقـــد أتـــعـــاب  ــت بـــتـــزويـــر مـــحـــرر رســـمـــي هــ ــامــ وقــ

محاماة، بالحبس ملدة 3 أشهر، وإبعادها عن البالد 

بعد تنفيذ العقوبة املقضي بها.

ارتــكــب رجــل وامــــرأة تــقــوم بــمــزاولــة أعــمــال قانونية 

جريمة تزوير محرر رسمي هو عقد اتفاق أتعاب 

محاماة، واستعماله مع علمهما بتزويره.

وقـــضـــت مــحــكــمــة أول درجــــــة بــحــبــس املــتــهــمــني 3 

أشهر، وإبعاد املتهمة الثانية عن البالد بعد تنفيذ 

العقوبة.

وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قـــد أحـــالـــت مــتــهــمــني إلــى 

املحاكمة الجنائية بتهمتّي تــزويــر مــحــرر رسمي 

ــا بـــتـــزويـــر مـــحـــرر رســمــي  ــامـ واســـتـــعـــمـــالـــه، حـــيـــث قـ

هــو عــقــد اتــفــاق مــحــامــاة، واســتــعــمــال املــحــرر املـــزور 

بالرغم من علمهما بتزويره، وطلبت النيابة العامة 

عقابهما بموجب املواد 204 و206 و210 من قانون 

العقوبات.

أفـــادت بمحضر الضبط   الشاكية 
ّ
تفيد الوقائع أن

 املتهم األول أضاف عبارة (باستمالك العقار في 
ّ
أن

عقد.. إلخ) بمعرفة املشكو في حقها املتهمة الثانية 

الــقــانــون، والتوقيع على الجملة  تـــزاول مهنة  التي 

املضافة بخط اليد ونسب صــدوره للشاكية والتي 

 توقيعها مزور.
ّ
قررت أن

وتولت املحامية فوزية صالح العبيدلي الدفاع عن 

الشاكية املجني عليها في الدعوى، وأعــدت مذكرة 

دفاعية قانونية بحقها مشفوعة باألدلة واألسانيد 

التي تثبت تضرر موكلتها من التزوير.

وأقـــّر املشكو فــي حقه األول أنــه أضــاف الجملة في 

املحرر دون علم الثانية، وقد أخلت العبارة بمعنى 

ــفـــاق، وغــيــرت املـــراكـــز الــقــانــونــيــة لــطــرفــي العقد  االتـ

بحيث أصبح املبلغ املتفق عليه مرهونا باستمالك 

العقار، وهو ما لم يتم االتفاق عليه، وباتت إضافة 

املــحــررة بخط اليد تمثل تــزويــرًا باإلضافة  الجملة 

إلى تزوير توقيع مذيل أسفل العبارة.

بــتــزويــره  بــالــرغــم مــن علمه   كــمــا استعمل املستند 

وطــالــبــت بــاتــخــاذ كــافــة اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة ضد 

املتهمني.

 
ً
 املتهمة الثانية تزاول أعماال

ّ
وورد في التحقيقات أن

قانونية بمكتب الشاكية بموجب تفويض محرر 

ــراءات  ومــوقــع مــن الــشــاكــيــة، وهــي تتابع كــافــة اإلجــ

 الــشــاكــيــة بــحــكــم الــثــقــة بينهما 
ّ
املــوكــلــة إلــيــهــا، وأن

أوكــلــت إلــيــهــا إضــافــة الــعــبــارة بــعــد حــصــول خــالف 

بينها واملتهم األول تجنبًا ملساءلتها جنائيًا 

عــلــى أســـاس الــنــصــب واالحــتــيــال، وكــانــت 

تلك اإلضافة تؤدي إلى نتيجة مرجوة 

وهــي استصدار حكم قضائي بتملك 

ـــ 60 مــلــيــون  عـــقـــار تــتــجــاوز قــيــمــتــه الــ

ريال.

وقدم الخبير بإدارة املختبر الجنائي تقريرًا انتهى 

 التوقيعني مــن العقد مــحــرران بحبر جاف 
ّ
إلــى أن

أزرق يختلف عــن الحبر املــحــرر بــه التوقيعان في 

الورقة الثانية من ذات العقد.

وطـــلـــب مــحــامــي الــشــاكــيــة فـــي مـــذكـــرتـــه الــقــانــونــيــة 

ــزام املــتــهــمــني مــتــضــامــنــني  ــ ــــوى مــدنــيــة بــطــلــب إلــ دعـ

بمبلغ 5 ماليني ريال و350 ألف ريال تعويضًا.

وقدمت املتهمة الثانية في دفاعها مذكرة بانقضاء 

الدعوى الجنائية بالتقادم ملضّي أكثر من 3 سنوات 

 توقيع العقد مضى 
ّ
على وقـــوع الجريمة حيث إن

عليه أكثر من 4 سنوات، وهذا دفع بظاهرة البطالن 

 املــادة 14 من قانون اإلجــراءات الجنائية نصت 
ّ
ألن

ــواد الــجــنــايــات  (تــنــقــضــي الـــدعـــوى الــجــنــائــيــة فـــي مــ

بمضّي عشر سنوات وفي مواد الجنح بمضّي ثالث 

ســنــوات وفـــي مـــواد املــخــالــفــات بــمــضــّي ســنــة مــا لم 

ينص القانون على خالف ذلك وتبدأ هذه املدة من 

يوم وقوع الجريمة).

ونصت املادة 15 من قانون اإلجراءات الجنائية أنه 

املــدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية  ( تنقطع 

ــام أو املــحــاكــمــة أو  ــهــ الــتــحــقــيــق أو االتــ ــراءات  ــ ــإجـ ــ بـ

بــاألمــر الجنائي أو بــإجــراءات 

االســتــدالل الــتــي تتخذ 

فـــي مــواجــهــة املتهم 

الـــــــتـــــــي يـــخـــطـــر  أو 

بــهــا بــوجــه رســمــي، 

وتــــــســــــري املــــــــــدة مــن 

 من يوم 
ً
جديد ابتداء

االنقطاع).

والــــــثــــــابــــــت 

مـــــن 

 املخالفة املسندة للمتهمني علمت بها 
ّ
األوراق أن

الشاكية قبل 3 سنوات عند قيام املتهم األول بتقديم 

الــدعــوى ضمن حافظة مستندات أمــام  العقد محل 

املــدنــيــة مطالبًا بــاســتــرداد مــقــدم األتــعــاب  املحكمة 

الـــتـــي دفـــعـــهـــا لــلــشــاكــيــة حـــيـــث إنـــهـــا تـــــــزاول مــهــنــة 

القانونية بموجب ترخيص موثق وفي ذات الوقت 

هي املجني عليها.

أمــا تــاريــخ علم الشاكية بموضوع تــزويــر التوقيع 

كان في العام الذي يليه لذلك تدفع املتهمة الثانية 

املــدة وقــد ورد  بانقضاء الدعوى الجنائية بمضّي 

مخالفًا للواقع.

 جريمة التزوير تتم بـ 3 شروط 
ّ
ومن املقرر قانونًا أن

وهــــي: تــغــيــيــر الــحــقــيــقــة فـــي مــحــرر بـــإحـــدى الــطــرق 

املنصوص عليها قانونًا، وأن يتم التغيير عن عمد 

واستعماله، واحتمال حصول الضرر من ذلك الفعل 

للغير، كما يلزم لقيام جريمة التزوير ركنان هما: 

القصد الجنائي والركن املادي.

 املحكمة تطمئن إلى ثبوت التهم 
ّ
وبينت املدونات أن

بحق املتهمني استنادًا إلى تقرير املختبر الجنائي، 

ــان الجريمة محل االتــهــام  مما يــدل على تــوافــر أركـ

بركنيها املادي واملعنوي.

 تطمئن املحكمة لثبوت االتهام ثبوتًا يقينيًا 
ّ
ومن ثم

وكــافــيــًا إلدانــتــه أمـــا عــن دفـــاع املتهمني أنـــه كــان 

 
ً
بعلم الشاكية فقد جاء دفاعهما مرسال

خاويًا.

ــــويـــــض الـــــــــــذي مـــنـــحـــتـــه  ــفـ ــ ــتـ ــ وعـــــــــن الـ

الــثــانــيــة ملتابعة  الــشــاكــيــة للمتهمة 

األعـــــمـــــال الـــقـــانـــونـــيـــة واإلجـــــــــــراءات 

املتعلقة بالدعاوى القضائية وتمثيل املكتب أمام 

الشركات واإلدارات العمومية فإنه ال يتضمن إبرام 

إبــرام  االتفاقيات والعقود واالتــفــاق مع املوكلني أو 

العقود معهم.

أمــا عــن تكليف الشاكية بــإضــافــة عــبــارة فــي العقد 

بعد حصول الخالف بينها وبني املوكل وهو املتهم 

األول تجنبًا ملساءلتها جنائيًا على أساس النصب 

 مــن غير دلــيــل، ويكون 
ً
واالحــتــيــال فقد جــاء مــرســال

بذلك دفاع املتهمني أقيم على غير ذي سند صحيح 

من الواقع لذلك يكون جديرًا بالرفض.

وقـــــد اســـتـــأنـــف املـــتـــهـــم األول أمـــــــام مــحــكــمــة جــنــح 

املستأنفة مطالبًا برفض حكم أول درجــة، ألسباب 

هــــي الـــخـــطـــأ فــــي تــطــبــيــق الـــقـــانـــون والـــقـــصـــور فــي 

التسبيب والفساد في االستدالل.

ــه اســـتـــقـــر فــــي يــقــني  ــ وورد فــــي حــيــثــيــات الـــحـــكـــم أنـ

املحكمة وكما ثبت في محاضر الشرطة وتحقيقات 

 املتهمني قاما بتزوير عقد اتفاق 
ّ
النيابة العامة أن

أتـــعـــاب مـــحـــامـــاة واملــــوقــــع بـــني الـــطـــرف األول وهــي 

املــجــنــي عــلــيــهــا الــشــاكــيــة صــاحــبــة مــكــتــب مــحــامــاة 

والطرف الثاني وهو املتهم األول.

ــّر بــواقــعــة إضــافــة الــعــبــارة للعقد   املــتــهــم أقــ
ّ
كــمــا أن

محل االتهام مما يثبت حصول الضرر على املجني 

 
ّ
عليها وهـــي الــشــاكــيــة كــمــا أنـــه فــشــل فــي إثــبــات أن

العبارة أضيفت بعلمها، مما يثبت قيامه بالتزوير.

وتـــرى املــحــكــمــة مــن ظـــروف الــجــريــمــة ومالبساتها 

ومراعاة لظروف املتهم وقف تنفيذ عقوبة الحبس 

املقضي بها وفقًا للحق املخول للمحكمة بموجب 

املادة 79 من قانون العقوبات.

¶ املحامية فوزية العبيدلي

¶ محكمة الجنح

الدوحة - الشرق



ء:

6 آالف طفل ومراهق يخضعون لدراسة حول تأثيرات كورونا 
كشفت الدكتورة حمدة قطبة - مدير إدارة األبحاث 
الرعاية الصحية األولــيــة -،  اإلكلينيكية بمؤسسة 
لــدراســة تأثيرات  الــنــقــاب عــن تنفيذ مسح صحي 
جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» على الصحة 
الذهنية لألطفال واملراهقني في دولة قطر، بمشاركة 
(6608) أطفال ومراهقني في الفئة العمرية من 7 - 
18 عامًا، وقد أظهرت النتائج مستويات مطمئنة من 
الدرجات العالية للغضب واإلحباط والقلق العام بني 
املشاركني ال تتجاوز نسبة 4 % رغم إبداء ما يقرب 
من ثلثي املشاركني مخاوفهم من التعرض للعدوى. 
وأعــلــنــت الــدكــتــورة حــمــدة قطبة فــي تــصــريــحــات لـ 
«الـــشـــرق»، عــن جــمــلــة مــن الـــدراســـات الــتــي تعكف 
اإلكــلــيــنــيــكــيــة، والــتــي تتمثل  الــبــحــوث  إدارة  عليها 
فـــي مـــدى انــتــشــار نــقــص فــيــتــامــني (د) والــعــوامــل 

الذين تتراوح  املرتبطة به بني األطفال واملراهقني، 
ــم بـــني 0 و18 عـــامـــا، فــضــال عـــن الــذيــن  ــارهـ ــمـ أعـ
الرعاية الصحية األولية في  يترددون على مراكز 
إلــى 2019، دراســة  الــفــتــرة مــن 2018  قطر خــالل 
أثــنــاء حصولها على رعاية  األم  مــؤشــرات صحة 
ما قبل الــوالدة في مراكز الرعاية الصحية األولية 
ــــر بــرنــامــج  ــة تـــتـــنـــاول أثـ ــ ــ ــنــــاك دراسـ فــــي قـــطـــر، وهــ
اإلقــــالع عــن الــتــدخــني املــقــدمــة فــي مــراكــز الــرعــايــة 

الصحية األولية وعلى حالة التدخني في قطر، كما 
التدخالت  أننا نعكف على دراســة تتناول فعالية 
لــعــالج داء الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي املــقــدمــة من 
خـــالل مــراكــز الــرعــايــة الصحية األولــيــة فــي قطر، 
ودراسة حول أنماط وصف املضادات الحيوية في 
الــرعــايــة الصحية األولــيــة فــي قطر، ودراســـة حول 
مــــدى انــتــشــار االكـــتـــئـــاب حــســب الــعــمــر والــجــنــس 
الرعاية األولية  والجنسية ضمن مراجعي مراكز 

املمولة من القطاع العام في قطر. 
وأكدت الدكتورة حمدة قطبة أنَّ جائحة فيروس 
كورونا أسهمت في طفو جملة من الدراسات 
على السطح، وقد يكون من أهم هذه الدراسات، 
للوباء مع سابقتها  الثانية  املوجة  هو «مقارنة 
للمرض  الوبائية واإلكلينيكية  التغييرات  وفهم 
اللقاحات في وقاية  املستجد»، دراســة «فاعلية 

الــعــدوى واالنتشار  املجتمع من املــرض وإيــقــاف 
ومتابعتها مع مرور الزمن»، دراسة «العوامل 

ــراد  ــــعــــدوى بـــني أفــ املــتــحــكــمــة النـــتـــشـــار ال
املجتمع»، دراسة «آراء وتوجهات أفراد 
املجتمع نحو فكرة التطعيم والحاجة 
ــرارات مـــدروســـة»،  ــقــ ــى تــقــنــيــنــهــا بــ ــ إل

ودراسة حول « كيفية التصدي ملا 
املــعــلــومــات املضللة  بــوبــاء  يسمى 

عن املرض والتطعيم». 

هديل صابر

◄ مــا دور إدارتــكــم فــي تحديد خطوات 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــ ــة ال ــج مـــؤســـسـ ــ ــرامـ ــ وبـ

األولية ؟ 
اإلكــلــيــنــيــكــيــة  ــبــــحــــوث  الــ إدارة   ►

تــــــســــــاهــــــم بـــــــدعـــــــم املـــــــؤســـــــســـــــة فـــي 

التخطيط لبرامجها املختلفة من 

خالل استفادة املؤسسة من نتائج 

الـــبـــحـــوث املــخــتــلــفــة الـــتـــي تــجــريــهــا 

اإلدارة أو تشرف عليها ومن خالل 

ــارة حـــيـــنـــمـــا يــتــم  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ تـــقـــديـــم االسـ

اإلدارة تقوم  إن  الطلب منها، حيث 

ــلــــرأي حـــول  ســـنـــويـــا بــاســتــقــصــاء لــ

الــــدراســــات الــتــي يــجــب الــقــيــام بها 

ولها أولوية من خالل التواصل مع 

أن  العاملني في املؤسسة، فاملعلوم 

أغلب املؤسسات والهيئات العلمية 

والـــخـــدمـــيـــة بـــمـــا فــيــهــا املـــؤســـســـات 

ــا  ــهــ ــجــ ــرامــ ــبــ ــــط لــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

ــــن نـــاحـــيـــة الـــتـــأســـيـــس  املـــخـــتـــلـــفـــة مـ

الـــتـــطـــويـــر، وكــــذلــــك مــــن نــاحــيــة  أو 

وضـــــع الـــخـــطـــط املــســتــقــبــلــيــة بــنــاء 

عــلــى مــعــلــومــات قــائــمــة عــلــى األدلـــة 

والــبــراهــني والــتــي ال تــتــوافــر إال من 

خـــالل الــبــحــث واالســتــقــصــاء، الــذي 

يمثل الدور الرئيسي إلدارتنا. 

◄  ما الدراسات العاكفني عليها ؟ 
ــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــــدراســـــات  ► هــ

الـــبـــحـــوث  إدارة  بـــهـــا  تــــقــــوم  الــــتــــي 

العديد  إلى  اإلكلينيكية، باإلضافة 

مــن الـــدراســـات األخــــرى الــتــي تــقــوم 

فــي املؤسسة  اإلدارات األخـــرى  بها 

مــســتــفــيــدة مـــن الـــدعـــم الــفــنــي الـــذي 

تقدمه إدارتنا. 

ضــمــن ســيــاقــات الــعــمــل االعــتــيــادي 

ــتــــي نـــخـــطـــط لــهــا  ــبــــحــــوث الــ  الــ
َّ
فـــــــإن

تكون بناء على األولويات الوطنية 

ــلـــــيـــــة ملـــؤســـســـة  ــ ــرحـ ــ واألهـــــــــــــــــداف املـ

األولــيــة، جائحة  الــرعــايــة الصحية 

ــلـــيـــنـــا كــــــــإدارة  كــــــورونــــــا فــــرضــــت عـ

أعباء استثنائية للمشاركة  بحوث 

ــنـــــي لـــلـــتـــصـــدي  فــــــي الــــجــــهــــد الـــــوطـــ

العديد  للجائحة مــن خــالل تنفيذ 

مــــن الـــبـــحـــوث املـــيـــدانـــيـــة وتــحــلــيــل 

ــجــــة عــــــن تـــقـــديـــم  الــــبــــيــــانــــات الــــنــــاتــ

الخدمات الصحية غير االعتيادية. 

ــاث الــتــي  ــ ــحـ ــ ــلـــى األبـ مــــن األمـــثـــلـــة عـ

ــًا،  ــيــ ــالــ عـــلـــيـــهـــا اإلدارة حــ ــكــــف  ــعــ تــ

مــــدى انـــتـــشـــار نــقــص فــيــتــامــني (د) 

املرتبطة به بني األطفال  والعوامل 

الذين تتراوح أعمارهم  واملراهقني 

0 و18 عاما، والذين يترددون  بني 

ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــلــــى مـــــراكـــــز الـ عــ

ــر خـــــــالل الـــفـــتـــرة  األولــــــيــــــة فـــــي قــــطــ

ــرات  ــؤشــ مــ إلــــــى 2019،  ــــن 2018  مـ

أثـــنـــاء حــصــولــهــا عــلــى  صـــحـــة األم 

رعـــايـــة مـــا قــبــل الــــــوالدة فـــي مــراكــز 

األولــيــة في قطر،  الرعاية الصحية 

أثــــر بــرنــامــج اإلقـــــالع عـــن الــتــدخــني 

الرعاية الصحية  املقدمة في مراكز 

ــتـــدخـــني فــي  األولــــيــــة عـــلـــى حـــالـــة الـ

الــتــدخــالت لعالج داء  قطر، فعالية 

الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي املقدمة 

مــن خــالل مــراكــز الــرعــايــة الصحية 

األولــــيــــة، أنـــمـــاط وصــــف املـــضـــادات 

ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ ــة فــــي الــ ــيـــويـ الـــحـ

ــار االكـــتـــئـــاب  ــتـــشـ ــدى انـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ األولـ

العمر والجنس والجنسية  حسب 

ــة  ــايـ ــرعـ ــن مــــراجــــعــــي مــــراكــــز الـ ــمـ ضـ

األولية املمولة من القطاع العام. 

