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صاحب السمو يصدر قانون انتخابات الشورى 
أصــــــــــدر حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى، القانون رقم (6) لسنة 
2021 بإصدار قانون نظام انتخاب 

مجلس الشورى.
وقــضــى الــقــانــون بــتــنــفــيــذه، والعمل 
به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في 

الجريدة الرسمية.
وأصـــــدر ســمــو أمــيــر الـــبـــالد املــفــدى، 
الــقــانــون رقــم (7) لسنة 2021 بشأن 

مجلس الشورى.
وقــضــى الــقــانــون بــتــنــفــيــذه، والعمل 
به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في 

الجريدة الرسمية.
وأصـــــدر ســمــو أمــيــر الـــبـــالد املــفــدى، 
ــنـــة 2021  لـــسـ املــــــرســــــوم رقـــــــم (37) 
بتحديد الدوائر االنتخابية ملجلس 

الشورى ومناطق كل منها.
تـــحـــدد  املـــــــرســـــــوم عــــلــــى أن  ونــــــــص 
الدوائر االنتخابية ملجلس الشورى 
ومناطق كل منها على النحو املبني 
ــالــــجــــدول املــــرفــــق بــــهــــذا املــــرســــوم،  بــ
ــد عــــن كــل  ــ وأن يــنــتــخــب عـــضـــو واحــ
الــدوائــر املبينة  دائـــرة انتخابية مــن 

بالجدول.
وقــضــى املــرســوم بــتــنــفــيــذه، والعمل 

به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في 
الجريدة الرسمية.

وتضمن الــقــانــون رقــم (6) مــن يحق 
ــــروط الــنــاخــب  ــ لـــهـــم االنــــتــــخــــاب، وشـ
ــيـــة،  ــتـــخـــابـ ــلــــجــــان االنـ وتـــفـــاصـــيـــل الــ
واالعتراضات والتظلمات وضوابط 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ إعــــــــــــالن الـــــــــجـــــــــداول االنـ
وأحــكــام الترشيح ومــوانــع الترشح 
ــط تــنــظــيــم  ــ ــوابــ ــ ــابــــات، وضــ ــتــــخــ لــــالنــ
الــدعــايــة االنتخابية ومحظوراتها، 
الــتــي يمنع فيها الدعاية  واألمــاكــن 
ــابـــات وعـــقـــوبـــات  ــتـــخـ ومـــواعـــيـــد االنـ
ــانــــون، خـــاصـــة بــتــلــقــي  ــقــ مــخــالــفــة الــ
تمويل خارجي أو استخدام القوة، 
وكــــل مـــا مـــن شـــأنـــه اإلخـــــالل بــحــريــة 

االنتخاب. 
ــم (7) تــكــويــن  وتــضــمــن الـــقـــانـــون رقــ
ــقــــــاللــــــه وحـــــقـــــوق  املـــــجـــــلـــــس واســــــتــــ
األعــــضــــاء وواجـــبـــاتـــهـــم واملـــحـــظـــور 
ــتــــعــــامــــل مــع  عـــلـــيـــهـــم، وضــــــوابــــــط الــ
األجهزة الحكومية، وأمانة املجلس 
وتنظيم عمله، فيما تضمن املرسوم 
تحديد الدوائر االنتخابية الثالثني 

ومناطق كل منها.
املـــقـــار  ــة  ــيــ ــلــ الــــداخــ وحـــــــــددت وزارة 
االنـــتـــخـــابـــيـــة النــــتــــخــــابــــات مــجــلــس 
الــشــورى فــي دورتـــه األولـــى واملــقــررة 

في أكتوبر املقبل.

رئيس الوزراء: ندعو ملشاركة واسعة 
تليق بهذا االستحقاق التاريخي

ــي الـــشـــيـــخ  ــعـــــالـــ دعـــــــــا مـــ
ــن خـــلـــيـــفـــة بــن  ــ ــد بــ ــ ــالـ ــ خـ
ــانـــي  ثـ آل  ــز  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
ووزيـــــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة، 
املواطنني إلى التسجيل 
ــد  ــ ــيـ ــ فـــــــــــــي ســـــــــــجـــــــــــالت قـ
الـــــنـــــاخـــــبـــــني بـــــــــــــدءًا مـــن 
الـــــــقـــــــادم،  ــطـــــس  أغـــــســـ  ١
ــلـــى  ــه عـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وحــــــــــث مـ
ضمان مشاركة واسعة 
بــهــذا االستحقاق  تليق 
التاريخي الذي يؤسس 

ملرحلة جديدة.
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قانون الشورى ينسجم مع الدستور 
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صاحب السمو يصدر قانون نظام انتخاب مجلس الشورى
أصـــــدر حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
القانون رقــم (6)  املــفــدى،  حمد آل ثاني أمير البالد 
قــانــون نظام انتخاب مجلس  لسنة 2021 بــإصــدار 

الشورى.
وقــضــى الــقــانــون بــتــنــفــيــذه، والــعــمــل بــه مــن تــاريــخ 

صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وتــــضــــمــــن الـــــقـــــانـــــون مــــــن يــــحــــق لــــهــــم االنــــتــــخــــاب 
وشــــروط الــنــاخــب وتــفــاصــيــل الــلــجــان االنــتــخــابــيــة، 
واالعتراضات والتظلمات وضوابط اعالن الجداول 
االنــتــخــابــيــة وأحـــكـــام الــتــرشــيــح ومـــوانـــع الــتــرشــح 
لالنتخابات وضوابط تنظيم الدعاية االنتخابية 
الــتــي يمنع فيها الدعاية  ومــحــظــوراتــهــا واألمــاكــن 
القانون  ومــواعــيــد االنــتــخــابــات وعــقــوبــات مخالفة 
خــاصــة بتلقي تمويل خــارجــي او اســتــخــدام القوة 

وكل ما من شأنه اإلخالل بحرية االنتخاب.
كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية 
تسمى «لجنة الناخبني» يصدر بتشكيلها، ونظام 
الــوزيــر. وتختص اللجنة  ضوابط عملها، قــرار من 
بإعداد ومراجعة وإعــالن جــداول الناخبني ويكون 
لـــهـــا، عــلــى األخــــــص، تــلــقــي طــلــبــات قــيــد الــنــاخــبــني 
وفــحــصــهــا. قــيــد مــن تـــوافـــرت فــيــه شــــروط الــنــاخــب. 
ــداول  ــــالن جــ تــحــديــد الـــعـــنـــوان الــــدائــــم لــلــنــاخــب. إعـ
الناخبني. تلقي االعتراضات والتظلمات من جداول 

الناخبني والفصل فيها.

ونص أيضا على أن ال يجوز للوزراء، ووزراء الدولة 
األعـــضـــاء، فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، ومـــن ُعـــني بــدرجــة 
الــقــضــائــيــة، ومنتسبي  الــهــيــئــات  وزيـــــر، وأعـــضـــاء 
كافة الجهات العسكرية من العسكريني، وأعضاء 
املجلس البلدي املركزي، ترشيح أنفسهم لعضوية 
الــشــورى طـــوال مــدة شغلهم مناصبهم أو  مجلس 

وظائفهم أو عضويتهم بحسب األحوال.
كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
القانون رقــم (7)  املــفــدى،  حمد آل ثاني أمير البالد 

لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى.
 وقــضــى الــقــانــون بتنفيذه، والــعــمــل بــه مــن تــاريــخ 

صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
القانون رقم 7 تكوين املجلس واستقالله  وتضمن 
وحـــقـــوق األعـــضـــاء وواجــبــاتــهــم واملــحــظــور عليهم 
وضوابط التعامل مع االجهزة الحكومية، وأمانة 
املجلس وتنظيم عمله فيما تضمن املرسوم تحديد 

الدوائر االنتخابية الثالثني ومناطق كل منها.
وجــــاء فـــي الـــقـــانـــون أن يــكــون لــلــمــجــلــس شخصية 
ــالـــي واإلداري،  املـ بــاالســتــقــالل  مــعــنــويــة، ويــتــمــتــع 
ويكون مقره مدينة الدوحة، ويجوز لألمير دعوته 

لالجتماع في أي مكان آخر.
ويتألف املجلس من 45 عضوا، يتم انتخاب ثالثني 
منهم عن طريق االقتراع العام السري املباشر، وفقا 
الـــذي يبينه  الــفــردي على النحو  لنظام االنــتــخــاب 
قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. ويعني األمير 
ــوزراء أو  ــ ــ ــن مـــن الـ ــريـ ــاء الــخــمــســة عــشــر اآلخـ األعـــضـ

غيرهم، وُينشر قرار التعيني في الجريدة الرسمية. 
ويــكــون لألعضاء املعينني الحقوق ذاتــهــا وعليهم 

الواجبات ذاتها املقررة لألعضاء املنتخبني
وأن يتولى املجلس سلطة التشريع، ويقر املوازنة 
الــعــامــة لــلــدولــة، كما يــمــارس الــرقــابــة على السلطة 

التنفيذية، وذلك على الوجه املبني في الدستور.
وفــيــمــا يتعلق بــرفــع الــحــصــانــة عــن عــضــو املجلس 
جاء في القانون إنه ال يجوز في غير حاالت التلبس 
الــشــورى أو حبسه أو تفتيشه  القبض على عضو 
أو استجوابه إال بــإذن سابق مــن املجلس، وإذا لم 
يصدر املجلس قراره في طلب اإلذن خالل شهر من 
اُعتبر ذلــك بمثابة إذن،  تاريخ وصــول الطلب إليه 