◄  هــل مــن دراســــات تــشــيــر إلـــى تأثير 
الحجر املنزلي على األطفال ؟ 

ــر املنزلي 
ْ

ــج
َ

► مــن املــعــروف أن الــح

ــثــــل أحــــــــد األوجــــــــــــه الـــرئـــيـــســـيـــة  ــمــ يــ

ــل  ــن أجــ ــ لـــلـــتـــبـــاعـــد االجــــتــــمــــاعــــي مــ

قـــطـــع ســلــســلــة الــــعــــدوى لــلــجــائــحــة 

 بعض 
َّ
انــتــشــارهــا، حــيــث إن ومــنــع 

الـــخـــطـــر  نــــــاقــــــوس  الــــبــــاحــــثــــني دق 

الــتــأثــيــرات املــحــتــمــلــة للحجر  حـــول 

الــذهــنــيــة للمجتمع،  الــصــحــة  عــلــى 

وبـــاألخـــص الــفــئــات األكـــثـــر عــرضــة 

لـــــــهـــــــذه الـــــــتـــــــأثـــــــيـــــــرات كــــــاألطــــــفــــــال 

واملــــراهــــقــــني، لـــذلـــك قـــــام فـــريـــق مــن 

ــبــــحــــوث  الــ إدارة  فــــــي  الــــبــــاحــــثــــني 

اإلكــلــيــنــيــكــيــة بـــمـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة 

ــة بــتــنــفــيــذ مــســح  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ

أطـــفـــال  فـــيـــه 6608  صـــحـــي شـــــــارك 

ومـــراهـــقـــني فـــي الــفــئــة الــعــمــريــة من 

إليه  7-18 عامًا للتحقق مما ذهــب 

الـــعـــديـــد مـــن الــبــاحــثــني بــخــصــوص 

تـــأثـــيـــرات الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى الــصــحــة 

الــذهــنــيــة لــألطــفــال واملـــراهـــقـــني في 

ــهـــرت الــنــتــائــج  ــد أظـ ــة قـــطـــر، وقــ ــ دولـ

مــســتــويــات مــطــمــئــنــة مـــن الـــدرجـــات 

العالية للغضب واإلحباط والقلق 

ــشـــاركـــني ال تــتــجــاوز  الــــعــــام بــــني املـ

نـــســـبـــة 4 % رغـــــم إبــــــــداء مــــا يــقــرب 

مــن ثلثي املــشــاركــني مــخــاوفــهــم من 

التعرض للعدوى. 

◄  هل هناك دراســات قمتم بها تشير 
إلى أكثر األمراض شيوعا في الدولة ؟ 

ــل اإلشــــــــــــارة إلـــــــى األمـــــــــراض  ــبــ ► قــ

ــح  ــ أن أوضـ  
ُّ

أود ــا،  ــوعــ ــيــ ــر شــ ــ ــثـ ــ األكـ

الــعــصــريــة تــزامــنــت مع  الــحــيــاة   
َّ
أن

زيادة ملحوظة في وتيرة األمراض 

املــزمــنــة فـــي املــجــتــمــعــات املــخــتــلــفــة، 

أنه  إال  القطري،  بما فيها املجتمع 

ولحسن الحظ ترافقت هذه الزيادة 

مع تغير في استراتيجية التصدي 

ــراض مــن االعــتــمــاد على  ــ لــهــذه األمـ

مــبــدأ الــتــداخــل الــعــالجــي إلـــى مبدأ 

ــعـــالج لــتــنــفــيــذ  ــن الـ الـــوقـــايـــة خــيــر مـ

إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــوقــــايــــة مــــن خـــالل 

املــراكــز الــصــحــيــة الــتــابــعــة ملؤسسة 

الرعاية الصحية األولية، حيث كان 

البد من تحديد األولوية لألمراض 

ــراد املجتمع  األكــثــر شــيــوعــا بــني أفــ

املــســتــهــدفــني بــالــخــدمــات الــصــحــيــة 

التي تقدمها املؤسسة. 

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــدراســـات أشــيــر 

الدراسات املنشورة   من أهم 
َّ
أن إلى 

واملعتمدة على السجالت الصحية 

ــلـــى قـــائـــمـــة بـــيـــانـــات  لــلــمــســجــلــني عـ

املؤسسة دراســـة مقطعية لتحديد 

املزمنة  األمــراض  انتشار تلك  مــدى 

البالغني في املجتمع من حيث  بني 

العمر والــجــنــس والجنسية، حيث 

 
َّ
أن بــيــنــت  ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ مـــخـــرجـــات   

َّ
إن

هـــنـــاك مـــعـــدل انـــتـــشـــار عـــــال ملـــرض 

الثاني (15.4%)  النوع  السكري من 

أمــراض  انــتــشــار  فيما بلغت نسبة 

الـــقـــلـــب (1 %) واألورام (0.6 %) 

وأمــــراض االنــســداد الــرئــوي املــزمــن 

الدراسة بحوث  (0.2 %)، تلت هذه 

أخــــــرى تـــنـــاولـــت مـــتـــالزمـــة األيــــض 

والــعــوامــل املــرافــقــة ألمــــراض القلب 

والسكري من النوع الثاني. 

الدراسات  أهم  برأيكم  ◄ ختاما ما هي 
اء جائحة  ــرَّ التركيز عليها جـ املــفــتــرض 

فيروس كورونا كوفيد - 19 ؟ 
► طـــفـــت عـــلـــى الـــســـطـــح جــمــلــة مــن 

الــــدراســــات جــــراء جــائــحــة فــيــروس 

كــــورونــــا، وقــــد يــكــون مـــن أهــــم هــذه 

ــة املـــوجـــة  ــارنــ ــقــ ــو مــ ــ الـــــــدراســـــــات، هـ

للوباء مــع سابقتها وفهم  الثانية 

الوبائية واإلكلينيكية  التغييرات 

املــســتــجــد، دراســــة فاعلية  لــلــمــرض 

الــلــقــاحــات فـــي وقـــايـــة املــجــتــمــع من 

العدوى واالنتشار  املــرض وإيقاف 

ومتابعتها مع مرور الزمن، دراسة 

ــــي انـــتـــشـــار  الــــعــــوامــــل املـــتـــحـــكـــمـــة فـ

أفــراد املجتمع، دراسة  العدوى بني 

املــجــتــمــع  أفـــــــــراد  آراء وتــــوجــــهــــات 

نـــحـــو فــــكــــرة الـــتـــطـــعـــيـــم والـــحـــاجـــة 

إلــــى تــقــنــيــنــهــا بــــقــــرارات مـــدروســـة، 

كــيــفــيــة الــتــصــدي ملـــا يــســمــى بــوبــاء 

ــــرض  ــن املـ ــ ــة عـ ــلـ ــلـ ــات املـــضـ ــومــ ــلــ ــعــ املــ

والتطعيم.

1  

¶ (15.4 %) معدل انتشار السكري من النوع الثاني في الدولة¶ دراسة حول أثر برنامج اإلقالع عن التدخني املقدمة في مراكز الرعاية الصحية على حالة التدخني في الدولة 

¶ نتطلع لدراسة حول آليات للتصدي للمعلومات املضللة حول الفيروس والتطعيم 
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¶ مشهد لمنطقة شبيهة بأبراج الدوحة

¶ لقطة يظهر فيها احد االرهابيني بالزي القطري¶ سيارة اإلرهابيني عليها شعار لخويا

لخويا ودار الشرق في فيلم أمريكي مشبوه التمويل 

عبدالرحيم ضرار

ــواء عـــن املمثل  ــ يــبــدو أن انــحــســار األضــ

األمــريــكــي بــيــريــس بــروســنــان قــد جعله 

يقبل التمثيل في فيلم مشبوه التمويل 

واألهداف، وأدت الرغبة الكبيرة للممثل 

فــي الــعــودة إلـــى شــاشــات السينما إلــى 

ــــاض عـــيـــنـــيـــه وتـــغـــيـــيـــب عـــقـــلـــه عــن  ــمـ ــ إغـ

ــات واألكـــــاذيـــــب  ــطــ ــالــ ــغــ ــات واملــ ــ ــامـ ــ ــهـ االتـــ

واملــخــالــفــات الــقــانــونــيــة الــتــي امــتــأل بها 

الــفــيــلــم الــــذي تــم انــتــاجــه بــهــدف تــرويــج 

هذه األكاذيب بتغليف هوليوودي مثير 

للشفقة وبأساليب مكشوفة ستعرض 

ــة والـــــداعـــــمـــــة لــلــفــيــلــم  ــتـــجـ ــنـ ــة املـ ــركــ ــشــ الــ

لقضايا قانونية مضمونة األحكام. 

وعندما يعجز الحقد والحسد جهة ما 

عـــن املـــواجـــهـــة عــبــر املــنــصــات الــرســمــيــة 

واملــنــافــســة الــشــريــفــة فــلــن يــكــون أمامها 

خيار سوى الفبركة واألكاذيب وتلفيق 

االتـــهـــامـــات الــبــاطــلــة وتــألــيــف القصص 

ــة الـــــــــدول  ــعــ ــمــ ــة لــــتــــشــــويــــه ســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــوهـ ــ الـ

ومؤسساتها، وربما هذا كان هو الخيار 

الخاسر الذي لجأت إليه جهة مشبوهة 

قامت مؤخرا بإنتاج وتمويل فيلم حمل 

اسم «The Misfits» أو «غير األسوياء»، 

وهــو اســم يحمل فــي طياته الكثير من 

اإلرهاب واإلجرام والعنف وذلك إلظهار 

عــدد مــن املــؤســســات القطرية على أنها 

راعية لــإلرهــاب واإلرهــابــيــني وذلــك عبر 

استخدام اسمائها وشعاراتها وارقــام 

هــواتــفــهــا فــي املــعــدات والــســيــارات التي 

استخدمت فــي املــشــاهــد، ويكيل الفيلم 

االتهامات لبعض الجهات القطرية عبر 

مــشــاهــده ويــتــهــم املـــواطـــنـــني الــقــطــريــني 

بــاإلرهــاب ودعــمــه، فيما يظهر املرتزقة 

الــتــابــعــون لــتــلــك الــجــهــة بــأنــهــم هـــم من 

سينقذون العالم من اإلرهاب!. 

وملـــــواصـــــلـــــة اســـــتـــــهـــــداف قــــطــــر مـــولـــت 

تــلــك الــجــهــة املــشــبــوهــة الــفــيــلــم بمبلغ 

ــتــــروي مــــن خــاللــه  لــ 50 مـــلـــيـــون دوالر 

ــيـــة بــمــشــاهــد  ــيـــسـ ــبـــولـ قــــصــــة الــــلــــص الـ

ـــيـــــات تــــســــتــــهــــدف املــــــواطــــــن  ــــخـــــصــ وشـ

القطري وعددا من املؤسسات القطرية 

وتـــربـــطـــهـــم بـــدعـــم اإلرهـــــــــاب ومــشــاهــد 

ــلــــي  ــــــوة األمـــــــــن الــــداخــ ــثــــل قـ الــــعــــنــــف، مــ

«لخويا» ووضــع رقــم بدالة دار الشرق 

الـــتـــي تـــصـــدر عــنــهــا صــحــيــفــة الـــشـــرق 

ــم  مــســتــشــفــى  ــ ــر اســ ــ ــــى ذكـ ــة الـ ــافـ ــاإلضـ بـ

ــه الــتــنــفــيــذي صـــرح  ــيـــسـ الـــعـــمـــادي {رئـ

بــأنــهــم بــصــدد رفـــع قضية دولــيــة على 

الــشــركــة املنتجة للفيلم الستخدامهم 

االســــــــم الــــتــــجــــاري لــلــمــســتــشــفــى دون 

إذن مسبق ولـــالســـاءة لــدولــة قــطــر في 

مضمون الفيلم ايضا». 

ومــــن خــــالل مـــجـــريـــات الــفــيــلــم اســتــطــاع 

ــجــــون  ــســ ــر الــ ــ ــثــ ــ ــن أكــ ــ ــ ــرب مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــص الـ ــلــ ــ ــ ال

األمــريــكــيــة حــصــانــة ورقـــابـــة وحـــراســـة، 

ليخوض بعد هــروبــه مــطــاردات عنيفة 

ومشاهد دامــيــة مــع الشرطة األمريكية 

الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــتــــب  ــكــ بـــــي آي «مــ واإلف 

الفيدرالية».

وأحــــــــداث الــفــيــلــم الــــــذي يــــــروي «ســـرقـــة 

ــــرف املــــشــــاهــــد بـــأســـالـــيـــب  ــعـ ــ الـــــقـــــرن» ويـ

السرقة الحديثة واملبتكرة، تم تصويرها 

فـــي مــديــنــة لــــوس انــجــلــوس األمــريــكــيــة 

ومــشــاهــد مــنــه تـــم تــصــويــرهــا فـــي بيئة 

وفــرتــهــا تــلــك الــجــهــة املــشــبــوهــة لتقنع 

املــشــاهــد الــغــربــي بــأنــهــا تــشــبــه الــبــيــئــة 

الــقــطــريــة مـــن حــيــث الـــصـــحـــراء وبــعــض 

ــراج  ــ املـــشـــاهـــد الـــتـــي تــشــابــه مــنــطــقــة األبـ

الــدوحــة، وتضمن الفيلم  فــي العاصمة 

مــشــاهــد لــلــتــفــجــيــرات والـــقـــتـــل وتـــزويـــر 

الهويات الشخصية واإلجرام واملراوغة 

ــة تـــرتـــدي  ــيـ ــابـ وظــــهــــور شــخــصــيــات ارهـ

مــالبــس حــرص صانعو الفيلم على أن 

توحي بأنها املالبس القطرية املعروفة، 

وكل هذه إيحاءات إليهام ذاكرة املشاهد 

أكــاذيــبــهــا بالتهمة  وتــضــلــيــلــه، وتـــمـــرر 

الــســابــقــة املــعــروف كــذبــهــا لـــدى الجميع 

لـــقـــطـــر لـــربـــطـــهـــا فـــــي ذهـــنـــيـــتـــه بـــرعـــايـــة 

ــم اإلرهــــــاب وتــمــويــلــه،  ــ ــابـــيـــني ودعـ اإلرهـ

ــتـــخـــدام شـــعـــارات  وكـــذلـــك مـــن خــــالل اسـ

مطبوعة على ســيــارات اإلرهــابــيــني هي 

فــي االســــاس شـــعـــارات لــجــهــات رسمية 

مــعــروفــة فـــي دولــــة قــطــر واملــنــطــقــة ككل 

مثل قــوة األمـــن الــداخــلــي «لــخــويــا» كما 

عـــرضـــت لـــقـــطـــات ملـــجـــرمـــني وإرهـــابـــيـــني 

عـــلـــى هــيــئــة مـــواطـــنـــني قـــطـــريـــني بـــالـــزي 

الوطني القطري لتبدو اإلشارة واضحة 

ــن األكـــشـــن  ـــواء مــ ــ ــ ــاء أجـ ــ ــفـ ــ ــة. وإلضـ ــجــ وفــ

على األكاذيب لتمريرها تضمن الفيلم 

احــدى املــطــاردات واملــبــادالت اإلجرامية 

بــني اإلرهــابــيــني يظهر على بــاب احــدى 

السيارات املدرعة شعار لخويا وظهور 

رقم بدالة صحيفة الشرق القطرية على 

بــاب الــســيــارة، فــي هــفــوة قانونية ربما 

ستكلف تلك الجهة كثيرا.

الفيلم أثـــار جــدال واســعــا على عــدد من 

املنصات ولــم يتمكن صانعو ومنتجو 

الــفــيــلــم مـــن تــمــريــر أكــاذيــبــهــم بــســهــولــة 

إذ أكـــــد عـــــدد مــــن الــــذيــــن اطـــلـــعـــوا عــلــى 

ــة املــنــتــجــة  ــهـ تـــفـــاصـــيـــل الـــفـــيـــلـــم ان الـــجـ

ولسذاجتها ادانــت نفسها بنفسها في 

كـــل لــقــطــة وكــلــمــة ومــشــهــد مـــن مــشــاهــد 

الــفــيــلــم، كــمــا وصـــفـــوه بــالــضــعــف ايــضــا 

ــه  ــيـــث إنـ فــــي الـــحـــبـــكـــة والـــســـيـــنـــاريـــو حـ

ــاردات الــعــنــيــفــة والــقــتــل  ــ ــطـ ــ ــز عــلــى املـ ركــ

ــيـــرات فــيــمــا أغـــفـــلـــت مــشــاهــده  ــفـــجـ ــتـ والـ

ــفـــت بــفــطــنــة املـــشـــاهـــد  ــتـــخـ ــنـــطـــق واسـ املـ

كما أن الفجاجة في إلصاق االتهامات 

الكاذبة عن قطر وسياسة قلب الحقائق 

لــم تــنــجــح كــالــعــادة واســتــطــاع املــشــاهــد 

الـــتـــقـــاط الــــهــــدف الــحــقــيــقــي مــــن إنـــتـــاج 

الفيلم واختيار اسم املمثل تحديدا الذي 

أصبح في حال يرثى لها بعد أن أوشك 

على الخروج من اضــواء هوليوود أدى 

بـــه إلـــى قــبــول تــمــثــيــل هـــذا الــفــيــلــم الـــذي 

الــكــثــيــر مــن سمعته وتــاريــخــه  سيكلفه 

وســيــكــلــف الـــجـــهـــة املــنــتــجــة املــشــبــوهــة 

الكثير من القضايا والتعويضات.

¶ رقم بدالة ء في احدى لقطات الفيلم ¶ مستشفى العمادي بصدد رفع قضية دولية ضد الشركة املنتجة للفيلم ¶ مركبة أمنية عليها شعار لخويا ورقم بدالة ء

¶ املمثل يرتدي زيا يشابه الزي القطري

الفيلم املمول من جهة حاقدة يتعرض للدولة باالتهامات املعلبة بدعم اإلرهاب 
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مؤتمر رعاية العمال يستعرض جهود الدولة 
في دعم العمالة الوافدة 

انطلقت أمــس أعمال املؤتمر السنوي السابع حول 

العمل والعمال والذي تنظمه دار ((الشرق)) برعاية 

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 

ــار ((االهــــتــــمــــام بـــرعـــايـــة الـــعـــمـــال واجــــب  ــعـ تـــحـــت شـ

أخالقي والتزام قانوني)) وقد أثرى محاور النقاش 

ــتـــعـــرضـــوا أفــضــل  نــخــبــة مــــن املـــتـــحـــدثـــني الــــذيــــن اسـ

املــمــارســات فــي ســبــيــل رعــايــة الــعــمــال وحــمــايــتــهــم.. 

وقـــد ســلــط املــؤتــمــر الــضــوء عــلــى جــهــود الـــدولـــة في 

الحفاظ على حقوق العمال وبــني تــجــارب الجهات 

الــوافــدة وألقى  والشركات في سبيل رعاية العمالة 

املتحدثون الضوء على التشريعات والقوانني التي 

قامت دولة قطر بسنها للحفاظ على العمال ورعاية 

مصالحهم وضمان حقوقهم. كما عــرج املتحدثون 

على التشريعات القطرية لحماية العمال وجهود 

القطاع الخاص في هذا املجال..

وخـــالل الجلسة االفتتاحية تــم اإلعـــالن عــن أسماء 

الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة رعـــايـــة الــعــمــل والـــعـــمـــال، حيث 

حصلت شركة أوربــاكــون للتجارة واملــقــاوالت على 

جائزة أفضل شركة في رعاية العمال خالل جائحة 

كورونا للعام 2020 كما نالت شركة تحالف هندسة 

الـــجـــابـــر وتـــكـــفـــني جــــائــــزة أفــــضــــل شــــركــــة لــلــســالمــة 

والــصــحــة املهنية للعام 2020. وقــد حصلت شركة 

حمد بن خالد للمقاوالت HBK على جائزة أفضل 

شركة لسكن العمال، كما حصل الدكتور محمد بن 

الــقــانــون ورئيس  عبد العزيز الخليفي عميد كلية 

القانونية بجامعة قطر على جائزة أفضل  العيادة 

شخصية في رعاية العمال للعام 2020. وتم تقديم 

جـــائـــزة أفــضــل شــخــصــيــة عــمــالــيــة لــلــســيــد عــبــد الــلــه 

رياض، حارس أمني.