ويصدر اإلذن من الرئيس في غير أدوار االنعقاد..
كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، املرسوم رقم (37 
الــدوائــر االنتخابية ملجلس  ) لسنة 2021 بتحديد 

الشورى ومناطق كل منها.
الــدوائــر االنتخابية  املــرســوم على أن تحدد  ونــص 
ملــجــلــس الـــشـــورى ومــنــاطــق كـــل مــنــهــا عــلــى الــنــحــو 
املــرســوم، وأن ينتخب  املبني بالجدول املرفق بهذا 
عــضــو واحــــد عــن كــل دائــــرة انــتــخــابــيــة مــن الــدوائــر 

املبينة بالجدول.
 وقــضــى املــرســوم بتنفيذه، والــعــمــل بــه مــن تــاريــخ 

صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
الــدوائــر االنتخابية ملجلس الشورى 30  وبلغ عــدد 
دائرة انتخابية موزعة على مختلف مناطق الدولة.

دعا معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية املواطنني للتسجيل 
في سجالت قيد الناخبني النتخابات مجلس الشورى في 

ا من 1 اغسطس املقبل. اكتوبر 2021 وذلك بدًء
وقـــــال مــعــالــيــه فـــي تـــغـــريـــدة نــشــرهــا أمـــــس, عــلــى حــســابــه 

الــرســمــي بــمــوقــع تــويــتــر: «بـــإصـــدار قــانــون نــظــام انتخاب 
مــجــلــس الــــشــــورى؛ نـــدعـــو مــواطــنــيــنــا إلــــى الــتــســجــيــل في 
ا من 1 أغسطس القادم لضمان  سجالت قيد الناخبني بدء
مــشــاركــة واســعــة تليق بــهــذا االســتــحــقــاق الــتــاريــخــي الــذي 
يــؤســس ملرحلة جــديــدة مــن مــشــاركــة املــواطــن الــقــطــري في 
ــأن الــــعــــام، ومــســاهــمــتــه فـــي صــنــاعــة مــســتــقــبــل وطــنــه  الـــشـ

وازدهاره.»

:    1  
ندعو املواطنني إلى التسجيل بسجالت قيد الناخبني

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق - قنا
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قانون رقم (6)  لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى

    
      

  18  

     
    

  



12097  2021  30   1442   20 



يلتزم املرشح في الدعاية االنتخابية باحترام الدستور واملحافظة على الوحدة الوطنية

     
    

    24 

     
   2  
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الحبس 5 سنوات والغرامة 10 ماليني ريال عقوبة كل مرشح يتلقى أمواال من جهة أجنبية

      
      

    10

قانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى
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200 ألف ريال مكافأة رئيس الشورى و150 ألفًا لنائبه والعضو 100 ألف شهريًا
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الجدول املرفق باملرسوم رقم (37) لسنة 2021

نحن تميـم بن حمد آل ثـاني  أمير دولة 
قطر  

بعد االطالع على الدستور ، 
لــســنــة 1970  ــانــــون رقـــــم (9)  ــقــ الــ وعـــلـــى 
ــة ملــجــلــس  ــامـ ــعـ بــتــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات الـ

الشورى في قطر 
لــســنــة 2005  الـــقـــانـــون رقــــم (38)  وعـــلـــى 

بشأن الجنسية القطرية، 
وعلى اقتراح وزير الداخلية، 

 وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس 
الوزراء، 

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، 
قررنا القانون اآلتي : 

مادة (1) 

ــانــــون نـــظـــام انــتــخــاب  ــام قــ ــكـ يــعــمــل بـــأحـ
مجلس الشورى ، املرفق بهذا  القانون .

مادة (2) 

يــــــصــــــدر وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــــــقــــــــرارات 

الــالزمــة لتنفيذ  والتعليمات والتعاميم 
أحكام القانون املرفق .

مادة (3) 

ُيلغى القانون رقم (9) لسنة 1970 املشار 
إلــيــه، كما ُيلغى كــل حكم يخالف أحكام 

القانون املرفق.

2021 6
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إلــى حضرة  وجــه الدكتور فهد النعيمي الشكر 
صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمــيــر الــبــالد املــفــدى، لــصــدور قــانــون انتخابات 
مــجــلــس الــــشــــورى، خــاصــة وأن جــمــيــع الــشــعــب 
الــقــطــري كـــان ينتظر صــــدور الــقــانــون مــن أجــل 
ــر االنــتــخــابــيــة،  ــ ــدوائـ ــ مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة تــقــســيــم الـ
وشـــروط املــرشــح لعضوية املجلس، ومــن يحق 
لهم االنتخاب، مؤكدًا أن القانون تضمن مواد 
تضمن أن يكون املجلس ممثًال حقيقيًا إلرادة 
الــذي  املــواطــنــني، مستمدًا فصوله مــن الدستور 

ُأقر من الشعب القطري.
الـــــدوائـــــر  تـــقـــســـيـــم  ــيـــمـــي أن  ــعـ ــنـ الـ وأضــــــــــاف د. 
االنــتــخــابــيــة جـــاء بشكل حــكــيــم، يضمن تمثيل 
كافة أطــيــاف الشعب القطري فــي املجلس، مما 
يــؤكــد حـــرص الــقــيــادة الــرشــيــدة عــلــى أن يكون 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى املـــنـــتـــخـــب مـــمـــثـــًال حــقــيــقــيــًا 
لــلــجــمــيــع، لــتــعــزيــز املـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة صنع 

ــانـــون من  ــقـ الــــقــــرار، مــثــنــيــًا عــلــى مـــا تــضــمــنــه الـ
صالحيات ملجلس الشورى املنتخب، مما يؤكد 
أن املجلس يملك صالحيات تشريعية ورقابية 

ُتمكن أعضاءه من تلبية متطلبات الشعب على 
كافة األصــعــدة، ســواء فيما يتعلق بالخدمات، 
أو اقــتــراح وتــشــريــع الــقــوانــني الــالزمــة ملواصلة 

مسيرة التنمية والتقدم.
وأوضح أن الفترة املقبلة تتطلب من كل مواطن 
قطري يــرى نفسه مؤهًال للترشح لالنتخابات 
أن يبادر بالتسجيل، ولكن يجب أن يكون واثقًا 
مــن قــدرتــه عــلــى صــنــع الـــفـــارق إذا مــا وثـــق فيه 
نــاخــبــو دائـــرتـــه االنــتــخــابــيــة، مــن خـــالل تجهيز 
لــه بمجرد إعــالنــه الترشح الستقبال  مقر دائــم 
إلــى مطالبهم، باإلضافة  املواطنني واالستماع 
إلــى وضــع برنامج انتخابي يشمل العديد من 
الـــرأي العام،  املقترحات والقضايا التي تشغل 
مـــع وضــــع الــحــلــول الــنــاجــعــة لــهــا، حــتــى يــكــون 
ممثل كل دائرة على علم بجميع التحديات التي 
تواجه ناخبيه وأيضًا طموحات جميع أطياف 

املجتمع.

د. فهد النعيمي: مجلس ممثل لجميع مكونات املجتمع

¶ د. فهد النعيمي

¶ تجهيز مقار الدوائر االنتخابية                تصوير محمد فرج - حسني سيد- راجان

الــدكــتــور عبدالعزيز كمال عضو مجلس الشورى  أكــد 
السابق، أن إصــدار قانون انتخابات مجلس الشورى، 
حسم العديد من النقاط التي كانت مثارًا للجدل على 
مــــدى األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة، حــيــث شــمــل بــشــكــل واضـــح 
ــراطـــات الــخــاصــة بــالــتــرشــح، وكـــذلـــك من  ــتـ جــمــيــع االشـ
يحق لهم التصويت، وتقسيم الدوائر االنتخابية، الفتًا 
إلى أنه فيما يتعلق بالدوائر االنتخابية، ربما تصدر 
وزارة الداخلية الحقًا واللجنة املشرفة على االنتخابات 
الــدوائــر االنتخابية ونطاقها  دلــيــًال توضيحيًا حــول 

الجغرافي.
وقال د. كمال: «القانون وضع خريطة طريق لكل من يريد 
أن يرشح نفسه، إذ بّني ضرورة أن يكون املرشح قطري 

الـــجـــنـــســـيـــة مــن 
ــلــــة ســكــنــت  ــائــ عــ
قـــطـــر قـــبـــل عـــام 
1930 كــمــا جــاء 
فــــــي الــــدســــتــــور 
ــري، وأال  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
يــــــــــقــــــــــل عـــــــمـــــــره 
عــــــن 30 عــــامــــًا، 
وأن يـــــــكـــــــون 
حــســن الــســمــعــة 
محمود السيرة 
ومــــــن املـــشـــهـــود 
ــة  ــانــ ــاألمــ ــم بــ ــهــ لــ
واالســــــتــــــقــــــامــــــة 