تطوير قطاع العمل
ــى لــلــمــؤتــمــر تـــحـــدث ســعــادة  ــ ــــالل الــجــلــســة األولــ وخـ

السيد محمد بــن حسن العبيدلي الوكيل املساعد 

لـــشـــؤون الــعــمــل بــــــوزارة الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــة والــعــمــل 

والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــــذي أكـــد أن هـــذا املؤتمر 

يعتبر مناسبة إلبراز جهود الدولة وأصحاب العمل 

والــقــطــاع الــخــاص فــي رعــايــة الــعــمــال فــي ظــل أزمــة 

كورونا والتطورات التي تشهدها تشريعات سوق 

العمل والتي تتوافق مع املتغيرات املحلية والعاملية 

ومتطلبات التنمية، وانــعــكــاســًا ملــا تضمنته رؤيــة 

قطر الوطنية 2030.

ــة قـــطـــر تــشــهــد نـــمـــوا اقــتــصــاديــا  ــ ــــى أن دولــ ــا إلـ ــتـ الفـ

وتــنــمــويــا مــلــحــوظــا يــســتــدعــي االســتــعــانــة بـــأعـــداد 

ــن الـــعـــمـــالـــة املــــاهــــرة فــــي شـــتـــى املــــجــــاالت،  هـــائـــلـــة مــ

خاصة أن الدولة أخذت على عاتقها االلتزام بأعلى 

مقاييس الجودة في اإلنتاج، وتقديم الخدمات وفقًا 

ملعايير العمل الــدولــيــة، وقــد كــان لــزامــا على الدولة 

رعاية العمال وحمايتهم وذلــك تقديرا ملساهمتهم 

اإليجابية في تحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر.

الــعــام تزامنا  وأضـــاف العبيدلي: يأتي مؤتمر هــذا 

مع تنفيذ التشريعات الجديدة التي تعتبر تتويجا 

ــــذي تم  لــبــرنــامــج إصـــــالح وتــطــويــر قـــطـــاع الــعــمــل الـ

تنفيذه خالل السنوات األخيرة من أجل دعم العمل 

الالئق وبناء سوق عمل حديث وتنافسي يساهم في 

توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة املاهرة ويعمل على 

تحفيز االستثمار.

ــوزارة عــلــى تنفيذ هـــذه التشريعات  ــ الـ وقــــال: تعمل 

الجديدة بما يساهم في حفز االستثمارات وتنمية 

الــقــطــاع الــخــاص وتــوفــيــر املــنــاخ املــنــاســب لتشجيع 

ــة قـــطـــر. الفــتــا  ــ ــ ــات عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار فــــي دول ــركـ الـــشـ

ــذه اإلنـــجـــازات تــأتــي اســتــجــابــة لتعهدات  إلـــى أن هـ

الحكومة القطرية بتطوير قوانينها للتوافق أكثر 

مع معايير العمل الدولية، بما يعود بالفائدة على 

أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ولغاية بناء 

ســوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية تماشيا 

الــوطــنــيــة املنبثقة عن  مــع إســتــراتــيــجــيــات التنمية 

رؤيــة قطر الوطنية 2030 في ظل مجتمع يعزز قيم 

ــاواة. مـــؤكـــدا أنـــه قـــد تـــم الـــحـــرص على  ــســ الـــعـــدل واملــ

مراعاة مصالح جميع األطراف والتوازن بني حقوق 

أصحاب العمل والعمال، كما تلتزم وزارة التنمية 

اإلداريــة والعمل والشؤون االجتماعية بتنفيذ هذه 

الــالئــق فــي إطــار  التشريعات ضمن معايير العمل 

منظومة النمو املستدام لكافة القطاعات فــي دولــة 

ــوزارة مــن أجـــل حفز  ــ قــطــر وبــرفــع كــفــاءة خــدمــات الــ

االستثمار وزيادة مساهمة شركات القطاع الخاص 

في االقتصاد.

وأكد العبيدلي أن الدولة حرصت على توفير الرعاية 

والــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة والـــدعـــم ألصـــحـــاب الــعــمــل 

والــعــمــال خـــالل أزمـــة فــيــروس كــوفــيــد 19، وتستمر 

الـــدولـــة فـــي تــنــفــيــذ تــدابــيــر االســتــجــابــة لــلــتــداعــيــات 

االقتصادية لألزمة من خالل حزمة الحوافز املالية 

والــتــمــديــد فــي بــرنــامــج الــضــمــانــات الــوطــنــي حرصا 

على استدامة األعمال والوظائف.

إلــى أهمية الحوار االجتماعي والــدور الذي  مشيرا 

يقوم به أصحاب العمل ومسؤولو الشركات القطرية 

وتــعــاونــهــم مـــع الـــــــوزارة لــضــمــان تــطــبــيــق الــقــوانــني 

الجديدة والتدابير االحترازية للوقاية من فيروس 

كــوفــيــد 19، مـــؤكـــدا أن مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 

القطري قد نجحت في تطبيق اشتراطات السالمة 

والصحة املهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، 

ــتــــزام بــهــا أحــــد األســــس الــجــوهــريــة  والـــتـــي يــعــد االلــ

لــتــخــطــي أزمــــة كــوفــيــد 19 وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة ورفـــع 

الــقــدرات اإلنتاجية فــي الــقــطــاع الــخــاص. كما أشــاد 

بــدور أصحاب العمل القطريني والشركات القطرية 

الــقــوانــني والــتــعــاون البناء  لحرصهم عــلــى تطبيق 

مع الــوزارة. وتقدم بخالص الشكر لدار الشرق على 

تنظيمها هذا املؤتمر.

ضمان حقوق العمال
ثم تحدث السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة 

قــطــر ورئــيــس لجنة جــائــزة رعــايــة الــعــمــال متقدما 

بخالص الشكر لدار الشرق ووزارة التنمية اإلدارية 

والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة عــلــى تــنــظــيــم هــذا 

املؤتمر الذي له تأثير هام في عكس صورة حقيقية 

لوضع العمال في قطر حيث انتظمت بالتوازي مع 

جهود حقيقية لترقية معيشتهم وضمان سالمتهم 

خــالل العمل وتسهيل إجــــراءات تنقلهم مــن شركة 

ــرى بــســهــولــة ويــــســــر، مــــؤكــــدا أن اســـتـــمـــرار  ــ إلـــــى أخــ

املــؤتــمــرات ودعمها  الشركات فــي املشاركة فــي هــذه 

يعكس حقيقة رغبة رجال األعمال في رؤية أوضاع 

عمالتهم وهي تتمتع بكافة الحقوق التي كفلها لهم 

القانون.

كما أشاد بلجنة جوائز رعاية العمال، الفتا إلى أنها 

مبادرة أخرى رائدة من دار الشرق لتكريم الشركات 

ذات األداء املــمــتــاز فــي رعــايــة الــعــمــال خــالل جائحة 

ــا وفــــي الـــســـالمـــة والـــصـــحـــة املــهــنــيــة وســكــن  كــــورونــ

العمال وأفضل شخصية للعام وكذلك أفضل عامل 

متميز وتضم هذه اللجنة أعضاء من وزارة التنمية 

اإلداريــــــة والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــلــجــنــة 

لــلــمــشــاريــع واإلرث وهــيــئــة األشـــغـــال العامة  الــعــلــيــا 

والــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان وجــامــعــة قطر 

الــقــانــون بجامعة  الــعــيــادة القانونية بكلية  وكــذلــك 

قطر وغــرفــة قطر وشخصيات عامة أخـــرى، مشيرا 

إلى أن هذه الجهات لديها عالقة مباشرة بأوضاع 

الــعــمــال ومــراقــبــة أحــوالــهــم ومـــن هــنــا جـــاءت أهمية 

الــتــي تتخذها اللجنة بشأن  الـــقـــرارات  ومــصــداقــيــة 

الجهات الفائزة بجوائزها.

ــات  ــركـ ــد بــــن طـــــــوار بـــــاإلعـــــالن عــــن الـــشـ ــيـ وقـــــــام الـــسـ

لــعــام 2021  الــفــائــزة بــجــوائــز اللجنة  والشخصيات 

وهــــي شــركــة أوربــــاكــــون كــأفــضــل شــركــة فـــي رعــايــة 

أمــا أفضل شركة في  العمال خــالل جائحة كــورونــا 

سكن الــعــمــال هــي شــركــة حمد بــن خــالــد للمقاوالت 

وأفــضــل شــركــة فــي الــســالمــة والــصــحــة املــهــنــيــة هي 

تحالف هندسة الجابر وتكفني وأفــضــل شخصية 

لعام 2020 في رعاية العمال الدكتور محمد بن عبد 

العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر 

ورئيس العيادة القانونية وأفضل عامل متميز لعام 

2020 هو السيد عبد الله رياض.

رصد أوضاع العمال
ومن جهته تحدث السيد سلطان بن حسن الجمالي 

األمني العام املساعد للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

قــائــال إن حماية حــقــوق العمال واحـــدة مــن املــحــاور 

ــاء بــاملــســتــوى  ـــقــ الــجــوهــريــة الـــتـــي تــســعــى إلــــى االرتـ

ــقــــوق األســـاســـيـــة  ــة الــــحــ ــافــ ــانــــب كــ ــنــــي إلــــــى جــ الــــوطــ

ــيـــق واالتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة  ــواثـ الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا املـ

والتشريعات الوطنية.

مــشــيــرا إلـــى أن لجنة جــائــزة رعــايــة الــعــمــال قــد تم 

الـــشـــرق ضمن  بــمــبــادرة كــريــمــة مـــن دار  تشكيلها 

الــشــرائــح املجتمعية في  مسؤولياتها تــجــاه كــافــة 

الــــدولــــة. كــمــا ســلــط الـــضـــوء عــلــى بــعــض الــجــهــود 

الــتــي تــقــوم بها اللجنة الوطنية لحقوق اإلنــســان 

ــايـــة حـــقـــوق الــعــمــال وخـــاصـــة خــالل  فـــي ســبــيــل رعـ

أزمة كورونا العاملية مشيرا إلى أن الجائحة ألقت 

بــظــاللــهــا عــلــى مــخــتــلــف أوجــــه الــنــشــاط اإلنــســانــي 

األمــر الــذي يعيد التأكيد على ضــرورة عدم التميز 

في كل املــجــاالت املحلية واإلقليمية والدولية كما 

أن شريحة العمال ضمن الفئات األولـــى بالرعاية 

التي يجب أن نوليها اهتمامنا الزائد في مثل هذه 

األزمات وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

منذ بــدء جائحة كــورونــا بتشكيل فريق للزيارات 

والــرصــد لــلــوقــوف على أوضـــاع الــعــمــال فــي خضم 

الجائحة كما قامت بتفعيل الخط الساخن لتلقي 

الشكاوى وقــد شملت زيــارات الفريق الــذي شكلته 

ــارات عــمــال  ــ ــارة املــحــاجــر الــصــحــيــة وزيــ ــ الــلــجــنــة زيـ

املنطقة الصناعية.

ــات بـــني الـــعـــمـــال في  ــابــ وبـــالـــرغـــم مـــن ارتــــفــــاع اإلصــ

املــوجــة األولـــى مــن انتشار الــفــيــروس فقد تبني من 

خالل تقارير فريق الزيارات والرصد وهي تقارير 

تــم إعــدادهــا بشفافية عــدد العمال املــوجــوديــن في 

بــعــض أجــــــزاء املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الـــتـــي خضعت 

ــة الــســكــنــيــة  ــ ــامــ ــ ــة اإلقــ ــاحــ لـــلـــحـــجـــر الـــصـــحـــي ومــــســ

وظـــروف إقــامــة العمال وسكنهم وخــدمــات اإليـــواء 

وحــصــلــنــا عــلــى نــوعــيــة األغـــذيـــة الــصــحــيــة املــقــدمــة 

للعمال املوجودين في الحجر الصحي في املنطقة 

الصناعية وخالل زيارة الفريق تبني أنه قد كان يتم 

توزيع غــذاء للعمال وبعض املستلزمات الصحية 

الــضــروريــة والـــســـالل الــغــذائــيــة إلـــى جــانــب أكــيــاس 

املعقمات والكمامات مجانا للوقاية من الفيروس.

وتابع الجمالي حديثه مؤكدا أن الطواقم الطبية 

قــدمــت مــعــلــومــات وافـــيـــة حـــول اإلجـــــــراءات املتبعة 

لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس الــتــي تــم تــوفــيــرهــا للعمال 

لحمايتهم من خطر الفيروس، حيث كانت رعاية 

جــيــدة وقــــد تــمــت مــتــابــعــة الــخــطــط املــتــبــعــة لــعــالج 

املــصــابــني وضــمــان عـــدم انــتــشــار الــعــدوى وحماية 

إلــى جــانــب ذلــك قــامــت اللجنة الوطنية  املخالطني 

بعمل حملة توعية واســعــة داخـــل مساكن العمال 

وتـــم إصــــدار تــقــريــر مفصل حـــول كــافــة املــالحــظــات 

ــريـــق املـــيـــدانـــي بـــكـــل حــيــاديــة  ــفـ ــرج بـــهـــا الـ ــ ــتـــي خـ الـ

وشفافية وتــم رفــع املــالحــظــات للجهات املختصة 
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داخل الدولة واملنظمات الخارجية ذات الصلة.

ــاد بــالــحــمــالت الــتــوعــويــة املــنــفــذة بــالــدولــة  كــمــا أشــ

تــمــهــيــدا لــلــقــرار الــــــوزاري بــتــحــديــد ســـاعـــات العمل 

في األماكن املكشوفة خــالل الصيف بهدف حماية 

العمال من الحرارة في جميع قطاعات الدولة وأكد 

الــقــرار مــن شأنه تحقيق الحماية املطلوبة  أن هــذا 

ــهـــات املـــخـــتـــصـــة بـــإنـــزال  لـــلـــعـــمـــال. كـــمـــا طـــالـــب الـــجـ

عقوبات رادعة لكل الجهات التي تتهاون في تنفيذ 

الــقــرار ودعـــا لتقديم املــزيــد مــن الــحــمــايــة والــرعــايــة 

للعمال في قطر.

صحة العمالة من أولوياتنا
ومــــن جــانــبــه أكــــد الــســيــد مــشــعــل ســلــطــان الــهــتــمــي 

مــديــر الــخــدمــات املــشــتــركــة بــهــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة 

أن أشـــغـــال تـــقـــوم بـــإنـــشـــاء أفـــضـــل مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 

الــعــالــم وقـــال إن قــطــر لديها  التحتية عــلــى مــســتــوى 

ــدة مــن أفــضــل الــبــنــى التحتية فــي الــعــالــم وأكــد  واحــ

أنها تعمل مع مئات اآلالف من العمال في مشاريع 

البنى التحتية وقال: في العام املقبل عندما يجتمع 

العالم في الدوحة لحضور كــأس العالم لكرة القدم 

سوف يسعد الضيوف بالخدمة التي توفرها البنية 

الــتــحــتــيــة وقــــد أصــبــحــت أشـــغـــال رائـــــدة فـــي تطبيق 

أحدث التقنيات بمهنية عالية، الفتا إلى أن أشغال 

الــذيــن يعملون على  الــعــمــال  تهتم بصحة وســالمــة 

إنجاح رؤية قطر وقد حرصنا على إرساء املبادرات 

الصحية والتوعية وقد استفاد من الرعاية الصحية 

حوالي 82 ألفا من العاملني وفــي كل مشروع نقوم 

الــعــمــال للتأكد من  الــدقــيــق على  بــه نــشــرع بالكشف 

السالمة البدنية والذهنية وقدمنا خطط معالجة 

فردية لبعض العمال، الفتا إلى أن مبادرات الصحة 

والــســالمــة الــتــي تبتنها أشــغــال هــي األفــضــل عامليا 

وقد حصلنا على عدة جوائز عاملية في هذا املجال.

ويـــشـــكـــل الـــعـــامـــلـــون رأس مـــالـــنـــا الـــبـــشـــري وأثـــمـــن 

موجوداتنا وبالتالي تأتي صحة وســالمــة العمال 

وموظفينا على قمة أولوياتنا وقال إن قطر أنشأت 

مقاييس عالية يحذو حذوها اآلخــرون وقــال: خالل 

جائحة كورونا حافظنا على صحة العاملني. 

بيئة عمل مثالية
ــال املـــهـــنـــدس عــيــســى مــحــمــد  ــ ــر قـ ــ ــلـــى صــعــيــد آخـ وعـ

علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد 

األولية: لقد حرصت الشركة منذ انطالقتها على أن 

تضع في أولوياتها القوة العاملة بوصفها أساس 

النجاح. وأضــاف: لقد نجحت الشركة باجتياز أهم 

االختبارات منذ تأسيسها أولها تلبية احتياجات 

السوق املحلية من املواد األولية خالل فترة األزمات 

وقـــد تمكنت الــشــركــة مــن تــوفــيــر كــل املــــواد األولــيــة 

ــمــــرار إنـــجـــاز  ــتــ املـــطـــلـــوبـــة فــــي الــــســــوق املـــحـــلـــي الســ

مشاريع الدولة والقطاع الخاص.

وأكــد أن شركة قطر للمواد األولــيــة كانت سباقة في 

ــراءات االحــتــرازيــة الــتــي أعلنتها الــدولــة  ــ اتــخــاذ اإلجــ

ملكافحة تفشي فيروس كورونا، السيما بني العاملني 

في مواقع األرصفة التي نستقبل ونــورد من خاللها 

مواد البناء األولية، وكانت أولى مهامنا هي الحفاظ 

عــلــى ســـالمـــة وصـــحـــة الــعــامــلــني فـــي كـــل املـــواقـــع كما 

ارتـــداء الكمامات  اتخذنا عــددا من اإلجـــراءات ومنها 

وتقليص عدد العاملني في املكتب الرئيسي والتباعد 

االجتماعي بني املوظفني في املكاتب واملواقع وعمل 

اجتماعات عن بعد وقمنا بتوفير املعقمات واملاسك 

الــيــد للموظفني وإيــقــاف خــدمــات الضيافة  وقــفــازات 

إلى جانب تنظيم جلسات توعية حول طرق الوقاية 

مــن كــوفــيــد– 19 ثــالث مـــرات أسبوعيا تغطي جميع 

موظفي الشركة في املكتب الرئيسي واملصانع وسكن 

ــال لتحقيق الــتــبــاعــد حيث 
ّ

الــعــمــال وفـــي ســكــن الــعــم

نفصلة لكل عــامــل ملنع 
ُ

تــم تجهيز وجــبــات غــذائــيــة م

ــخــالــط العاملني 
ُ
ي التجمعات وتجهيز فــريــق عمل ال 

اآلخرين سواء في السكن أو مكان العمل.

كما تم فصل مجموعة خاصة من العمال في امليناء 

عن باقي العمال ووضعهم في سكن واحد والعمل في 

وقت معني بشكل فقاعة لضمان استمرار العمل وعدم 

التأثر بجائحة كوفيد- 19.

صابة، التي 
ُ
القليلة امل ورغــم ظهور عــدد من الحاالت 

بلغت 93 حالة في عام 2020 و20 حالة في عام 2021 

تم التحكم في انتشار الفيروس، بالتنسيق مع قطر 

 معينًا ملنع انتشار 
ً

الــتــي أعـــدت بــروتــوكــوال للبترول 

الفيروس في مدينة مسيعيد،.

وقال: لقد تلقى %95 من موظفي الشركة جرعتني من 

اللقاح و%3 تلقوا الجرعة األولى من اللقاح و%2 فقط 

لم يتلقوا اللقاح لحد اآلن.

مـــن هــــذا املــنــطــلــق وفـــــرت الـــشـــركـــة أفـــضـــل بــيــئــة عمل 

ــك مـــن خــالل  ــ لــتــمــكــني الــعــامــلــني مـــن أداء عــمــلــهــم وذلـ

تطبيق أعلى مــعــدالت الــجــودة واألمـــن والــســالمــة في 

كافة مواقع العمل، ولذلك نجحت الشركة في 29 أبريل 

2020 بتحقيق مليون ساعة عمل بــدون إصــابــات أو 

حـــوادث وأكـــد حــرص الــشــركــة على توفير بيئة عمل 

نموذجية.