وحــســن الــخــلــق، وجــمــيــعــهــًا اشــتــراطــات جــيــدة تضمن 
الــشــورى،  أن يــكــون املــرشــح مناسبًا لعضوية مجلس 
ولكن يجب أيضًا أن يتوافر في املرشح بعض املميزات 
األخرى مثل الثقافة العامة، وأن يكون لديه فكر ورؤية 
ومــشــروع حقيقي، وأن يكون حاصًال على العديد من 
فــي مستقبل  الــتــي تــؤهــلــة للتفكير  الــعــلــيــا  الــشــهــادات 
ة  املواطنني وسن القوانني، وليس مجرد إجادته للقراء

والكتابة فقط».
وأضــــــــاف أن قــــانــــون االنــــتــــخــــابــــات يــعــتــبــر فــــي عــديــد 
ــانـــون مــمــارســة الــســلــطــة الــســيــاســيــة، أو  الــتــســمــيــات قـ
الــشــروط  الــشــورى، حيث يهتم بــوضــع  قــانــون مجلس 
للناخب واملرشح، وينظم العملية االنتخابية، مشيرا 
ــر  ــى أن الـــقـــانـــون ســيــتــبــعــه مـــرســـوم ســيــحــدد الـــدوائـ إلــ
االنــتــخــابــيــة داخـــل الــدولــة وهـــو امـــر طبيعي كــمــا حــدد 
القانون شروط العملية االنتخابية من دعاية، وشروط 
الناخب واملــرشــح والجهات التي تفصل في النزاعات 
خالل العملية االنتخابية وغيرها من املسائل املتعلقة 

بالعملية االنتخابية.

د. عبدالعزيز كمال: خريطة 
طريق للمرشحني 

¶ د. عبدالعزيز كمال

راشد بن عرار: توسيع دائرة من 
يحق لهم االنتخاب أمر إيجابي

يوسف الكواري: تفاصيل حول النطاق الجغرافي للدوائر

قال السيد راشد بن عرار النعيمي عضو مجلس الشورى 
السابق، إن القيادة الرشيدة حرصت على إصدار قانون 
االنــتــخــابــات قــبــل وقـــت كـــاف مـــن انـــطـــالق االنــتــخــابــات، 
إلعــطــاء فــرصــة لــكــل مــن يـــرى نفسه مــؤهــًال للترشح أن 
يـــدرس االشــتــراطــات، ويجهز برنامجا انتخابيا قويا 
يستطيع من خالله جــذب كتلة تصويتية لصالحه في 
إلــى حضرة صاحب  الــدائــرة االنتخابية، موجهًا الشكر 
ــة، الــتــي  ــرمـ ــكـ ــــذه املـ ــيـــر الــــبــــالد املــــفــــدى عـــلـــى هـ الـــســـمـــو أمـ
كانت مطلبًا لشريحة كبيرة من الشعب القطري خالل 

السنوات املاضية.
ــن يــحــق  وأشـــــــــار الـــنـــعـــيـــمـــي إلــــــى أن تـــوســـيـــع دائـــــــــرة مـــ
لــــهــــم الـــتـــصـــويـــت 
ــابـــات  ــتـــخـ فــــي االنـ
ــة، ســـعـــيـــا  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ املـ
لــتــعــزيــز املــشــاركــة 
الــــــشــــــعــــــبــــــيــــــة فــــي 
اتـــــــخـــــــاذ الـــــــقـــــــرار، 
كــــل مــن  ــيـــث إن  حـ
اكتسب الجنسية 
ــة بـــشـــرط  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
يــــــكــــــون جـــــده  أن 
قـــــــــطـــــــــريـــــــــا ومـــــــــن 
مواليد دولة قطر، 
يحق له االنتخاب 
وهـــــــــو أمـــــــــر بــــالــــغ 
األهــمــيــة، متمنيًا 
من الشعب القطري أن يكون على قدر املسؤولية ويشارك 
بــقــوة فـــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، وبــنــســب تــصــويــت غير 

مسبوقة.
ــاف: «تــأتــي انــتــخــابــات مــجــلــس الـــشـــورى لتوسيع  ــ وأضـ
دائــــرة املــشــاركــة الــفــاعــلــة»، الفــتــًا إلـــى أن االســتــحــقــاقــات 
املطلوبة تتمثل فــي: املصداقية، والــوضــوح من قبل كل 
مواطن في اختيار مرشح كفء وصــادق وملتزم، ولديه 
أبــنــاء بلده  اهتمام وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه 
أوًال، ثم دائرته االنتخابية ثانيًا، والحفاظ على سمعة 
الدولة وريادتها التي حققتها طوال مسيرتها». مشيرًا 
إلى أن البعض يهتم بدائرته قبل االنتخاب لكسب تأييد 
املــحــيــطــني بـــه ثـــم يــتــكــاســل عـــن تــقــديــم الــخــدمــة املــرجــوة 
والتي وضعها أهل الدائرة فيه، وهذا ما ال نريد أن نراه 
ــقـــادم، مــؤكــدًا أن الــوعــي االنــتــخــابــي لــدى  فــي املــجــلــس الـ
املجتمع زاد بشكل ملحوظ جـــدًا، وصـــار مــن املتابعني 
واملــهــتــمــني بــكــل العمليات االنــتــخــابــيــة، بــل ويخضعها 

للنقاش واآلراء وتبادل األفكار.

ــادي  ــتــــصــ ــر االقــ ــيـ ــبـ أكــــــد الـــخـ
يــوســف الـــكـــواري أن قــانــون 
االنــتــخــابــات جــيــد، ويضمن 
تـــــمـــــثـــــيـــــل كـــــــــافـــــــــة شـــــــرائـــــــح 
املــــجــــتــــمــــع، الفـــــتـــــًا إلــــــــى أنــــه 
ــانــــون  ــقــ ــمــــجــــرد إصــــــــــدار الــ بــ
تـــالشـــت جــمــيــع املــغــالــطــات 
ــداولـــهـــا  ــت يـــتـــم تـ ــانــ ــتــــي كــ الــ
خــــــالل األســــابــــيــــع املـــاضـــيـــة 
بـــــشـــــأن شــــــــــروط الــــتــــرشــــح، 
ومـــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، 
والـــدوائـــر االنتخابية، الفتًا 

القانون أوضــح كيفية تقسيم الدوائر  إلــى أن 
ــنــــاطــــق الـــقـــديـــمـــة  ــاًء عـــلـــى املــ ــ ــنـ ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة بـ
والــتــاريــخــيــة، ولكننا بانتظار تفاصيل أكثر 
حـــول الــنــطــاق الــجــغــرافــي لــلــدوائــر ومـــن يحق 

لـــه الــتــرشــح فـــي كـــل دائـــر، 
ولـــــكـــــن بــــشــــكــــل عــــــــام فــــإن 
الـــقـــانـــون راعــــى املصلحة 
ــًا  ــدًا ايـــضـ ــيــ الـــــعـــــامـــــة، مــــشــ
بتوسيع رقعة الناخبني، 
ملـــــا فـــــي هـــــــذا الــــــقــــــرار مــن 

حكمة بالغة.
وأضاف أن أفضل أساليب 
كـــــســـــب ثـــــقـــــة الــــنــــاخــــبــــني 
بـــــعـــــيـــــدًا عــــــــن الـــــــــــــــوالءات 
ــة بــالــنــســبــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
إلــــــى املــــرشــــحــــني، تــتــمــثــل 
فــي الــثــقــة واملــصــداقــيــة واملــتــابــعــة الـــجـــادة من 
قبل املرشحني ألعمال دائرتهم واحتياجاتهم 
وتنفيذ مــطــالــب أهـــل منطقته والــســعــي لذلك 
بــكــل جــديــة ألن املــرشــح تــم اخــتــيــاره مــن أجــل 

مصلحة أهل دائرته، موضحًا أن املرشح يجب 
أن يكون مطلعًا على كل التجارب االنتخابية 
السابقة، وعارفًا بمجريات األمور بدائرته من 
خــالل االلتقاء بأعضاء منطقته أو املرشحني 
ـــن املــهــم  ــرة مـــنـــهـــم، ومــ ــبـ ــذ الـــخـ ــ الـــســـابـــقـــني ألخـ
ــد كـــل احــتــيــاجــات املــنــطــقــة ومــعــرفــة  ــدًا رصــ جــ
األولويات فيها، وأال يكون غائبًا عن االحتياج 

املجتمعي، وهو ما أكد عليه القانون.
وشــدد على أهمية دور املواطنني في اختيار 
املـــرشـــحـــني فـــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــورى 
الجديد في أكتوبر املقبل، الفتًا إلى أن الناخب 
يجب أن يقدر قيمة هذا االستحقاق االنتخابي 
املــواطــن  يــأتــي استكماال ملسيرة إشـــراك  الـــذي 
فـــي صــنــع الـــقـــرار وتــرســيــخ قـــواعـــد املــشــاركــة 
ــات الـــبـــالد  ــمــــوحــ ــة بـــمـــا يـــحـــقـــق طــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

والنهوض بها في كافة املجاالت.