كّرم السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود 

الرئيس التنفيذي لدار الشرق، بحضور السيد 

محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس 

غرفة قطر، وعدد من الضيوف الفائزين بجائزة 

رعـــايـــة الــعــمــل والـــعـــمـــال، حــيــث حــصــلــت شــركــة 

أوربــــاكــــون لــلــتــجــارة واملــــقــــاوالت عــلــى جــائــزة 

أفــضــل شــركــة فــي رعــايــة الــعــمــال خــالل جائحة 

كــورونــا لــعــام 2020، كــمــا نــالــت شــركــة تحالف 

هــنــدســة الــجــابــر وتــكــفــني جــائــزة أفــضــل شركة 

للسالمة والصحة املهنية لعام 2020. وحصلت 

شــركــة حــمــد بـــن خــالــد لــلــمــقــاوالت HBK على 

جائزة أفضل شركة لسكن العمال، كما حصل 

د. محمد بــن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية 

الــقــانــون ورئــيــس الــعــيــادة الــقــانــونــيــة بجامعة 

قــطــر عــلــى جــائــزة أفــضــل شخصية فــي رعــايــة 

الــعــمــال لــعــام 2020. وتـــم تــقــديــم جــائــزة أفضل 

شخصية عمالية للسيد عبدالله رياض حارس 

أمني.

تكريم الفائزين بجوائز 
رعاية العمل والعمال

الدوحة - الشرق
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¶ جانب من الجلسة

قطر قادرة على استضافة كبرى البطوالت في أصعب الظروف

إصالحات قانون العمل جريئة ومنصفة للعمال

نــظــم مــؤتــمــر الــعــمــل والـــعـــمـــال الــســابــع، 

جـــلـــســـة حــــــواريــــــة بــــعــــنــــوان «مـــنـــظـــمـــات 

ــايــــة الـــعـــمـــال»،  حــقــوقــيــة وحــكــومــيــة ورعــ

ــمـــات  ــنـــظـ ـــن مـــــمـــــارســـــات املـ ــ ــحــــديــــث عـ ــلــ لــ

الحكومية لحماية حقوق العمال، حيث 

 مـــن املــهــنــدس 
ً
اســتــضــافــت الــجــلــســة كــــال

الــصــحــة  الـــبـــشـــري مـــديـــر إدارة  عــبــدالــلــه 

والــســالمــة فــي اللجنة العليا للمشاريع 

املــري مدير إدارة  واإلرث، والدكتور علي 

الــجــودة والــســالمــة فــي أشــغــال، والسيدة 

نداء أحمد منصور رئيس قسم السالمة 

الــبــيــئــيــة بــمــؤســســة الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

الــدكــتــورة بثينة  األولــيــة. أدارت الجلسة 

األنصاري خبيرة التنمية البشرية.

ــة تــوجــهــت الـــدكـــتـــورة بثينة  ــبـــدايـ فـــي الـ

األنـــــصـــــاري بــالــشــكــر لــجــمــيــع الــقــائــمــني 

الــذي يلقي  على مؤتمر العمل والعمال، 

ــازات املــؤســســات  ــرز إنـــجـ الـــضـــوء عــلــى ابــ

الحكومية والخاصة في هذا امللف املهم، 

ــــار ســعــي الـــدولـــة الـــدائـــم لــحــمــايــة  فـــي إطـ

حــقــوق الــعــمــال عــبــر الــتــشــريــعــات ونــظــم 

املــراقــبــة واتــخــاذ أعــلــى معايير السالمة 

ــمـــل، الفـــتـــة إلـــى  ــعـ ــع الـ ــواقــ ــي مــ املـــهـــنـــيـــة فــ

أن الـــهـــدف مـــن الــجــلــســة تــســلــيــط الــضــوء 

الــتــي تتخذها  على أبـــرز تلك اإلجــــراءات 

ــات املــعــنــيــة بـــالـــعـــمـــال فــــي قــطــر  املـــؤســـسـ

لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهـــم، وكــــذلــــك حــمــايــتــهــم 

ــاء كـــورونـــا.وتـــحـــدث  ــ فـــي ظـــل انــتــشــار وبـ

املهندس عبدالله البشري، عن اإلجراءات 

التي تتخذها اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث لحماية العمال، مؤكدًا أن اللجنة 

اتــخــذت كــل الــتــدابــيــر الــالزمــة بالتنسيق 

مع وزارة الصحة، بعد النظر إلى القواعد 

اإلرشــــــاديــــــة ملــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة، 

لحماية العمال من انتشار وباء كورونا 

ــيـــل بــالــعــديــد  ـــدار دلـ ــ ــم إصــ ــ املـــســـتـــجـــد، وتـ

ــادات  ــ مـــن الــلــغــات يــتــضــمــن جــمــيــع اإلرشــ

ــــالزم اتــبــاعــهــا. الفــتــًا إلـــى أن  الــوقــائــيــة الـ

نـــفـــذت حــتــى اآلن 8000  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 

تــدقــيــق وتــفــتــيــش ملـــواقـــع الــعــمــل وســكــن 

الــعــمــال للتأكد مــن االلـــتـــزام بـــاإلجـــراءات 

الــوقــائــيــة، كــمــا تــم إعــــداد ورش تــوعــويــة 

لعمال اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

لتوعيتهم باإلرشادات االحترازية.

وتـــابـــع: «يــتــمــتــع جــمــيــع عــمــالــنــا بــأعــلــى 

معدالت الحماية بموجب معايير رعاية 

ــــي وثـــيـــقـــة مـــلـــزمـــة تــعــاقــديــًا  الـــعـــمـــال، وهـ

تضمن معاملة جميع األفـــراد املشاركني 

فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الــبــطــولــة بــاحــتــرام 

وبــطــريــقــة تحفظ كــرامــتــهــم، كــمــا نضمن 

حــمــايــة صــحــة وســـالمـــة ورفــــــاه عــمــالــنــا 

طــوال فترة العمل في مشاريعنا، ونبذل 

الــعــمــال بتجربة  قــصــارى جــهــدنــا لينعم 

إيجابية منذ البداية حتى انتهاء عملهم 

فــي مــشــاريــع الــلــجــنــة الــعــلــيــا، وذلــــك عبر 

ــمـــل صــــارمــــة بــشــأن  تــطــبــيــق مـــعـــايـــيـــر عـ

الصحة والسالمة فــي مــواقــع العمل، مع 

ضــمــان اســتــمــتــاع الــعــمــال بــأمــاكــن سكن 

نظيفة ومريحة.

كــمــا شــــدد الـــبـــشـــري عــلــى أن نــهــج عمل 

الــلــجــنــة الــعــلــيــا يــشــتــمــل عـــلـــى تــشــجــيــع 

مقاولينا على إدراك قدرتهم على االلتزام 

باملعايير الصارمة املقررة لحماية القوى 

العاملة، ونبذل قصارى جهدنا لتغيير 

ثقافة السالمة في مواقع العمل من خالل 

تطبيق مــعــايــيــرنــا، وكــذلــك عــبــر تثقيف 

ورفع الوعي لدى املقاولني والعمال، كما 

تــتــواصــل جــهــودنــا ملــشــاركــة املــقــاولــني ما 

ل خــبــراء 
ّ

لــديــنــا مــن مــعــرفــة، حــيــث يــتــجــو

ــاء،  ــشــ ــع اإلنــ ــواقــ ــة عـــبـــر جــمــيــع مــ الـــســـالمـ

ــم بـــشـــأن مـــا يمكن  ــ ويــســتــعــرضــون رؤاهــ

إنـــجـــازه عــلــى نــحــو أفــضــل. ويـــراقـــب هــذا 

املنهج أي قصور قد يحدث، مع التشجيع 

على اتباع أفضل املمارسات القائمة على 

توصيات مجموعة من الخبراء.

ــري مــديــر إدارة  قـــال الــدكــتــور عــلــي املــ

ــال، إن  ــ ــغـ ــ ــة فــــي أشـ ــــودة والــــســــالمــ ــــجـ الـ

قــطــر تــولــي اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا بشريحة 

الـــعـــمـــال، مـــن خــــالل تــقــديــم الــخــدمــات 

التي تكفل لهم الحياة الكريمة، كما أن 

الهيئة العامة لألشغال تولي اهتماما 

كبيرًا باشتراطات الصحة والسالمة 

والبيئة لسكن العمال، وإلزام شركات 

املقاوالت بتطبيق تلك االشتراطات.

ــار الــجــهــود الــتــي  ــه فـــي إطــ ــــاف إنـ وأضـ

تــقــوم بــهــا هيئة األشـــغـــال الــعــامــة في 

ــا،  ــيـــروس كـــورونـ ــن انـــتـــشـــار فـ الـــحـــد مـ

بــالــعــمــل مـــع مقاوليها  الــهــيــئــة  قــامــت 

ــع وتـــطـــبـــيـــق  ــ ــــوضـ ــا لـ ــهــ ــيــ ــاريــ ــشــ ــتــ واســ

ــراءات وقــائــيــة  ــ خــطــة تشتمل عــلــى إجــ

ــفــــني، وملــنــع  ــمـــال واملــــوظــ ــعـ لــحــمــايــة الـ

انتشار الفيروسات والحد من انتقال 

العدوى والسيطرة عليها، الفتًا إلى أن 

اإلجراءات املطبقة في مشاريع اإلدارة 

حــالــيــًا تــشــتــمــل عــلــى الــقــيــام بفحص 

طـــبـــي لــجــمــيــع الـــعـــامـــلـــني بــاملــشــاريــع 

ــن أعـــــــراض املــــرض  لــلــكــشــف املـــبـــكـــر عــ

وتــطــبــيــق ســيــاســة مــنــع الــــزيــــارات في 

املــكــاتــب واملـــواقـــع واملـــرافـــق السكنية. 

عــالوة على ذلــك يقوم مقاولو أشغال 

طـــبـــقـــا لـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــهـــيـــئـــة بـــاتـــخـــاذ 

ــة ملـــراقـــبـــة ومــتــابــعــة  الـــتـــدابـــيـــر الــــالزمــ

الــعــمــال واملــوظــفــني، بحيث يتم رصد 

ــراض مــرضــيــة، وقـــيـــاس درجـــة  ــ أيـــة أعـ

ــتــــابــــعــــة أي  الـــــــحـــــــرارة لــــكــــل فـــــــــرد، ومــ

مؤشرات أخرى تدل على اإلصابة بأي 

مـــرض وعــرضــهــا فـــورًا عــلــى املشرفني 

املـــــبـــــاشـــــريـــــن ومــــــســــــؤولــــــي الـــصـــحـــة 

والسالمة التخاذ اإلجراءات الالزمة. 

وتابع: «كما وجهت الهيئة مقاوليها 

د 
ّ

بضرورة تخصيص رقم اتصال موح

فــي سكن الــعــمــال لــإلبــالغ داخــلــيــًا عن 

ــراءات الالزمة  أي مــرض واتــخــاذ اإلجــ

لتعريف جميع العمال واملوظفني بهذا 

الرقم، مع اإلبالغ عن أي حاالت مرضية 

مشتبه بها إلــى مركز اإلبــالغ الخاص 

بــــــوزارة الــصــحــة واملــخــصــص لــحــاالت 

فيروس كــورونــا»، الفتًا إلــى أن الهيئة 

قــامــت بــعــدد مــن اإلجـــــراءات التوعوية 

الــــالزمــــة لــتــعــريــف الـــعـــمـــال واملــوظــفــني 

بمرض كورونا وأعراضه وتأثيره، مع 

تقديم قائمة «باملمارسات الضرورية 

واملحظورة» ملنع انتشاره بني العمال، 

ــــالل مـــنـــشـــورات مـــصـــورة  ــك مــــن خـ ــ وذلــ

بعدة لغات، عالوة على توعية العمال 

بضرورة الحرص على نظافة األيــدي، 

كما عملت الهيئة مع مقاوليها لضمان 

لــلــمــحــافــظــة  الــــالزمــــة  تـــوفـــيـــر األدوات 

عـــلـــى الـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة فــــي ســكــن 

العمال، وأماكن العمل، وأماكن الصحة 

والرعاية، وأماكن تناول الطعام داخل 

ــرافـــق  ــك املـ ــ مــــواقــــع الـــعـــمـــل، بـــمـــا فــــي ذلـ

الــــخــــاصــــة بـــغـــســـل األيـــــــــدي والـــنـــظـــافـــة 

الــشــخــصــيــة، وتـــوفـــيـــر مــعــقــم األيــــــدي، 

ومواد التنظيف والتعقيم.

جوائز دولية إلجراءات «أشغال» لسالمة العمال
قــــالــــت الــــســــيــــدة نــــــــداء أحــــمــــد مـــنـــصـــور 

رئـــيـــس قـــســـم صـــحـــة الــبــيــئــة بــمــؤســســة 

الــرعــايــة الصحية األولـــيـــة: إن املؤسسة 

الــكــوادر الطبية وشبه  تعمل على إيــالء 

الطبية الــعــامــلــة فــي الــصــفــوف األمــامــيــة 

ملكافحة فــيــروس كــورونــا (كوفيد - 19) 

كل االهتمام والرعاية التي تضمن لهم 

حــمــايــة أنــفــســهــم وأســـرهـــم مـــن مــخــاطــر 

ــك مــــن خـــالل  ــ ــيـــروس، وذلــ ــفـ ــالـ ــعــــدوى بـ الــ

ــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن االجــــــــــــراءات  ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ اتـ

والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي تــحــقــق هــذا 

الهدف.

ــه تــم اســتــخــدام الــعــديــد من  وأضـــافـــت إنـ

املــــــــواد الــتــعــلــيــمــيــة املــخــتــلــفــة لــتــوجــيــه 

الكوادر الطبية واملوظفني حول إجراءات 

الــوقــايــة مــن اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

مــثــل غــســل أيــديــهــم عــنــد مـــغـــادرة العمل 

وتــــرك الــــزي الــطــبــي فــي مــقــر الــعــمــل قبل 

املـــــغـــــادرة ولـــبـــس الـــكـــمـــامـــة خـــــالل فــتــرة 

العمل والحفاظ على مسافة مترين مع 

ــرة إلـــى جــانــب تغطية األنــف  ــراد األســ أفــ

والــــفــــم عـــنـــد الـــعـــطـــس والــــســــعــــال وعــــزل 

أنفسهم عــن العائلة فــي حــالــة اإلصــابــة 

ــنـــفـــســـي وطـــلـــب  ــتـ بــــــأمــــــراض الــــجــــهــــاز الـ

املساعدة الطبية. كما أكدت إجراء فحص 

دوري عن فيروس (كوفيد - 19) للطاقم 

الــطــبــي. وأشـــــارت إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد 

الــتــي يتم تطبيقها على  مــن اإلرشــــادات 

الــكــوادر الطبية  الــدولــة لوقاية  مستوى 

مـــن اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا ومنها 

ــادات تتعلق بــاالســتــخــدام املناسب  إرشــ

واملنطقي ملــعــدات الحماية الشخصية، 

ــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة  ــ وذلــــــــك لـــلـــعـــامـــلـــني فـ

الصحية، ويتم أيضا اســتــخــدام الدليل 

ــدوى فـــيـــروس  ــ الـــوطـــنـــي لـــلـــوقـــايـــة مــــن عــ

(كوفيد - 19) والتحكم فيها حيث يوفر 

الدليل إرشــادات توجيهية للعاملني في 

مجال الرعاية الصحية حول ممارسات 

الوقاية من العدوى والسيطرة عليها في 

الوقت املناسب عند التعامل مع املرضى 

ــم الــتــأكــيــد  ــتـ ــيـــروس، ويـ ــفـ ــالـ املـــصـــابـــني بـ

عــلــيــهــم بــــارتــــداء كــمــامــة الـــوجـــه الــطــبــي 

مـــع ضـــــرورة حــمــايــة الــعــيــنــني مـــن خــالل 

النظارات الواقية، وكذلك ارتداء القفازات 

والــثــوب املــخــصــص املــقــاوم لــلــمــاء وذلــك 

قبل البدء بأي إجراء طبي.

بروتوكول لحماية العاملني 
في القطاع الطبي 

عمرو عبدالرحمن

نــاقــش املـــشـــاركـــون الــتــشــريــعــات الــقــطــريــة لحماية 

الــعــمــال، وثــمــن املــحــامــي مـــبـــارك الــســلــيــطــي رئــيــس 

مكتب السليطي للمحاماة اإلصــالحــات في قانون 

العمل والــتــي تــواكــب تــطــور ســوق العمل وتضمن 

ــال إن  ــ حـــقـــوق طـــرفـــي الــتــعــاقــد عــلــى حـــد ســـــواء، وقـ

الــتــطــور االقــتــصــادي واالنــفــتــاح الــلــذيــن تشهدهما 

دولــة قطر جعال منها قبلة للمستثمرين واأليــدي 

العاملة، وأضـــاف: ونظرًا للتطور االقتصادي فقد 

ارتــأت الــدولــة إصــالحــات في قوانني العمل تضمن 

احتياجات العمال وأصحاب العمل، وأشار إلى أن 

قانون العمل القطري في تطور متسارع سعيًا من 

املــشــّرع ملــواكــبــة الــقــوانــني الــدولــيــة وضــمــان حقوق 

الــذي يحتاج الحماية أكثر  العمال، كونهم الطرف 

من صاحب العمل، وأردف: إن قانون العمل القطري 

إلـــزامـــي ويــفــصــل فــي الــتــنــازعــات بــني طــرفــي العقد 

ابـــرم عقد يتضمن  إنــه إذا  الــعــامــل، حيث  وينصف 

الــضــوابــط والــشــروط التي  نصوصا تتعارض مــع 

وضــعــهــا الــقــانــون يــتــم إلــغــاؤهــا وعــــدم الــعــمــل بها 

كــونــهــا مــخــالــفــة أســـاســـًا لــلــتــشــريــعــات، مــشــيــرًا إلــى 

مجموعة من التعديالت التي شهدها قانون العمل 

تــحــمــي الــعــامــل وتــضــمــن حــقــوقــه فــي االنــتــقــال إلــى 

جــهــة عــمــل أخــــرى فـــي الـــســـوق الــقــطــري مـــع إتــاحــة 

فـــرصـــة ألصـــحـــاب الــعــمــل لــلــحــصــول عــلــى خــبــرات 

وأيٍد ماهرة دون الحاجة لالستقدام.من جانبه قال 

الدكتور إيهاب السنباطي من مكتب «dla piper» إن 

أقــدمــت عليها دولــة قطر جريئة  اإلصــالحــات التي 

ــدولـــة أخــــذت بعني  ومــنــصــفــة لــلــعــمــال، وأضــــــاف: الـ

االعــتــبــار عالقة األطـــراف فــي التشريعات، وبــني أن 

التعديالت احتوت على بند منصف، لحفظ حقوق 

الــعــامــل وصـــاحـــب الــعــمــل والـــــذي يــتــعــلــق بــانــتــقــال 

الخبرات وأصحاب املهن التي تسمح لهم باالطالع 

على أســرار جهة العمل التي تميزها في مجالها، 

فــيــبــقــى ملــــدة عــــام فـــي إطـــــار عــــدم املـــنـــافـــســـة، وذلـــك 

إنصافًا لحقوق صاحب العمل.

الدوحة- الشرق

¶ جانب من الجلسات¶ م. عبدالله البشري
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¶ هاني دبش 

القطاع الخاص التزم بمسؤوليته االجتماعية خالل أزمة كورونا

 نحرص على تنظيم مؤتمر العمال إلبراز دور شركاء النهضة

أكد املشاركون في الجلسة التي تناولت 

التشريعات القطرية لحماية العمال على 

ــــذي لــعــبــه الــقــطــاع الـــخـــاص في  ــدور الـ ــ الــ

رعاية العمال من خالل تقديم جملة من 

التجارب لبعض كبريات شركات القطاع 

الــخــاص فــي الــدولــة على غـــرار مجموعة 

إزدان القابضة وشركة مواصالت «كروه» 

باالضافة الى تسليط الضوء على الدور 

الــداخــلــيــة وســهــرهــا  لــعــبــتــه وزارة  الــــذي 

ــة  ــرازيــ ــتــ ــلـــى تــطــبــيــق االجــــــــــــراءات االحــ عـ

التي اتخذتها الجهات املعنية، وأدارت 

الــجــلــســة الـــدكـــتـــورة بــجــامــعــة قــطــر نــور 

املعاضيد.