¶ راشد بن عرار النعيمي

¶ يوسف الكواري
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القانون شمل نصوصًا تضمن توسيع املشاركة الفاعلة
أكد خبراء وأعضاء سابقون في مجلس الشورى، أن 
إصدار قانون انتخابات مجلس الشورى، كان قرارًا 
الــقــطــريــون مــن أجــل معرفة كيفية تقسيم  ينتظره 
ــر االنــتــخــابــيــة، وشـــــروط املـــرشـــح لــعــضــويــة  الــــدوائــ
املــجــلــس، ومــــن يــحــق لــهــم االنـــتـــخـــاب، مــؤكــديــن أن 
ــواد تــضــمــن أن يـــكـــون املــجــلــس  ــ الـــقـــانـــون تــضــمــن مـ
ممثًال حقيقيًا إلرادة املــواطــنــني، مستمدًا فصوله 
ــر مـــن الــشــعــب الــقــطــري، كما  مـــن الــدســتــور الــــذي ُأقــ
الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة جـــاء بشكل حكيم،  أن تقسيم 
يــضــمــن تــمــثــيــل كــافــة أطـــيـــاف الــشــعــب الــقــطــري في 
املــجــلــس، مما يــؤكــد حــرص الــقــيــادة الــرشــيــدة على 
أن يكون مجلس الشورى املنتخب ممثًال للجميع، 

لتعزيز املشاركة في عملية صنع القرار.
وأضافوا في تصريحات لـ الشرق، أن إصدار قانون 
انتخابات مجلس الشورى، حسم العديد من النقاط 
التي كانت مثارًا للجدل، ووضع خريطة طريق لكل 

من يريد أن يرشح نفسه، إذ بــّني ضــرورة أن يكون 
املرشح قطري الجنسية من عائلة سكنت قطر قبل 
عام 1930 كما جاء في الدستور القطري، وأال يقل 
عمره عن 30 عامًا، وأن يكون حسن السمعة محمود 
ــن املــشــهــود لــهــم بــاألمــانــة واالســتــقــامــة  الــســيــرة ومـ
وحسن الخلق، وجميعهًا اشتراطات جيدة تضمن 
أن يكون املرشح مناسبًا لعضوية مجلس الشورى، 
ولـــكـــن يــجــب أيـــضـــًا أن يـــتـــوافـــر فـــي املـــرشـــح بعض 
املميزات األخرى مثل الثقافة العامة، وأن يكون لديه 

فكر ورؤية ومشروع حقيقي.
وقالوا: «إن توسيع دائــرة من يحق لهم التصويت 
فـــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، ســعــيــا لــتــعــزيــز املــشــاركــة 
القرار، حيث إن كل من اكتسب  الشعبية في اتخاذ 
الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطريًا ومن 
مواليد دولة قطر، يحق له االنتخاب وهو أمر بالغ 
األهـــمـــيـــة»، مــتــمــنــني مـــن الــشــعــب الــقــطــري أن يــكــون 
على قدر املسؤولية ويشارك بقوة في االنتخابات 

املقبلة، وبنسب تصويت غير مسبوقة.

عمرو عبدالرحمن
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أشــادت الدكتورة املحامية غادة درويــش كربون بقانون 
الــشــورى، ووصفته بأنه نقلة نوعية  انتخابات مجلس 
في املنظومة التشريعية للدولة، ألنه يؤرخ ملرحلة جديدة 
مــن مسيرة مجلس الــشــورى الــذي كــان وال يــزال يالمس 
 أّن القانون صدر في 

ً
احتياجات الوطن واملواطن، منوهة

مــواد قانونية مرنة تتيح للمرشح والناخب واملجتمع 
التعرف على ثقافة الشورى ودوره في متابعة املراسيم 
والقوانني واملوضوعات املجتمعية واملحلية التي تطرح 

خالل دوراته املنعقدة.
وقــالــت إّن قــانــون االنــتــخــاب الــجــديــد يــأتــي انسجامًا مع 
الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 وطموحات 

الـــدولـــة فــي تــعــزيــز مــشــاركــة املــواطــنــني فــي عملية صنع 
الـــقـــرار، مـــؤكـــدًة أّن الــقــيــادة الــرشــيــدة حــرصــت أن يــكــون 

املجلس ممثًال حقيقيًا للمواطنني.
وجــــــاء الـــقـــانـــون لـــيـــكـــرس مـــبـــدأ املـــشـــاركـــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
العملية التشريعية، كما يضطلع بأمور واختصاصات 
تتواءم مع متطلبات التحديث، ألنه يتولى الرقابة على 
السلطة التنفيذية مثل اقتراح القوانني وإبــداء الــرأي في 

مشروعات الدولة.
ــافــــت: إّن الـــقـــانـــون حــــدد شـــروطـــًا وآلـــيـــات الخــتــيــار  وأضــ
املرشحني وملــشــاركــة الناخبني فــي العملية االنتخابية، 
وشدد على ضرورة احترام الجميع للقانون االنتخابي، 