الــدور الكبير   كما شــدد املشاركون على 

الذي لعبه القطاع الخاص خالل جائحة 

كورنا من خالل االلتزام تجاه العامل في 

اطــار مسؤوليته االجتماعية بالرغم من 

الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا خـــالل الفترة 

املاضية. 

وفي هذا السياق قال السيد هاني دبش، 

نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة ازدان 

العقارية ان دار الشرق نجحت، مؤكدا ان 
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ــيــــب –شــــركــــة  بــــــــــــدوره قــــــــال مــــحــــمــــد الــــخــــطــ

تــــولــــي شــــركــــة مــــواصــــالت  مــــــواصــــــالت إن 

مصلحة الــعــمــال كــل االهــتــمــام لــذلــك تعمل 

على تنمية مــهــارات قــواهــا العاملة والتي 

الــثــروة الحقيقية للشركة التي  تعتبر هــي 

من خاللها تقدم أعلى معايير الجودة في 

الخدمات واشــار إلى أن شركة مواصالت 

تــحــرص على توفير بيئة عمل مناسبة 

ملختلف العاملني في الشركة حيث وفرت 

 مقرا سكنيا مفروشا بالكامل وخدمات 

املـــطـــاعـــم والــكــافــيــتــريــا مـــع قـــوائـــم طــعــام 

مــتــنــوعــة لــتــنــاســب مــخــتــلــف الــجــنــســيــات 

ومركزا طبيا مجهزا بالكامل مع خدمات 

الطوارئ وخدمات أمن على مدار الساعة. 

ــادرات  ــبــ ــة بــتــنــظــيــم مــ كـــمـــا قـــامـــت الـــشـــركـ

املـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة بــصــفــة دوريــــة 

على غــرار الفعاليات رياضية وترفيهية 

ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ ــالـ وتــــدريــــبــــيــــة (مـــــــع االلـــــــتـــــــزام بـ

االحـــتـــرازيـــة لـــكـــوفـــيـــد19-)، تـــوزيـــع دوري 

لهدايا وتوزيعات مفيدة للحياة اليومية.

 وذكـــر الخطيب بجملة االجـــــراءات التي 

اتخذتها الشركة خالل جائحة كوفيد 19- 

الــتــواصــل املنتظم مــع الجهات  مــن خـــالل 

الــحــكــومــيــة لــتــنــفــيــذ أحـــــدث الــتــوجــيــهــات 

االحترازية والتدريبات الصحة الوقائية 

لجميع املــوظــفــني والــتــواصــل الــوثــيــق مع 

جميع شركاء العامل لتقديم اإلرشــادات، 

ــثــــال بـــالـــقـــواعـــد  ــتــ والـــــدعـــــم، وضــــمــــان االمــ

املــعــمــول بــهــا، وتــفــعــيــل نــظــام الــعــمــل من 

لــجــمــيــع مــوظــفــي اإلدارة وتــزويــد  املـــنـــزل 

جــمــيــع املـــوظـــفـــني اإلداريـــــــــني والــســائــقــني 

بحسابات فــرديــة لبرامج مايكروسوفت 

لتسهيل عمليات التواصل وسير العمل..

كما قامت الشركة بنشر وإعالن امللصقات 

التوعوية وإرشادات وزارة الصحة العامة 

بــشــكــل مــنــتــظــم مـــن خـــالل رســـائـــل الــبــريــد 

اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة 

وشاشات العرض وامللصقات. باإلضافة 

املـــنـــشـــورات املتعلقة  إلــــى تــرجــمــة جــمــيــع 

بــجــائــحــة كـــوفـــيـــد19- إلــــى جــمــيــع الــلــغــات 

املــســتــخــدمــة بــالــشــركــة وتـــطـــويـــر صفحة 

على اإلنترنت مخصصة للقاح كوفيد19- 

لتحسني تنظيم حملة التطعيم. وإجراءات 

الــحــاالت  مــحــددة وواضــحــة للتعامل مــع 

املــصــابــة بــفــيــروس كــوفــيــد19-،وإرشــادات 

وقائية محددة لجميع الخدمات املقدمة 

في مدينة كروه.

ولفت الخطيب إلى تخصيص 134 غرفة 

لــلــحــجــر الــصــحــي وإقـــامـــة مــركــز للحجر 

الصحي في املبنى الطبي داخل الشركة، 

واتــخــاذ إجـــراءات فحص صحي صارمة 

ــع بــــــوابــــــات الــــــدخــــــول ووضـــــع  ــيـ ــمـ فـــــي جـ

سمح بالدخول بدون 
ُ
ملصقات مثل «ال ي

ــالـــدخـــول بـــدون  ــســمــح بـ
ُ
كـــمـــامـــة» /  «ال ي

تــطــبــيــق احـــــتـــــراز» عـــلـــى جــمــيــع بـــوابـــات 

ــتـــجـــمـــعـــات وتــطــبــيــق  ــع الـ ــنــ الـــــدخـــــول ومــ

ــتـــمـــاعـــي وتــفــتــيــش دوري  الـــتـــبـــاعـــد االجـ

لـــضـــمـــان االلـــــتـــــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 

لفيروس كوفيد19-.

ــم  ــريــ ــدة مــ ــا قــــــدمــــــت الــــــســــــيــــ ــهــ ــتــ ــهــ مـــــــن جــ

فــــي إدارة  قـــانـــونـــيـــة  ــة  ــثـ ــاحـ ــاجـــري–بـ ــهـ الـ

الشرطة املجتمعية بوزارة الداخلية ملحة 

عــن الـــدور الكبير الــذي قامت بــه الـــوزارة 

ــيـــروس  ــة بــــخــــطــــورة فـ ــيـ ــتـــوعـ مــــن أجــــــل الـ

ــا مـــن خــــالل تــدخــالتــهــا املــيــدانــيــة  كـــورونـ

والـــتـــي شــمــلــت مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــدولـــة 

ومختلف الفضاءات.

وليد الدرعي

¶ الشركات ملتزمة بتوفير أعلى معايير السالمة 

ــي نـــائـــب  ــرمــ ــحــ تــــقــــدم الــــســــيــــد جــــابــــر ســــالــــم الــ

الرئيس التنفيذي ملجموعة دار الشرق بتحية 

إلـــى املــتــحــدثــني خـــالل الــجــلــســات واملــشــاركــني 

بـــهـــا مــــن الـــداعـــمـــني وغـــيـــرهـــم، ونـــقـــل تــحــيــات 

سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني 

رئــيــس مــجــلــس اإلدارة إلــى جــمــيــع املــشــاركــني، 

مـــشـــيـــدًا بـــتـــنـــوع الــــطــــرح الـــــذي أثـــــرى جــلــســات 

الخاص  بالقطاع  واملتعلقة  الحقوقية  املؤتمر 

وأكــد  الــعــمــال،  القطرية لحماية  والــتــشــريــعــات 

نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي حــــرص املــجــمــوعــة 

في  الحقيقي واملساهمة  الــواقــع  لنقل  كشريك 

الجهات  إلبــراز دور  الفعاليات  إنــجــاح جميع 

فــيــمــا يــتــحــقــق مــن إنـــجـــازات، مــؤكــدًا عــلــى عــدم 

في  وإبرازها  الجهات  تنويع دور  إلى  السعي 

دور غير حقيقي. 

الــحــرمــي إن النسخة  قـــال  وفـــي ســيــاق مــتــصــل 

ــن مـــؤتـــمـــر الـــعـــمـــل والــــعــــمــــال تــعــد  الـــســـابـــعـــة مــ

ــتـــي  احـــتـــفـــالـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة نــــظــــرًا لــــلــــظــــروف الـ

ترتب عليها  والتي  كــورونــا  تفرضها جائحة 

ــاف نــحــن عــلــى ثقة  ــاع اســتــثــنــائــيــة، وأضــ أوضــ

ــذه املـــرحـــلـــة الـــتـــي ســتــكــون  أنـــنـــا ســنــتــجــاوز هــ

ذكــرى ربــمــا تــكــون مــؤملــة ولــكــن ابـــرزت تجارب 

مـــمـــيـــزة وانـــــجـــــازات اســتــثــنــائــيــة فــــي تــعــاطــف 

األخالقي وحس  بالدور  والتعامل  املؤسسات 

املــســؤولــيــة، كــمــا أبــــرزت جــائــحــة كـــورونـــا دور 

الــقــطــاع الــصــحــي الـــذيـــن يــحــظــون بــكــل الــشــكــر 

والــتــقــديــر عــلــى كــل جــهــودهــم الــتــي قــامــوا بها 

خـــــالل الـــجـــائـــحـــة، وأشــــــــار خـــــالل كـــلـــمـــتـــه إلـــى 

السامية لحضرة  والتوجيهات  الكريم  املوقف 

ثاني  آل  الشيخ تميم بن حمد  السمو  صاحب 

أمــيــر الــبــالد املــفــدى حـــول مــجــمــوعــة مــحــفــزات 

الذي  الدعم  االقتصادي على مستوى  للقطاع 

تجاوز 75 مليار ريال والتخفيضات والرسوم 

الدولة في أكثر من مجال.  التي تحملتها 

ــال الـــحـــرمـــي: الـــجـــمـــيـــع لــديــه  ــ ــول الـــعـــمـــل قـ ــ وحــ

ــلــــى املــــســــتــــوى الــــرســــمــــي أو  حــــــرص ســــــــواء عــ

ــر بـــيـــئـــة عــمــل  ــيــ ــلــــى تــــوفــ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص عــ

راقـــيـــة وصـــحـــيـــة وآمـــنـــة تــضــمــن الـــســـالمـــة مــن 

ــات تــشــعــر الــعــامــل  ــراطــ ــتــ ــــالل مـــجـــمـــوعـــة اشــ خـ

بــالــطــمــأنــيــنــة واالســتــقــرار وتــســهــم فــي تطوير 

إمكانية وجود  انتاجه بصورة مميزة، مبينا 

مــخــالــفــات إال أنــهــا فــرديــة ولــيــســت نــســقــا، أمــا 

تتفق وتنبع من  التي  التشريعات  النسق فهو 

مــيــراث هــذا املــجــتــمــع والــتــزام ديــنــي واخــالقــي 

يــتــجــدد فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة ويـــحـــرص عــلــى 

العمل والعمال، مؤكدًا على  االرتقاء في قطاع 

ــة قــطــر تــفــتــح أبـــوابـــهـــا لــكــل املــنــظــمــات  ــ أن دولـ

أن منعت  لها  ولم يسبق  الدولية  واملؤسسات 

الحقيقية  الــصــورة  لتقف على  دولــيــة  منظمة 

فــي املــيــدان، كــمــا أن الــدولــة تسعى بــاســتــمــرار 

إلــــــى تـــطـــويـــر الـــتـــشـــريـــعـــات وقـــــوانـــــني الـــعـــمـــل 

بصورة دولية.  وفي ختام حديثه توجه نائب 

الــرعــاة  إلــى  الشكر  التنفيذي بجزيل  الــرئــيــس 

مــن مؤتمر  السابعة  النسخة  والــقــائــمــني على 

العمل والــعــمــال، الــذيــن هــم أســاس نــجــاح هذا 

ــراف على  ــ املــؤتــمــر، مـــؤكـــدًا حـــرص جــمــيــع األطـ

إقــامــة مــثــل هـــذه الــبــرامــج وإبــــراز دور شــركــاء 

ــا الـــعـــديـــد مـــن الــشــركــات  ــنـ الــنــهــضــة، ولـــقـــد رأيـ

الشكر  لهم  وتــقــدم  تحتفل بعمالها وتكرمهم 

والعرفان ملا قدموه من إنجازات.

الدوحة- الشرق

¶ محمد الخطيب 

¶ جابر الحرمي



كتارا تدعو لزيارة  «نساء في الجائحة»

دعــــت املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي (كـــتـــارا) 

ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  جــمــهــورهــا عــلــى مـــواقـــع الـ

لــزيــارة املــعــرض االفــتــراضــي (نــســاء فــي الجائحة) 

ــــذي يــضــم 32 لــوحــة فــنــيــة لــعــدد مـــن الــفــنــانــات  والـ

القطريات األمريكيات.

هذا وتعقد الفنانات املشاركات في املعرض ندوة 

افتراضية يوم 24 يونيو الجاري تديرها الدكتورة 

شيخة املسند ملناقشة أعمالهن الفنية، وستشارك 

كل فنانة بأربع لوحات فنية.

وتعمل املؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) على 

االهــتــمــام بــاملــرأة فــي مختلف املــجــاالت اإلبــداعــيــة 

مــن خــالل مــا تقدمه مــن بــرامــج تكوينية وأنشطة 

مــتــنــوعــة تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الــــقــــدرات اإلبـــداعـــيـــة 

للمرأة، ســواء مــن خــالل إقــامــة مــعــارض ألعمالهن 

الفنية أو إعــداد برامج تكوينية على غرار السوق 

الــثــقــافــي الــدولــي لــلــحــرف والــصــنــاعــات التقليدية 

الذي يتضمن عددا من الورش الحرفية أو الحرص 

على رعاية قدراتهن اإلبداعية من خالل ما يقدمه 

مــنــتــدى قــلــم املــــــرأة الــقــطــريــة مـــن أنــشــطــة تسعى 

ــارا) مــن خــاللــهــا إلـــى تــعــزيــز اإلنـــتـــاج املــعــرفــي  ــتـ (كـ

لــلــمــرأة واســتــثــمــاره الــثــقــافــي فـــي خــدمــة املجتمع 

الحاضر واملستقبل.

شــهــدت حلقة أمـــس مــن بــرنــامــج «طــربــيــات» الــذي 

الله عبر  يعده ويقدمه اإلعالمي عبد السالم جاد 

أثير إذاعـــة صــوت الخليج، إجـــراء مقابلة هاتفية 

مع الفنانة اللبنانية هيام يونس لتهنئتها بشرف 

منحها شــهــادة الـــدكـــتـــوراه الــفــخــريــة مــن املــنــتــدى 

الدولي للسالم والدفاع عن حقوق اإلنسان التابع 

ملجلس الشباب التونسي.

ــيـــام يـــونـــس خــــالل الــلــقــاء  وأعــــربــــت الـــفـــنـــانـــة هـ

عــن شــكــرهــا وامــتــنــانــهــا ملــنــحــهــا تــلــك الــشــهــادة 

الـــتـــي تـــعـــتـــبـــرهـــا تـــتـــويـــجـــًا ملـــســـيـــرتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة، 

 اللــتــزامــهــا الــعــمــيــق بــأجــمــل مــا حــمــل 
ً
ونــتــيــجــة

وعــدت  كما  الــعــربــي.  الــعــالــم  فــي  والــنــغــم  الشعر 

خــالل الــلــقــاء بــأنــهــا لــن تــخــذل جــمــهــورهــا الــذي 

ــأن يــبــقــى الــفــن  ــ احــتــضــنــهــا مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة، وبـ

 إبـــداعـــيـــة أخـــالقـــيـــة، كــمــا 
ً
ــة ــالـ فـــي وجـــدانـــهـــا رسـ

جاد  السالم  عبد  اإلعالمي  اللقاء  خالل  شكرت 

ــــل قـــطـــر وصــــوت  الـــلـــه وبـــعـــثـــت بـــتـــحـــيـــاتـــهـــا ألهـ

الخليج.

هــذا وكــان املــذيــع عبدالسالم جــاد الله أعلن خالل 

حلقة عن ضيٍف جديد سيشاركه في تقديم حلقات 

«طربيات» بعد نجاح التجربة مجددًا مع الشاعر 

الكويتي الكبير بــدر بــورســلــي والــعــازف املصري 

الشهير مــجــدي الــحــســني، دون اإلفــصــاح عــن اسم 

الضيف الجديد.

يذكر أن الحلقة من إعداد وتقديم عبد السالم جاد 

الله، وتنفيذ وتنسيق راشد عبيد.

¶ جانب من أستوديو البث

الدوحة - الشرق

 هيام يونس ضيف
 «طربيات» على صوت الخليج

الدوحة - الشرق

:_

الجوهرة تخطى مليون مشاهدة لهذه العوامل
الــقــطــري القصير «الــجــوهــرة» انتشارا  حقق الفيلم 

ــا، حــــيــــث تـــخـــطـــت نــســب  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ واســــــعــــــا، مـــحـــلـــيـــا وعـ

مــشــاهــدتــه املــلــيــون مــشــاهــدة عــلــى الــيــوتــيــوب، وقــد 

حــصــل الــفــيــلــم الــحــائــز عــلــى مــنــحــة صــنــدوق الفيلم 

القطري التي تقدمها مؤسسة الدوحة لألفالم، وهو 

مــن تأليف وإخـــراج نــورة السبيعي، وبطولة حسن 

صقر، ومحمد الزيارة، وأبرار سبت، وآخرين. 

الفيلم مستوحى مــن قصة سندريال العاملية ولكن 

ــلـــوب كــومــيــدي. تــــدور أحـــداث  بــطــريــقــة مــحــلــيــة وأسـ

الفيلم في بيت كانت تعيش فيه فتاة صغيرة رفقة 

والدها وزوجة أبيها وابنتيه، لكن سرعان ما تغيرت 

حياتها إلى األسوأ بعد وفاة والدها وبقائها وحيدة 

 لها كرها شديدا، وبنتيها 
ّ
مع زوجة أبيها التي تكن

اللتني يغاران منها. واستمرت األحداث إلى أن كبرت 

الجوهرة وتزوجت من أحد األغنياء الذي أعجب بها 

خالل عرس حضرته دون علم زوجة أبيها. والفيلم 

في أحداثه مشوق من خالل مشاهد الدراما واألكشن 

والكوميديا، إلى جانب طريقة إخراجه.

ملزيد من تسليط الضوء على هذا العمل السينمائي 

الــنــاجــح، الــتــقــت (�) الــفــنــان حــســن صــقــر، أحــد 

أبطال الفيلم، فكان الحوار التالي:

◄ في البداية، كيف تصف شعورك بهذا الرقم الذي حققه 

فيلم «الجوهرة»؟
** شعور جميل جدا، ألن تحقيق هذا الرقم ال يتأتى 

إال من األصداء الكبيرة التي حققها الفيلم، سواء في 

قطر أو فــي الخليج أو فــي الــوطــن العربي، وهــذا ما 

ملسته من خالل قناتي على اليوتيوب، حيث وصل 

الفيلم إلى الجزائر واألردن وتونس والعراق ومصر 

وفــلــســطــني ولـــبـــنـــان.. بـــاإلضـــافـــة إلــــى دول الــخــلــيــج، 

والكثير من التعليقات التي وصلتني تحيي طاقم 

العمل، وهي انطباعات أسعدتنا كثيرا. 

هـــذا الــنــجــاح يــأتــي أيــضــا بــعــد حــصــول الفيلم على 

جائزة في مهرجان أجيال السينمائي، وبعد عامني 

من عرضه يتحقق هذا الرقم القياسي من املشاهدة، 

ــاملـــني، كـــمـــا أن الـــنـــجـــاح يــأتــي  ــعـ بــتــوفــيــق مــــن رب الـ

ا من كاتبة  تتويجا لجهود كبيرة قام بها الفريق بدء

السيناريو واملخرجة، وصوال إلى املمثلني والفنيني، 

وال أنسى أيضا تشجيع األهل واألصدقاء. 

عوامل نجاح
◄  برأيك، ما هي عوامل نجاح الفيلم وانتشاره؟ 

** عــوامــل الــنــجــاح كــثــيــرة وقـــد ذكــــرت بعضها في 

الـــســـؤال الــســابــق، وأهــــم هـــذه الــعــوامــل تــوفــيــق الــلــه 

ســبــحــانــه وتــعــالــى، والــحــمــد لــلــه الــــذي وفــقــنــي بــأن 

الــروح الجماعية  كنت ضمن الفريق، باإلضافة إلى 

التي ميزت العمل، خصوصا مخرجة العمل، وإدارة 

اإلنتاج، والطاقم الفني. 

من العوامل كذلك، حبكة النص ألنها تعطي املمثل 

األداء، وتعطي للمخرج مجاال  مجاال كي يبدع في 

أيــضــا كــي يــبــدع فــي اإلخـــراج، وجميع طــاقــم العمل 

الفيلم  اســتــغــرق  الــدرامــيــة. وقــد  معنيون بالحبكة 

ة  القراء إلى  الكتابة،  التحضير من  وقتا طويال من 

وتوزيع املشاهد واللوكيشنات، وغيرها من األمور 

اإلبداعية. هذا التحضير الجيد واالستعداد املسبق 

ــبـــراء فـــي املـــجـــال الــســيــنــمــائــي،  والـــتـــشـــاور مـــع الـــخـ

الفيلم ووصوله  جميعها عوامل تساهم في نجاح 

إلى الجمهور. 

اختبار احترافي
◄  كيف تم ترشيحك لدور البطولة في الفيلم؟

** اخـــتـــيـــاري لـــلـــدور تـــم مـــن مــنــطــلــق الــخــبــرة فــي 

املـــجـــال الــســيــنــمــائــي، خــصــوصــا وأن الــفــيــلــم قــدم 

في  اختبار  إجراء  تم  وبالتالي  احترافي  بأسلوب 

املــمــثــلــني، ويتمثل  مــن  مــجــمــوعــة  أنــا ومــعــي  األداء 

ــنـــة، بــعــد  ــلـــجـ ــلـــى الـ ة حــــــوار عـ ــي قـــــــراء ــبــــار فــ ــتــ االخــ

ذلــك يــقــدم الــحــوار أمــام الــكــامــيــرا وهــو مــا نسميه 

فترة  قبل  الــدور  املمثل  إعطاء  ويتم  «الكاستنغ»، 

عنها  يجمع  أن  ويحاول  الشخصية  يــدرس  حتى 

بــعــض املــعــلــومــات لــيــكــون قــريــبــا مـــن الــشــخــصــيــة 

الــتــي رســمــتــهــا املــخــرجــة، وتــم تــرشــيــحــي لــدوريــن، 

أحـــدهـــمـــا كــــان دور الـــفـــنـــان مــحــمــد الــــزيــــارة الـــذي 

كان هناك  أنه  إلى  باإلضافة  الدور،  أداء  في  أبدع 

في  وفقت  أنني  لله  والحمد  بيننا.  كبير  تجانس 

الشخصية. تقمص  وفي  االختبار، 

سوشيال ميديا
◄ ما مدى استفادة الفيلم من وسائل التواصل االجتماعي، 

وهل تراها كافية لتحفيز صناع األفالم على تقديم األفضل؟
** بــالــتــأكــيــد هـــذه الــوســائــل لــيــســت كــافــيــة لتحفيز 

صناع األفـــالم. ربما يــبــادر أحــدهــم بنشر مقطع من 

الفيلم على السوشيال ميديا فينتشر ذلــك املقطع، 

لكن الكثير من األعمال املهمة والقوية ال تصل إلى 

الجمهور وبالتالي هــذه الوسائل ســالح ذو حدين. 

نــعــم ربــمــا تــعــطــي زخــمــا لــلــعــمــل الــفــنــي إذا تــوفــرت 

لــكــن فــي الغالب  الــتــســويــق بشكل احــتــرافــي،  عملية 

هذه األعمال ال تصل بالشكل الكافي إلى الجمهور، 

والعكس صحيح. بمعنى قد تنتشر بعض األعمال 

الــبــدايــة  الضعيفة فــنــيــا، لــكــن فيلم «الــجــوهــرة» مــنــذ 

نافس على جوائز مهرجان أجيال السينمائي، وتم 

استحداث جائزة جديدة في املهرجان وهــي جائزة 

لجنة التحكيم الخاصة، وبعد تكريمه في مهرجان 

«أجــيــال» تبنته الخطوط الجوية القطرية على منت 

رحالتها، وبتوفيق من رب العاملني حصل الفيلم على 

تصريح من مؤسسة الدوحة لألفالم لطرح الفيلم في 

حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي، ووصل 

إلى الناس، وحقق أرقاما قياسية، ونطمح لتحقيق 

األفضل.

فيلم قادم
◄  ماذا بعد «الجوهرة»، وما هي استعداداتكم كفريق لتقديم 

فيلم جديد؟
ــدد دراســـتـــهـــا  ــن بـــصـ ــحـ ــيـــرة، ونـ ــثـ ــار كـ ــكــ ــاك أفــ ــنـ ** هـ

وانتظار الفكرة التي ستكون الفيلم القادم بعد فيلم 

«الــجــوهــرة».  العمل القادم البــد أن يضيف ملشواري 

الفني، خصوصا وأن فيلم «الجوهرة» ووجودي في 

هــذا العمل كــان قويا ومــؤثــرا، وبالتالي فــإن املرحلة 

القادمة تحتم عليَّ أن أنافس نفسي قبل أن ينافس 

«الجوهرة» فيلما آخــر. هــذا من ناحية، ومــن ناحية 

ــا دفــعــت صــنــاع  أخــــرى ال نــنــســى أن جــائــحــة كـــورونـ

األفــالم إلعــادة ترتيب أفكارهم والنظر إلى املستقبل 

بشكل مختلف. والــقــادم يحمل الكثير مــن املفاجآت 

على مستوى صناعة السينما.

حاورته: هاجر بوغانمي

¶ حسن صقر

¶ مشهد آخر من الفيلم

¶ مشهد من الفيلم

¶ جانب من املعرض
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أهم االخت�اعات التكنولوجية في الق�ن 21

أنتجت شركة غوغل نظارات ثالثية األبعــــــاد
تشبه إلى حد كبير النظارات الطبية وتعتبر
مـــن أحـــدث التقنيـــات التكنولوجيـــة بمميزات
مختلفـــــــــــــة ومهمـــــات عديــــدة مشكلــــة بإطـــــار
خفيــــــف الوزن وتقدم ملستخدمها مجموعات

مصغـــــــــرة من املعلومات من خالل شاشة
عـــــــــــرض مصغرة.

نظارات ثالثية األبعاد

اختــــرع مجموعــــة مــــن الباحثيــــن فــــــــــــي شركة
”xii E“ يدًا اصطناعية ذكية يتم التحكـــــــم بهـا
بقوة التفكــــــــــــير ملساعــــــــــــدة ذوي االحتياجــــــــات
الخاصة على ممارسة حياتهم بشكل طبيعــي
وغالبية أجزائهــــا تمــــــــت صناعتهــــا بواسطــــة

طابعة ثالثية األبعاد.

يد اصطناعية

Abiocor أول قلب صناعي تمت زراعته داخــل
اإلنسان وعمل بشكل متطور وساهم الـى حد
كبيــــر فـــي التقليـــل مــــن نشـــر العـــــــــدوى خــــالل
العمليات الجــــراحية اختـــرع عام ٢٠٠١ ويتـــم
زراعته في جسم االنســــــان إمــــا بشكـــل مـــؤقت

أو دائم.

قلب صناعي

مصطلـــــح أطلــــق علــــى فئـــة مـــــن الهواتف
املحمولة الحديثة التي تستخدم نظام

تشغيل متطورًا ومعظمها يستخدم شاشة
اللمس تم انتاج أول هاتف ذكي عام ١٩٩٢

من قبل شركة  IBM والذي مكن املستخدمني
من استعراض الخرائط واألخبار وتصفح

اإلنترنت.

الهواتف الذكية

إحدى طرق التصنيع الحديثة حيث يمكن
من خاللها تصنيع مجسم ثالثي األبعاد

وملموس يصمم على الحاسوب وتتم طباعته
عن طريق رص طبقات الخامة فوق بعضها
البعض حتى يكتمل شكل الجسم املطلوب

ويمكنها تصنيع منتج معقد جدا وتستخدم
في مجاالت عديدة.

الطابعة ثالثية األبعاد

يستخدم في العمليات الجراحية حيث باتت
تأخذ وقتا أقل وبدقة أكبر ويقوم باعطاء

االرشادات والتعليمات في غرفة العمليات
لألطباء الجراحني كما أن فترة الشفاء من هذه

العمليات تأخذ وقتا قصيرا وليست مؤملة
بقدر العمليات التقليدية.

الروبوت الطبي

 يعتبر أساس الثورة التكنولوجية والصناعية في جميع دول العالم وأصبح
االعتماد عليه في شتى املجاالت العملية والعلمية وتعتبر شبكة االنترنت نظاما

عامليا لنقل البيانات عبر أنواع مختلفة من الوسائط املادية والالسلكية.

اإلنترنت

سيارة ذاتية القيادة
مشروع بدأت به شركة غوغل عام ٢٠١٢

ونفذته وتعمل من خالله على تطوير
التكنولوجيا للسيارات ذاتية التحكم

والسيارات الكهربائية بشكل خاص
ويسمى البرنامج املحرك لهذه السيارات

بالسائق غوغل.

إعداد: خنساء الطحش

لوحة مفاتيح افتراضية
قامت شركة Celluon اليابانية باختراع لوحة مفاتيح ليزرية افتراضية بالحجم الكامل تتولد من جهاز

صغير يمكن ضمه لسلسلة املفاتيح  ليحل محل الكيبورد الصغير املوجود على الهاتف.
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إشراقات وإضاءات في توجهات حكومتنا الرشيدة

Falghazal33@gmail.com

وا  ــَؤدُّ ــ ُت ْن 
َ
أ ُمـــُرُكـــْم 

ْ
َيـــأ ــَه  ــلَّ ال ﴿ِإنَّ  تــعــالــى فــي محكم تنزيله  قـــال 

ْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل 
َ
اِس أ ْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْنيَ النَّ

َ
َماَناِت ِإَلى أ اْألَ

َه َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا ﴾ [النساء:  ا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللَّ َه ِنِعمَّ ِإنَّ اللَّ
.[58

إدارة الدولة واملجتمع هي املحدد األساس للتنمية االقتصادية 
العادلة، والقابلة لالستمرار، وهي أيضا مكون رئيسي ألية 
ســيــاســات اقــتــصــاديــة نــاجــحــة، وتــرتــبــط بــهــا أيــضــًا أساليب 
الـــجـــودة ونــوعــيــتــهــا، وتــبــنــي فــكــرة الــكــفــاءة والــفــاعــلــيــة داخــل 
املنظمات الحكومية وغيرها من منظمات وجمعيات املجتمع 
نــادى بها ديننا  التي  الرشيد  الحكم  املــدنــي، هــذه هي قواعد 
التي  الذهبية  العصور اإلسالمية  الحنيف، وبنا بها أجدادنا 
نهضت باألمة اإلسالمية والعربية، وقادت بها العالم في تلك 
لقاء  قــرأت مــا دار فــي  انتابني عندنا  الشعور  العصور، هــذا 
معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 
مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية مع رؤســاء تحرير الصحف 
املحلية، الذي كان بمثابة رسائل مبّشرة للشعب القطري تعبر 
لتوفير  املبذولة  الرشيدة وجهودها  عن توجهات حكومتنا 
العديَد من  القطري، وقد حمل  للمواطن  الكريم  العيش  سبل 
اُملجتمع، تحظى باهتماٍم  لفئاٍت كبيرة مــن  الــســاّرة  األخــبــار 
كبيٍر من قيادتنا الرشيدة، واتسم اللقاء بالشفافية واإلجابات 

الدقيقة واملباشرة، ونوجز تلك التباشير في املحاور التالية:
◄ رفع املعاناة عن املتقاعدين

اُملتقاعدين شريحة كبيرة مــن املجتمع، وتتأثر  تمثل فئة 
أنفسهم  املــتــقــاعــدون  بمعاناتهم شــريــحــة عــريــضــة، ســـواء 
بصورة مباشرة أو من يكونون تحت إعالتهم من الزوجات 
واألبــنــاء، وأكــد معاليه على حــرص حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، على كفالة 
اُملتقاعدين، وتوجيهات سموه  للُمواطنني  الكريمة  الحياة 
برفع الحد األدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألَف ريال، ونوه 
معاليه بأن قانون التقاعد املزمع إصداُره سيتضمن العديَد 
من األحكام التي تصّب في مصلحة املتقاعد، منها إضافة 
ــعـــالوات، وكــذلــك تــعــديــل األحــكــام  بـــدل الــســكــن مــن ضــمــن الـ
الحياة وتلبية تطّلعات  ُملواكبة أعباء  بـ «السلف»،  الخاصة 
اُملتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، وهذا بالتأكيد يعكس 
الكريمة  الحياة  الرشيدة على ضمان  مــدى حــرَص قيادتنا 
الوطن  أفــنــوا حياَتهم لخدمة  الــذيــن  اُملتقاعدين،  للُمواطنني 

وساهموا بمسيرة الّنهضة في ُمختلف املجاالت.
◄ إرساء قواعد املشاركة الشعبية في البالد

للناخبني واملــرشــحــني، بتأكيد  قــويــة  اللقاء رســائــل  تضمن 
معاليه حرص قيادتنا الرشيدة على إجراء انتخابات مجلس 
تــّم االستفتاُء عليه، َوفق  الــذي  الدستور  الــشــورى، بموِجب 
الــشــورى وتطوير  لتعزيز تقاليد  إجــــراءات نزيهة وشــّفــافــة 
عملية الــتــشــريــع وتــعــزيــز ُمــشــاركــة اُملــواطــنــني. وفـــي رســالــة 

ــــوزراء أّن  واضــحــة ومــبــاشــرة، أّكـــد مــعــالــي رئــيــس مجلس الـ
الــدولــة ال تــدعــم أشــخــاصــًا بعينهم فــي انــتــخــابــات الــشــورى 
ــّرة ونــزيــهــة تكفل  املــقــبــلــة، وإنــمــا تــدعــم إجــــراَء انــتــخــابــات حـ
مشاركة شعبية واسعة الختيار األفضل واألكفأ، والقرار 
في النهاية هو قراُر املواطن وحَده في اختيار من يمّثله في 

مجلس الشورى اُملنتخب من خالل صناديق االقتراع.
◄  مكافحة الفساد

مــن الــقــواعــد األســاســيــة إلرســــاء أركــــان الــحــكــم الــرشــيــد في 
أّن مكافحة  أّكــد معاليه على  الفساد، حيث  الــدولــة محاربة 
الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى منذ أن كان وليًا للعهد، 
حيث يحرص سموه على التأكيد دومًا على أّنه ال أحَد فوق 
 ألي فرٍد في اُملجتمع في هذا املجال، 

َ
القانون، وأنه ال حصانة

الــدولــة وحــقــوق األجــيــال القادمة،  وذلــك للحفاظ على أمـــوال 
فالدولة تحارب كّل أشكال الفساد دون تهاون، بما في ذلك 

التقصيُر اإلداري.
وألّن قطر دولة مؤّسسات، فقد أّكد معاليه أّن إستراتيجية 
أفـــراد بعينهم، ولــكــن عبر  الــفــســاد ال تعتمد على  مــواجــهــة 
الدوري  الرقابّية، والتحديث  التشريعات واألجهزة والهيئات 
ــقــــرارات الــخــاصــة بــمــكــافــحــة الــفــســاد، وتــعــزيــز  ــ لــلــقــوانــني وال

النزاهة والشفافية.
كما نّوه معاليه بأنه تم إصدار العديد من التشريعات مؤخرًا 
النزاهة والشفافية، منها  الفساد وتعزيز  في إطار مكافحة 
القوانني  املــصــالــح، وكــذلــك تغيير  قــانــون ُمكافحة تــضــارب 
 
ُ
ذلـــك املحكمة بــمــا فــي  الـــــوزراء،  ــراءات محاكمة  ــ املنظمة إلجـ
القضاء،  أمـــام  ــواًء  الجميُع سـ لــيــكــوَن  الــخــاصــة بمحاكمتهم 
الــقــضــائــيــة املختصة هي  الــجــهــات  أّن  ودون حــصــانــة، كــمــا 
الخاصة بالتحقيقات  املعلومات  وحَدها من سيحّدد نشر 
واملــحــاكــمــات فــي قضايا الــفــســاد مــن عــدمــه، ونـــوه إلــى دور 
النزاهة والشفافية والحفاظ  اإلعــالم في دعــم ونشر ثقافة 

على املال العام، وتغليب املصلحة العامة.
◄ النهوض بالكفاءات اإلدارية

ــاء  ــقـ ــة واالرتـ ــ ــ ــكــفــاءات اإلداريـ ــنــهــوض بــال  ال
ُ
وحــظــيــت قــضــيــة

ــراز مـــزيـــٍد من  بـــــأداء الـــــــوزارات واألجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، وإحــــ
الــتــقــّدم فــي منظومة الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة بــاهــتــمــاٍم كبيٍر 
مــن مــعــالــي رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، وأعــلــن 
أّن  ــد  أّكـ اُملــقــبــلــة، حــيــث  للمرحلة  الــعــريــضــة  الــخــطــوط  معاليه 
التوظيف يتصّدر األولويات خالل اجتماعات مجلس  ملف 
التي  الحكومية،  للكفاءة  الـــوزراء، وكشف عن تشكيل لجنة 
ســتــنــتــهــي مـــن أعــمــالــهــا قــريــبــًا، وشــمــلــت أهــدافــهــا تحسني 
للوظائف،  الحكومية ووضــع توصيف أوضــح  الجهات  أداء 
الـــوزارات وإعــادة  وكذلك دراســة تغيير اختصاصات بعض 
النظر في بعض الجهات الحكومّية، وكذلك تحديث وتطوير 

الخدمات ووصولها  التطبيقات والنوافذ الحكومية لتسهيل 
ــراد املــجــتــمــع بــجــودة عــالــيــة وســهــولــة ويــســر، كــمــا شــدد  ألفــ
معاليه على توجيه ودعم الحكومة للقطاع الخاص للُمساهمة 
بشكل أكبر في التوظيف ورفع نسبة تقطير الوظائف، كما 
تطرق معاليه إلى عــزوف املواطنني عن دراســة تخصصات 
الــقــطــاع الصحي  الــقــطــاعــات مثل  معينة مطلوبة فــي بعض 
والتعليمي والحاسب اآللي، وأن الحكومة تسعى ملعالجة ذلك 
بوضع امتيازات للطالب اُملبتعثني لدراسة التخصصات التي 

تحتاُجها الدولة. 
◄  تمكني املرأة من أداء رسالتها الكاملة

كما كشف معاليه عن أن هناك دراسة لتطبيق نظام الدوام 
اُألســرة،  اُملحافظة على استقرار  للنساء في سبيل  الجزئي 
التي سيستفيد  الوظيفّية  للكفاءة  وتأسيس قواعد جديدة 

منها الجميع وينعكس أثُرها على األجيال القادمة.
◄ نجاح التجِربة القطرية في مكافحة وباء كورونا

التعامل مــع جائحة كورونا  القطرية فــي   
ُ
التجِربة  حظيت 

الحكومة مــن تدابير احترازية  «كوفيد - 19»، ومــا تتخذه 
وإجراءات وقائية، بتقدير وإشادة شعبية ودولية معًا، حيث 
نجحت تلك الجهوُد بتوفيق من الله عّز وجّل، ثم التوجيهات 
ــبـــالد املـــفـــدى،  الـــســـديـــدة لــحــضــرة صـــاحـــب الــســمــو أمـــيـــر الـ
فــي تــطــويــق انــتــشــار الـــوبـــاء، والــحــّد مــن تــداعــيــاتــه الصحية 
واالقتصادية واالجتماعية. وكان سّر نجاح التجربة القطرية 
فــي مــواجــهــة الــجــائــحــة كــمــا كشفه مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بن 
الـــوزراء وزير  آل ثاني رئيس مجلس  خليفة بن عبدالعزيز 
التام لعدم وجود  الداخلية، يكمن في رفــض فكرة اإلغــالق 
ــدول الــتــي طــّبــقــتــهــا، واعــتــمــدت  ــ ــة واضــحــة حــتــى فــي ال دراســ
الحكومة على تطبيق إجـــراءات مــدروســة لكل من األنشطة 
واملجاالت للحّد من انتشار الفيروس. كما تعاملت الحكومة 
التشريعات  الجائحة بشكل مبكر عبر وضــع  مع تداعيات 
وإصدار القرارات العاجلة، وإعادة تنظيم اللجنة الُعليا إلدارة 
األزمات، التي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشّددة، مع 
الحرص على أال تؤثر تلك اإلجراءات سلبًا في سير املشاريع 
الجانب  ُتلقي بظاللها على  أو  الــدولــة  الُكبرى والحيوية في 

االقتصادّي واالجتماعّي ألفراد اُملجتمع.
لها مكانُتها   قطر ُمبكرًا مع شركات كبيرة 

ُ
وتعاقدت دولــة

 في مجال صناعة األدوية، للحصول على 
ُ
وسمعُتها العاملية

التجارب عليها، وتمت  التي ثبتت فاعلية  اللقاحات  أفضل 
إجازتها وهــي «فــايــزر- بيونتيك» و»مــودرنــا»، ليحصل 72 
األقـــّل من  السكان على جرعة واحـــدة على  % مــن إجمالي 
اللقاح، ما كــان له اكبر األثــر في تراجع أعــداد املصابني في 

اآلونة األخيرة.
◄ جاهزية الدولة لتنظيم املونديال العاملي 

بــطــولــة كـــأس الــعــالــم FIFA قــطــر 2022 تــبــدو الـــحـــدث األهـــم 

إلــى قطر ملتابعة آخر  أنــظــاره  الــذي تّتجه  العالم  الــذي يترّقبه 
الــوزراء  لقاء معالي رئيس مجلس  االستعدادات، ولذلك حمل 
للعالم بجاهزية  امللف رسالة مهمة  الداخلية حــول هــذا  وزيــر 
النواحي، ســواء استكمال  البطولة من كافة  قطر الستضافة 
املرتبطة  التحتّية  أو تجهيزات االســـتـــادات والبنية  إنــشــاءات 
العمُل فيها بمعدالت ُممتازة  التي يجري  املونديال  بمشاريع 

للغاية.
كما كشف معاليه عــن االنتهاء مــن عــدٍد كبيٍر مــن اســتــادات 
املباريات،  التي أصبحت جاهزة بالفعل الستضافة  املونديال 
بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في ثالثة مالعب هي 
لوسيل والثمامة ورأس أبوعبود، كما أّن استاد لوسيل االستاد 
العالم في 18  النهائية لكأس  اُملباراة  الــذي سيشهد  الرئيسي 

ديسمبر 2022، أصبح جاهزًا بنسبة 90 %.
◄ صون حقوق العمال

العمالة   وفيما يتعّلق بجهود دولـــة قطر فــي حماية حــقــوق 
الوافدة، أّكد معاليه حرص أجهزة الدولة ومؤسساتها على أن 
تأمني حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصّدر أولويات دولة قطر، 
منوهًا بإصالح قوانني العمل واُملمارسات اُملتعّلقة به لتحقيق 
نظام مالئم الحتياجات كّل من العمال وأصحاب العمل، وأكد 
أن معاملة العمال بصورة إنسانية تنبع من أخالقنا وتقاليدنا 
ومــبــادئ وتــعــالــيــم ديــنــنــا اإلســالمــي الــحــنــيــف، الــتــي ال تسمح 
بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على 
ضمان حياة كريمة لهم والتصّدي للحاالت واملخالفات الفردية 
لبعض األفــراد أو الشركات واتخاذ إجــراءات صارمة ورادعــة 

في مواجهتهم.
◄ كسرة أخيرة

جاء لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حافًال 
ــتــي تــســتــشــرف مــســتــقــبــًال مــشــرقــًا تــحــت قــيــادة  بــاألخــبــار ال
أمير  آل ثاني  بــن حمد  الشيخ تميم  السمو  حضرة صاحب 
البالد املفدى، كما عكست األداَء املشّرف للحكومة في التعامل 
مع كافة التحديات، واالرتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات.
أن نفخر ونعتز بأن  بــالده  ومــن حقنا كشعب قطري يحب 
الحكم  اتــبــاع سبل  إلــى  الــلــه  الــلــه بقيادة حكيمة هــداهــا  حبانا 
الرشيد وكانوا أهًال لذلك، وإننا إذ نعبر عن شكرنا وتقديرنا 
لقاء معاليه مع قياداتنا  التي اتسم بها  للشفافية والصراحة 
اإلعــالمــيــة، نــؤّكــد أنــنــا سنظل على الـــدرب دومـــًا مـــرآًة لنبض 
الشارع وجسرًا للتواصــل بيـن املســؤولني واُملواطـنني لتحقيق 
كل ما يخدم وطننا الغالي قطر، ويدفع مسيرة دولتنا لتحقيق 
أهدافها التي رسمتها في محاور رؤية قطر 2030 للوصول 

إلى رفاهية املواطن القطري وتوفير سبل العيش الكريم. 

● الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية

الحساسية في العمل
الــنــاس كــمــرض، وهي  قــد يشتكي منها بعض  الحساسية   
كذلك قد تأتي وتصيب العمل فهي مزعجة، خاصة إذا كانت 
زائدة ومفرطة عن الحد عند هذا املوظف أو ذاك، فهي تزعزع 
أو أقسامها، ولكن  بــني املوظفني ســـواًء فــي اإلدارة  العالقات 
على ماذا هذه الحساسية؟، وملاذا تأتي في بيئة العمل؟، وهل 
العالقات بني  هــي مزعجة بالفعل وتــأتــي باملشكالت وتــوتــر 

املوظفني؟. 
التي يحملها،  الوظيفية  أيــًا كانت درجته  املوظفة  أو   املوظف 
إذا كان يحمل هذه الحساسية في عمله ومع من يعمل معهم، 
فهو يعيش الوهم، فيبني كل تصرف يقع بينه وبني اآلخرين 
أن هــنــاك تفرقة بينه وبــني زمــالئــه في  بحساسية، فيتوهم 
املباشر بهذا املوظف  اهتمامًا من املسؤول  العمل، وأن هناك 
أو ذاك، وغير ذلك من التخيالت والتحليالت السلبية من هذا 
اإلدارات  املــرض ينسحب كذلك على  املــوظــف، وقــد تجد هــذا 

العليا باملؤسسة أو املنَظمة.
ــد مـــن وجـــود  الــعــمــل اإلداري البــ والــجــمــيــع يــعــلــم أن طــبــيــعــة 
مشكالت واختالفات في الرأي، ولكن أن تصل إلى الحساسية 
بني موظف وآخــر، وبــني موظف ومــســؤول والعكس، فلنقبل 
لها  العمل، فاألخطاء واملشكالت  وجــود املشكالت فــي بيئة 
العمل،  حلول، وال نقبل أن يكون مرض الحساسية في بيئة 
العمل ويــؤخــر مصالح اآلخــريــن، وتكثر فيه  ألن ذلــك ُيعطل 

املشكالت اإلدارية ويجعله بيئة غير صحية.
أيــهــا املـــوظـــف يــحــتــاج مــنــك إلـــى مــراجــعــة ســلــوكــك ومــواقــفــك 
الوظيفية، فانشغالك وتأثرك بكل موقف يعتريك في بيئتك 

اإلدارية فهذه مشكلة فيك أنَت وأنِت ولن ترتاح.
أيــهــا املـــوظـــف لــنــكــن أمـــنـــاء عــلــى املــؤســســة الــتــي نــعــمــل بــهــا، 
بــدًال من هذه  العمل،  الوظيفية وأخالقيات  بالتزاماتنا  ونفي 
األمراض اإلدارية كالحساسية والصراعات التي نصحبها في 
الــرؤى والرسائل والقيم  أكثر نضوجًا مع  لنكن  العمل،  بيئة 
املــوضــوعــة فــي كــل مــؤســســة، وإّال فما قيمة هذا  املؤسسية 
العمل  الجميع بهذا كله من قيم وأخالقيات  لم يلتزم  إذا  كله 
الذين  املؤسسي. فاألمراض واآلفــات املؤسسية أصنام نحن 
ُنشيدها ونجعلها تعيش بيننا، وما أيسر تحطيمها إذا أردنا 

ذلك، ونحن نقدر على تحطيمها.
◄ «ومضة»

تريد أن تنجح في عملك ال تكن حساسًا أكثر من الالزم وال 
تدقق في كل شيء وعلى أي شــيء، حتى تكسب من حولك 

وتعزز مكانتك في عملك.

al_ibrahim33@hotmail.com

جرائم الفساد اإلداري واملالي

تعريف القرار اإلداري

 hs.alkuwari@moj.gov.qa

أوًال: مفهوم الفساد املالي واإلداري
كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب العام لتحقيق 
املـــســـؤول منصبه  يــســتــغــل  أن  ــة، أي  مــصــلــحــة خـــاصـ
وسلطته من أجل تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه 

أو لغيره.
ثانيًا: أسباب الفساد اإلداري واملالي

١- الفساد األخالقي.
٢- العوامل االجتماعية.

٣- العوامل القانونية.
٤- ضعف املجتمع املدني وتهميش دور مؤسساته.

ثالثًا: آثار الفساد اإلداري واملالي
االقـــتـــصـــاديـــة والــنــمــو  ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ أداء  ــاف  ــعــ ١- إضــ

االقتصادي واالستثمار. 
القانون مــن خــالل كثرة خروقاته  ٢- إضــعــاف فعالية 

واستغالل ثغراته وعدم معاقبة املسؤولني.
٣- عــدم كــفــاءة الكثير مــن موظفي املــؤســســات بسبب 

خضوع التوظيف للرشاوى والواسطة واملحسوبية.
رابعًا: جرائم الفساد اإلداري واملالي

١. جريمة الرشوة وملحقاتها.
- كل موظف عام طلب أو َقبل، لنفسه أو لغيره، ماًال أو 
أو  القيام  أو مجرد وعــد بشيء من ذلــك مقابل  منفعة 

االمتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا. 

- للرشوة ثالثة أركــان: الركن املفترض، والركن املادي، 
والركن املعنوي.

 ٢. جرائم االختالس واإلضرار باملال العام
- تهدف هذه الطائفة من الجرائم إلى حماية املال العام 
من العدوان عليه أو إهداره فيما ال طائل له أو اإلضرار 
به من قبل املوظفني العامني أو أي شخص آخر له شأن 

في تنفيذ التزامات مع جهة حكومية.
 ٣. استغالل الوظيفة وإساءة استعمال السلطة

ــاءة اســتــخــدام  ــ وقـــد عـــرف فــقــهــاء الــقــانــون جــريــمــة إسـ
الــســلــطــة بــأنــهــا «خــــــروج املـــوظـــف الـــعـــام عـــن الـــحـــدود 
السلوك  العامة، وينطوي ذلــك على  للوظيفة  القانونية 
املخالف ملا تقضي به القوانني واللوائح واألنظمة، وتقديم 

املصلحة الشخصية على املصلحة العامة.
سبل مكافحة الفساد

 آليات مكافحة الفساد اإلداري واملالي
أوال: املحاسبة (ديوان املحاسبة)

١- مهام ديوان املحاسبة.

٢- أنواع الرقابة ومجالها.
٣- وســائــل وإجـــــراءات مــمــارســة الــرقــابــة عــلــى الجهات 

الخاضعة لرقابة الديوان:
أ - إجراءات التفتيش.

ب -  إجراءات الفحص.

ت -  إجراءات املراجعة.
ث -  إثبات املخالفات املالية.

٤- املساءلة التأديبية ملرتكبي املخالفات املالية.
٥- إقامة الدعوى الجنائية عند االقتضاء.

ثانيًا: الرقابة (هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية)
١- اختصاصات ومهام الهيئة الرقابية.

٢- وسائل وإجراءات الرقابة املالية والفنية:
أ - إجراءات التحري والبحث عن العمليات املشبوهة.

املتعلقة باملوظفني  الشكاوى  البحث والتحري عن  ب -  
واستغالل السلطة.

ت -  كشف الجرائم الجنائية.
ثالثًا: الرقابة واإلشراف (مصرف قطر املركزي)

١- نطاق عالقة املصرف بالحكومة.
ــيــة الــرقــابــة عــلــى الـــــــوزارات واألجـــهـــزة الــحــكــومــيــة  ٢- آل

األخرى والهيئات واملؤسسات العامة.
● وزارة العدل - خبير قانوني 

بــإرادتــهــا  بــالــقــرار اإلداري، يــصــدر مــن اإلدارة  املــقــصــود 
املنفردة، بهدف تعديل أو رفض تعديل حق أو التزام من 
الحقوق وااللتزامات القائمة، ودون أن يتوقف األمر على 
إرادة املخاطب بما ورد في هذا القرار بهدف إحــداث أثر 
قانوني معني، وهناك اختالفات واردة في صياغة تعريف 
القرار اإلداري، إال أن الفقه والقضاء اتفقا على أن القرار 
اإلداري البـــد مـــن تـــوافـــر شــــروط صــحــتــه ومــشــروعــيــتــه 
حتى يكتسب القوة املمنوحة له من القانون ويحدث أثرًا 

قانونيًا.
شروط صحة القرار اإلداري، يتطلب لتنفيذ القرار شروط 

معينة حتى يكون قانونيًا:

أوًال: أن يصدر من جهة وطنية محلية إدارية:
يجب أن يصدر القرار اإلداري من شخص من أشخاص 
السلطة  أن تظهر عليه مــقــومــات  بــشــرط  الــعــام،  الــقــانــون 
القرار  العامة وذي سلطة وطنية، والعبرة في ما إذا كان 

صادرًا من شخص مخول بصفة.
ثانيا: أن يكون للقرار اإلداري تأثير قانوني

ــرارًا إداريــــًا مــؤثــرًا فــي املــركــز القانوني  يجب أن يــكــون قـ
للفرد أو األفراد املخاطبني به. 

ثالثًا: السبب 
أن يكون القرار اإلداري سببًا إداريًا وهو الحالة القانونية 
الــقــرار، وتــدفــع اإلدارة إلصـــداره،  التي تسبق  الواقعية  أو 

وهو ما يبرر لإلدارة التدخل بإصدار القرار.
رابعًا: الغاية 

إلى تحقيقه، والغاية  القرار  الــذي يسعى هذا  الهدف  هي 
القرار  القرار (وغاية  عنصر نفسي داخلي لدى مصدر 
ــرار إداري  قـ أن كــل  الــعــامــة)، واألصــــل  تحقيق املصلحة 

يستهدف تحقيق املصلحة العامة.
الـــقـــرار اإلداري عــن صاحب  أن يــصــدر  يــجــب  خــامــســًا: 
أن  ــردة، أي  ــفـ ــنـ املـ ــا  ــهـ ــإرادتـ بـ ــن اإلدارة  االخـــتـــصـــاص وعــ
القرارات اإلدارية البد أن تصدر من اإلدارة تلبية إلرادتها 

املنفردة وليس بتحكم من جهة أخرى.
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هل للجيل الجديد ذاكرة؟

خريطة طريق
يواصل منتدى قطر االقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، 
تحت شــعــار «آفـــاق جــديــدة لــلــغــد»، أعــمــالــه، حيث يعكف 
املئات من القادة وصناع القرار ونخبة عاملية من الخبراء، 
الحيوية، ووضــع  املــوضــوعــات  العديد مــن  على مناقشة 
ــار جائحة  خــريــطــة طــريــق لــلــتــعــافــي االقــتــصــادي مــن آثــ
كـــورونـــا، ومــنــاقــشــة الــخــطــط الــداعــمــة للنمو االقــتــصــادي 
ــا، مــن  ــ ــــورونـ ــا بـــعـــد جـــائـــحـــة كـ ــــالل مـــرحـــلـــة مــ الـــعـــاملـــي خـ
الفرص  الدولي لتطوير ودعــم  التعاون والتواصل  تعزيز 

االقتصادية. 
ــح أن الــصــدمــة الــتــي خــلــفــهــا وبــــاء كــورونــا  ــواضـ ومــــن الـ
الناس واقتصادات دول  «كوفيد19-»، على مجمل حياة 
العالم، تعزز أهمية مثل هذه الفعاليات، في اجتراح األفكار 
التي من شأنها أن تساعد العالم على النهوض من جديد، 
التأكيد على  التجربة مــن  أتاحته هــذه  واالســتــفــادة مما 
للتعامل  الدولي، وابتداع وسائل مختلفة  التعاون  أهمية 

مع االوضاع الجديدة التي نجمت عن تداعيات الجائحة.
أزمــة  العالم خــالل  التي خــرج بها  الفوائد  أهــم  لقد كانت 
وباء كوفيد 19، هي تذكيرنا بأننا ننتمي لكوكب واحد، 
وأن العالم أسرة واحدة، وأن التعاون املشترك والتضامن 
والتعاضد هو سبيل البشرية ملواجهة مثل هذه الظروف 
والخروج الى مرحلة التعافي االقتصادي، وهذا األمر هو 
ما جعل من قضية توفير وتوزيع اللقاحات بعدالة على 
كل املجتمعات وخصوصا الدول النامية والفقيرة، محل 

تركيز واهتمام في كل أنحاء العالم. 
الــضــبــابــيــة حــــول اآلفـــــاق املستقبلية  وفــــي ظـــل األجــــــواء 
لــالقــتــصــاد الــعــاملــي، هـــا هـــي دولــــة قــطــر وتــحــت الــقــيــادة 
الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد املفدى، تتقدم لتوفر منصة دولية يجتمع 
فيها قادة العالم وصناع القرار ونخبة مميزة من الخبراء، 
ليرسموا صــورة واضحة ملالمح مرحلة ما بعد جائحة 
كورونا حيث كانت مبادرة سمو األمير موضع تقدير 

وامتنان القادة املتحدثني في املنتدى .

 Dr.alkuwari@hotmail.com

مراعاة الحد األدنى لنصيب صاحب الراتب التقاعدي املتوفى
املواطنني  أحــد  من  اآلتية  الرسالة  وصلتني 

يقول:
ــبـــه  ــتـ ــنـ تـ ان  ــب  يـــــجـــ مــــهــــمــــة  قــــضــــيــــة  ــنــــــاك  هــــ
لـــــدولـــــة،  لــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي ا ــا ا ــهــ ــيــ ــ ل ا
والــشــؤون  والــعــمــل  التنمية  وزارة  وبــخــاصــة 
ــاة  ــراعـ ــرورة مـ ــيـــة، وتـــتـــعـــلـــق بــــضــ ــتـــمـــاعـ االجـ
املتقاعد  عن  املستحق  للراتب  األدنــى  الحد 
ــنـــني الـــقـــطـــريـــني، ويــجــب  ــواطـ املـــتـــوفـــى مـــن املـ
مـــراعـــاة الــجــانــب االنـــســـانـــي فــيــهــا مـــن اجــل 

لهؤالء. أفضل  كريمة  حياة 

ويضيف:

لــــتــــقــــاعــــدي يــــجــــب أن  ا لــــلــــراتــــب  املـــســـتـــحـــق 
الحالي،  الوضع  من  أفضل  بشكل  يتقاضى 
يتقاضى  مــن  يتقاضاه  عما  يقل  ال  بحيث 
ــــى،  لــــشــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــحـــد ادنـ راتـــــب ا
نصيبه  يتقاضى  من  هناك  ان  اآلن  فالواقع 
مـــن املـــعـــاش بــشــكــل أقــــل مـــمـــن يــتــقــاضــون 

الشؤون. راتب 

وينّوه إلى:

ان  يجب  املتوفى  املتقاعد  عــن  املستحق  ان 
ــذا الــجــانــب  يــنــال الــرعــايــة واالهـــتـــمـــام فـــي هـ

خــاصــة اذا كـــان املــســتــفــيــد شــخــصــا يــكــون 
راتــبــه الــشــهــري فــي بــعــض الــحــاالت أقــل من 
تــقــوم  لــــذي  ا الـــراتـــب  وهــــو  ريــــال   (  6000  )
يعرف  ما  (أو  االجتماعية  الشؤون  بصرفه 

الرسالة. انتهت  الشؤون)..  بمعاش 

ويختم قائال:

ــراعــــاة  ــح يـــتـــعـــلـــق بـــــضـــــرورة مــ األمـــــــر أصــــبــ
الــحــد األدنـــى لــراتــب املــســتــحــق عــن املــتــقــاعــد 
ــراتــب املــســتــحــق  املــتــوفــى مــن املــواطــنــني. فــال
يــجــب   - مــثــال   - أو شــخــصــني  عـــن شــخــص 
أال يــقــل عــمــا يــتــقــاضــاه مــن يــتــقــاضــى راتــبــا 
مــن الــشــؤون، والبـــد مــن الــتــأكــيــد عــلــى هــذه 

املطاف. نهاية  في  النقطة 

تعقيب:

من  املهمة  الشريحة  لهذه  االلتفات  من  البد 
شــرائــح املــجــتــمــع تــســتــحــق الــدراســة واعـــادة 
ــى،  ــوفـ ــتـ ــد املـ ــاعـ ــقـ ــتـ ـــي مــــعــــاشــــات املـ ــر فـ ــظـ ــنـ الـ
ــرائـــح املــجــتــمــع فــي  لــكــي تـــتـــســـاوى كـــافـــة شـ
املتقاعدين،  من  بغيرهم  أسوة  املستحقات 
ولــعــل أصــحــاب الـــشـــؤون يــنــالــون نــصــيــبــهــم 
ــيــــس مــجــلــس  ــالـــي رئــ ــعـ ــات مـ ــحـ ــريـ ــد تـــصـ ــعـ بـ

وتحسني  املتقاعدين،  حول  األخيرة  الوزراء 
أوضــاعــهــم املــعــيــشــيــة والـــبـــدالت الــتــي أقــرت 

الوضع. دراسة  بعد  مؤخرا  لهم  بالصرف 
االجتماعية: والشؤون  التنمية  وزارة  رأي 

الـــشـــؤون  مـــن  ردا شــافــيــا  نــــرى  أن  نــتــمــنــى 
ــوزارة الــتــنــمــيــة، فــهــي الــجــهــة  ــ االجــتــمــاعــيــة بـ
ــة فــــي االفــــتــــاء بـــهـــذا الـــشـــأن  ــولـ ــخـ األولــــــى املـ
الظروف،  املواطن في مثل هذه  والوقوف مع 
ــلــقــائــمــني عـــلـــى هـــذا  ــع الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر ل مـ
من  انطالقا  العام،  الصالح  يخدم  بما  األمر 
آراء  ايـــصـــال  فـــي  ــقــطــريــة  ال الــصــحــافــة  دور 

الدولة. في  للمسؤولني  الناس 

كلمة أخيرة:

مــنــهــا  املـــــواطـــــن  أراد  ــي  ــتــ ــ ل ا لــــرســــالــــة  ا ــــذه  هــ
ــة هــدفــهــا  ــ ــدول ــ ال فـــي  لـــلـــمـــســـؤولـــني  تـــصـــل  أن 
ــنــظــر فــيــمــا يـــصـــرف مـــن مــعــاشــات  ــادة ال ــ اعـ
ــى، حــيــث  ــوفــ ــتــ ــقـــات لـــلـــمـــتـــقـــاعـــد املــ ــتـــحـ ومـــسـ
يــوجــد فــيــهــا الــيــوم عـــدم إنـــصـــاف، ويــطــالــب 
ــالـــي بــحــيــث تــتــحــســن  بــتــغــيــيــر الـــوضـــع الـــحـ
ــلــــه مــن  ــ ل ظـــــروف املــســتــحــقــني لـــالفـــضـــل.. وا

القصد. وراء 

ــر ســـاعـــات  ــ ــاكــــر حـــتـــى آخــ ــبــ ــ ل ــاح ا ــبــ ــــصــ مـــنـــذ ال
مـــرتـــبـــط  جـــلـــهـــم  ــاد،  ــ ــفــ ــ واالحــ األوالد  ــاء،  ــ ــسـ ــ املـ
كل  في  العبث،  سوى  شيء  ال  الهاتف  بجهاز 
عالقته  الجيل  هــذا  قطع  الــشــكــوى،  ذات  مــكــان 
بــكــل شـــيء واالهــــم ان الـــقـــراءة قــد تــحــول إلــى 
الكتاب،  من  دعنا  قيمة،  بال  الكتاب  اشكالية، 
برية  برحالت  قمنا  جمعية،  ذاكرة  نملك  نحن 
ورحـــالت بــحــريــة. اصــطــدنــا الــســمــك، وعــنــدمــا 
نــلــتــقــي نــســتــرد ونــحــن فــي هــذا الــعــمــر الــكــثــيــر 
مع  نلتقي  عــنــدمــا  اآلن  الــحــيــاتــيــة،  املــواقــف  مــن 
التي  املــواقــف  نستحضر  مــثــال  اإلذاعــة  رفــقــاء 

معا. عالقتنا  جسدت 
القدير  الفنان  العمر  بصديق  التقي  وعندما   
غـــــازي حـــســـني نـــتـــذكـــر مـــعـــًا ســيــنــمــا «أمـــيـــر» 

االندلس.  سينما 
نعم  الكوبوي،  بأفالم  معا  شغفنا  كان  وكيف 

املاضي. ذاكرة  يجمعنا 
 أبــطــال الــســيــنــمــا الــعــاملــيــة وخــاصــة الــوســتــرن 

األمريكي. الغرب  من 
نــتــذكــر تــلــك االفــالم «اقــتــل او تــقــتــل».. «أو من 
الــرحــمــة»  أو «رصــاصــة  اجــل حــفــنــة دوالرات» 

ومسدسي». «حصاني  أو 
ـــداد هــائــلــة شــاهــدنــاهــا.. وكــــان مـــن عــشــاق  أعـ
ــه ذيــــــاب  ــ ــ ــل ــ ــ ل ــد ا ــ ــبـ ــ لـــــصـــــديـــــق عـ ــك االفــــــــــــالم ا تـــــلـــ
ــــوحــــدة «الـــعـــربـــي  الـــســـويـــدي.. العــــب نـــاديـــنـــا ال
الـــبـــطـــوالت وتــلــك  الـــعـــربـــي. حـــاصـــد  حــالــيــا» آه 

الدوحة. استاد  مدرجات  في  الجماهير 
ــزاء مــن نـــادي الــنــجــاح  والــصــراع مــع زمـــالء أعـ

عبدالله. فريد  الصديق  مثل 
الـــذاكـــرة، مــا زال بــونــاظــم  أعـــود إلـــى مــوضــوع 
يــتــذكــر االبـــطـــال الــذيــن لــم يــنــهــزمــوا أبـــدا مــثــل 
«تــشــارلــز بــرونــســون، بـــود ســبــنــســر، تــرانــس 
هـــل رحــل  ادري  مــمــثــل ال  هـــنـــاك  هـــيـــل، وكــــان 
أم ال.. اســمــه جــلــيــانــو جــمــيــا  الــدنــيــا  عـــن هـــذه 
هــذا بــجــانــب مــا ســجــلــه فــي ذاكــرتــنــا «لــي فــان 

استود. وكلينت  كليف» 

افــالم  هــنــاك  الــشــهــيــر.. طبعا  األمــريــكــي  الــنــجــم 
لحظة  آخر  حتى  وستظل  ذاكرتنا،  في  عاشت 
مــن عــمــرنــا، ولــكــن املــوضــوع ان هــذا الــجــيــل ال 

موضوع.  بأي  تربطه  ذاكرة  يملك 
ــة الـــى  ــ ــدرسـ ــ ــا مــــن املـ ــنـ ــتـ ــلـ مــــا زلـــــت اتــــذكــــر رحـ
ــن فــي  ــحــ لـــــحـــــوت، ونــ ــدة ا ــاهــ ــيــــش ملــــشــ ــورنــ ــكــ ــ ال
ــا زلــنــا نــتــذكــر صـــراع  املـــدرســـة االبــتــدائــيــة ومـ
ــــكــــرة بــــني الـــثـــانـــويـــة  املـــــــدارس فــــي مـــبـــاريـــات ال

والصناعة.
من  بالقرب  الزراعي  املعرض  نتذكر  زلنا  وما 
يقدمه  كان  ما  ونتذكر  الشورى  مجلس  مكان 

واملناسبات. االعياد  في  البهلوان 
لـــــجـــــزء االكـــــبـــــر مــمــا  ــم مـــــا زلــــنــــا نـــمـــلـــك ا ــعــ  نــ

وصبانا. طفولتنا  في  شاهدناه 
ال  ذاكرته  أم  ذاكــرة؟  الجديد  للجيل  هل  ولكن 

الشاشة؟. هذه  سوى  تختزن 
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الدوحة - قنا

طقس رطب نسبيا 
اليوم

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم رطبا نسبيا، 

يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف مع فرصة لضباب على 

بعض املناطق آخر الليل على الساحل، وغبار عالق أحيانا مع 

فرصة تشكل ضباب خفيف إلى ضباب على بعض املناطق ليال 

في عرض البحر.  وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى 

شمالية شرقية بسرعة تتراوح بني 5 و15عقدة، وتصبح متغيرة 

االتجاه أقل من 5 عقد الحقا، وفي البحر تكون الرياح متغيرة 

أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بني 

3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية األفقية بني 4 و8 كيلومترات، 

تنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض املناطق آخر الليل. 

ويتراوح ارتفاع املوج على الساحل بني قدم واحدة وقدمني.. وفي 

البحر بني قدم واحدة و3 أقدام.

 أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 29 درجة مئوية.

abdulazizalkhater@yahoo.comabdulazizalkhater@yahoo.com

ــة ــيــ ــاضــ ـــي املــ ــ ـــامــ ــ ــعــــت أشـــــــــــالء أيــ ــمــ جــ

ــة ــيــ ــراضــ ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــو الـ ــمــــت نــــحــ ــمــ ويــ

فلست أول وال آخر من شكى هذه الدنيا الفانية

*****

ــيـــش أزهـــــــى الـــثـــيـــاب ــعـ لـــبـــســـت مــــن الـ

وعـــــشـــــت عـــــمـــــرًا فــــــي ذهـــــــــاب وإيــــــــاب

ــــحــــل
َ
ي مــــــــن أن  كــــــــــــــدرًا  ــنـــــــع  أمـــــ فــــــلــــــم 

ــاب ــ ــ ــن ذهـ ــ ــ  مـ
ً
ــرحـــــــة ــ ــ ــــــــم أعـــــــتـــــــرض فـ ولـ

*****

ـــــــر
ُ

ـــــــس
َ
ــــت مـــــــــن الــــــخــــــلــــــق مـــــــــا الي رأيــــــــــ

ــــــــر
ُ

ـــــــــــام حـــــــلـــــــوًا وم وذقــــــــــــــت مــــــــن االيـــــ

ــوًا مــــــــن أرض زالل  صـــــــفـــــ
ُ

شــــــــربــــــــت

ر
َ

ـــــــــد
َ
ك مـــــــن أرض   طــــيــــنــــًا 

ُ
تـــــجـــــرعـــــت

*****

ــــــــن الــــــــدنــــــــيــــــــا الــــــــســــــــراب ــــت مــ ــقــ ــ ــشــ ــ عــ

ــبــــاب ــر عــ ــ ــهـ ــ ــة فـــــــي نـ ــقــــشــ ــكــــت بــ تــــمــــســ

 عـــــلـــــى ســــاحــــل
ُ
رمـــــتـــــنـــــي أمــــــــــواجــــــــــه

وأبــــــــصــــــــرت خــــلــــفــــي خــــــيــــــال وغـــــــاب

******

ــنــــاس كـــبـــار الــعــقــول ــن الــ ــاشــــرت مــ عــ

وجــالــســت أهـــل الــكــالم أهـــل الفضول

لـــــلـــــنـــــفـــــس مــــــــــن ذا وذا  
ُ

جـــــــمـــــــعـــــــت

فما األيام سوى ماض آفل وآت عجول

رباعيات

نواف املضاحكة رئيسا ملركز شباب سميسمة والظعاين

أجريت انتخابات مركز شباب سميسمة والظعاين، 

التابع لــوزارة الثقافة والرياضة، عن بعد، وأسفرت 

عـــن فـــوز الــســيــد نــــواف مــحــمــد املــضــاحــكــة بمنصب 

رئيس املركز بحصوله على 172 صوتا من أعضاء 

الجمعية العمومية، والسيد عيسى ناصر الحميدي 

بــمــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس املـــركـــز بــعــد حــصــولــه على 

176 صــوتــا.وأكــد املــشــاركــون فــي االنــتــخــابــات أنهم 

وجـــدوا تسهيالت كبيرة عبر استخدامهم برنامج 

«تيمز» للقيام بعملية االنتخاب واختيار املرشحني، 

مــشــيــريــن إلـــى أن الــعــمــلــيــة اتــســمــت بــالــســالســة عبر 

الروابط االلكترونية التي تم إرسالها إليهم من قبل 

املركز.

وتـــهـــدف وزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، عــبــر انــتــخــاب 

ــى تــمــكــني ودعــــم  ــ ــة، إلـ ــ ــدولـ ــ املــــراكــــز الــشــبــابــيــة فــــي الـ

الشباب القطري لتولي املناصب القيادية في هذه 

املـــراكـــز ولــيــكــونــوا فــاعــلــني ومــشــاركــني فـــي صياغة 

االســتــراتــيــجــيــات والـــخـــطـــط الـــتـــي تــســاعــدهــم على 

تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم فـــي مـــجـــال الــعــمــل 

الشبابي.

كما تعتبر االنــتــخــابــات خــطــوة إيجابية تسهم في 

تثقيف الشباب بدور وأهمية االنتخابات، باإلضافة 

إلى إتاحة الفرصة لهم الختيار ممثليهم في إدارة 

هــــذه املــــراكــــز، خــاصــة بــعــد أن أولــــت وزارة الــثــقــافــة 

والـــريـــاضـــة اهــتــمــامــا لــفــئــة الـــشـــبـــاب، وعــمــلــهــا وفــق 

خطتها املوضوعة في أن يقود املراكز الشبابية فئة 

الشباب.

ويعتبر مركز شباب سميسمة والظعاين من املراكز 

الشبابية التي تهتم بفئة الشباب وتقيم عــددا من 

الفعاليات الشبابية باستمرار، كما نجح في تحقيق 

العديد من اإلنجازات خالل السنوات املاضية.

إحالة 276 شخصا للنيابة

ارسم مسارك وخطط ملستقبلك في نادي الخور

إلــى  ــا 
ً

الــجــهــات املختصة 276 شــخــص أحــالــت 

لــعــدم تقيدهم بــاإلجــراءات  النيابة املختصة 

الوقائية واالحترازية املعمول بها في الدولة 

للحد من انتشار فيروس كورونا في املجتمع.

الــداخــلــيــة فــي تــغــريــدة نشرتها  وقــالــت وزارة 

أمس على حسابها الرسمي بموقع تويتر:

ــــوزراء املــوقــر وعلى  اســتــنــادا لــقــرار مجلس الـ

املــرســوم بقانون رقــم (17) لسنة 1990 بشأن 

األمــــــــــراض املــــعــــديــــة واإلجــــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 

واالحـــتـــرازيـــة املــعــمــول بــهــا للحد مــن انتشار 

فــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد19)، قــامــت الجهات 

املختصة بإحالة عــدد مــن املخالفني للنيابة 

املختصة.

وضمت قائمة املحالني للنيابة،271 شخصا 

لــم يــلــتــزمــوا بـــارتـــداء الــكــمــام و5 أشــخــاص لم 

يتقيدوا باملسافة اآلمــنــة وشــخــص واحـــد لم 

يــلــتــزم بــالــعــدد املــســمــوح فـــي املـــركـــة الـــواحـــدة 

ــدد بــــ 4 أشـــخـــاص بــمــا فــيــهــم الــســائــق  واملــــحــ

باستثناء العائالت.

وناشدت الجهات املختصة الجمهور الكريم 

ــتــــرازيــــة  ــــرورة االلـــــتـــــزام بــــالــــقــــرارات االحــ ــــضـ بـ

والوقائية املعمول بها حفاظا على سالمتهم 

وسالمة اآلخرين من انتشار فيروس كورونا 

في املجتمع.

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

¶ نواف املضاحكة

¶ جابر املري

الدوحة - قنا

مركز ابن خلدون بجامعة قطر 
ُيصدر دراسة علمية جديدة

ابــن خــلــدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية فــي جامعة  أعــد مركز 

قــطــر دراســــة علمية تــحــت عـــنـــوان: ســيــنــاريــوهــات الــنــظــام اإليــرانــي 

مــا بعد خامنئي - قـــراءة فــي الــنــمــاذج والــخــيــارات، وذلــك بمشاركة 

ا، على موقع املركز.
ً
مجموعة من الباحثني، واإلصدار متاح، حالي

عد إحــدى الركائز 
ُ
الــدراســة في سياق «املواكبة» التي ت وتأتي هــذه 

قصد باملواكبة «السعي الحثيث 
ُ
االستراتيجية ملركز ابن خلدون. وي

ــواقـــع وتـــطـــويـــره»، وذلــــك فـــي تــنــاغــم مـــع بــقــيــة أطــــر املــركــز  ملــعــرفــة الـ

االستراتيجية املتمثلة في التجديد واملثاقفة والتجسير واألقلمة. 

ولن يتسنى للمركز أن يحقق أيا من هذه األطــر دون معرفة دقيقة 

الــدراســة أهميتها مــن األهمية املتنامية للفاعل  بــالــواقــع. وتستمد 

ــا والــنــظــام اإلقــلــيــمــي عــلــى وجــه 
ً

اإليـــرانـــي فــي الــنــظــام الــدولــي عــمــوم

 بحجم الفاعل اإليــرانــي - الــذي يكاد 
ً
الخصوص، فــال شــك أن فــاعــال

ــا واألقــــوى تــأثــيــًرا فــي الشرق 
ً
يــكــون الــالعــب اإلقليمي األكــثــر نــشــاط

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ولعل  األوســــط-  ال يمكن تجاهل مجرياته 

ق له أنظار املراقبني في املرحلة الحالية هي مسألة 
ّ

أبــرز ما تتشو

ل القادم في منصب القائد األعلى للثورة، وما يترتب عليها 
ّ

التحو

من استحقاقات ال سيما في املشهدين املحلي واإلقليمي.

نظمت اللجنة الثقافية االجتماعية 

ــي، أمــــس  ــ ـــاضــ ــ ـــريـ ــ ــور الـ ــ ــخــ ــ ــادي الــ ــ ــنــ ــ بــ

ــة عـــمـــل ”ارســـــــم مـــســـارك  األول، ورشــــ

وخــطــط ملستقبلك“ قــدمــهــا االســتــاذ 

جابر العرق املــري وذلــك عبر حساب 

بـــاالنـــســـتـــغـــرام، وذلـــك   almoathroon

تحت اشراف إدارة الشؤون الشبابية 

بوزارة الثقافة والرياضة.

ــطــــرق املـــــــــدرب لـــعـــدة  ــي الــــبــــدايــــة تــ  فـــ

محاور منها: كيف تخطط ملستقبلك 

والـــــخـــــطـــــوات الــــتــــي تــــســــاعــــدك عــلــى 

التخطيط ملستقبلك وتحديد اهدافك 

ــيــــة والــســلــبــيــة  واملـــــــؤثـــــــرات الــــخــــارجــ

وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــغـــلـــب عــلــيــهــا وخـــطـــورة 

ــع ذكــــــر بــعــض  ــ ــبـــي مـ ــلـ الـــتـــفـــكـــيـــر الـــسـ

مـــن األمـــثـــلـــة عــلــى ذلـــــك، واســتــعــرض 

الــورشــة في اكساب  املحاضر أهــداف 

املــشــاركــني ملــفــهــوم التخطيط الجيد 

ملستقبل أفــضــل وقـــد تــخــلــل الــورشــة 

ــارات مــن  ــســ ــفــ ــتــ ــــالت واســ ــداخـ ــ ــدة مـ ــ عــ

املشاركني حول ما تضمنته الورشة 

من محاور وعناصر إيضاحية حول 

الــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل واالســـتـــفـــادة 

من التجارب االيجابية من االخرين. 

ــلـــه  ــبـــدالـ ــم عـ ــ ــانـ ــ ــه قـــــــال غـ ــبــ ــانــ ومـــــــن جــ

املهندي مشرف األنشطة املجتمعية 

ــادي تــــهــــدف هـــذه  ــنــ ــالــ ــة بــ ــيـ ــابـ ــبـ والـــشـ

ــســــــاب املـــــشـــــاركـــــني فــي  ــة إلكــــ الــــــورشــــ

ــارات الـــتـــي يــحــتــاجــهــا  ــ ــهـ ــ الــــورشــــة املـ

الــفــرد للتخطيط للمستقبل بطريقة 

ابداعية.

الدوحة - الشرق
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