للحفاظ على النزاهة واملصداقية واملوضوعية.
وأكــدت د. املحامية غــادة درويــش كربون أهمية االطــالع 
عــلــى ثــقــافــة انــتــخــابــات مــجــلــس الـــشـــورى، ألنــهــا مسيرة 
جديدة في حياة مجلس الشورى، وتعزز الهوية الوطنية 
ألنــهــا تــحــفــز املــواطــنــني عــلــى املــشــاركــة فــي عملية صنع 

القرار.
وأعربت عن اعتزازها باملنظومة التشريعية التي تالمس 
دومًا احتياجات املجتمع، وتتطلع لطموحات املواطنني 
في اختيار برامج نوعية، وانتخاب كــفــاءات قــادرة على 
املــســتــجــدات وتسعى إليــجــاد حــلــول ناجعة،  التأقلم مــع 

وابتكار آليات جديدة لبيئة األعمال.

:f         

انتخابات الشورى نقلة نوعية في املنظومة التشريعية الوطنية
أكد عدد من القانونيني أهمية قانون نظام انتخاب 
مجلس الشورى في تعزيز املشاركة الشعبية في 
الــقــرار، وتكريس مبدأ املشاركة في  عملية صنع 
العملية التشريعية، وترجمة لطموحات املجتمع في 
مجلس شورى منتخب يقوم على مبادئ الكفاءة 

والنزاهة واملوضوعية والحيادية.
ــالـــوا فـــي لـــقـــاءات لــــ الـــشـــرق: إّن الــقــانــون وضــع  وقـ
آلــيــات مــحــددة ومــرنــة، تتيح لــكــل نــاخــب ومــرشــح 
التعرف على العملية االنتخابية في بيئة تشريعية 
سلسة، داعني املؤسسات واألفراد إلى دعم العملية 
القانونية لعملية  الثقافة  االنتخابية بالتعرف على 

الــذي يحمل  الــقــرار، وكيفية اختيار املرشح  صنع 
هموم املجتمع ويسعى إلى النهوض به.

ونوهوا أّن املجلس الجديد سيكون إضافة للقوانني 
التي حرصت على خدمة الدولة وحماية مقدراتها 
وترسيخ الكفاءة كمعيار، وأشاروا إلى أّن القانون 
وضـــع شــروطــًا الخــتــيــار املــرشــح أبــرزهــا الــكــفــاءة 
الحبس  والخبرة، كما وضع عقوبات مشددة هي 
والغرامة من أجل ضمان عدم وجود مخالفة تمس 
الحياة التشريعية، وجرم القانون التمويل األجنبي، 
التعدي على  أو  وحظر محاوالت تقسيم املجتمع 
الدين والــعــادات املجتمعية األصيلة، وجرم  حرمة 
ــًا كـــل مـــا يـــســـيء لــلــمــنــافــســة الــشــريــفــة بني  أيـــضـ

املرشحني.
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احترام الدستور واملحافظة 
على الوحدة الوطنية 

أعربت املحامية منى املطوع عن اعتزازها بصدور 
القانون ألنه يؤرخ ملرحلة مهمة في مسيرة مجلس 
الشورى الجديد، ويرسخ مبادئ العدالة واملشاركة 
ــاءة مـــعـــيـــارًا نــوعــيــًا،  ــفـ ــكـ املــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تــضــع الـ
 أنه قفزة تشريعية تواكب احتياجات الدولة 

ً
مضيفة

ومتطلبات الحياة املجتمعية، ألّن املجلس سيكون 
معنيًا بـــدراســـة كــل املــوضــوعــات الــتــي تــهــم الــشــأن 
املحلي وتنظر في مشروعات القوانني وتبدي الرأي 
في موادها لخدمة املصلحة العامة للدولة.  وقالت: 
يــتــضــمــن الـــقـــانـــون الـــشـــروط الـــواجـــب تـــوافـــرهـــا في 
الناخبني واملترشحني لعضوية املجلس، كما يشمل 
السماح للعاملني في الجهات الحكومية بالترشيح 
لــعــضــويــة الـــشـــورى، مــع االحــتــفــاظ لــهــم بوظائفهم 
ــم  ــهــ ــاتــ ــيــ ــرقــ وتــ
ــيــــتــــهــــم  وأقــــدمــ
طــــــــــــــــوال مـــــــدة 
الـــــعـــــضـــــويـــــة، 
ويــــــــــــحــــــــــــظــــــــــــر 
ترشح الوزراء 
وأعـــــــــــــــضـــــــــــــــاء 
الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــات 
الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة 
ومــــنــــتــــســــبــــي 
كــافــة الجهات 
العسكرية من 
الـــعـــســـكـــريـــني، 
وأعضاء املجلس البلدي. ويتضمن القانون أيضا 
فرض التزامات على املرشحني عند مباشرة الدعاية 
االنــتــخــابــيــة، بــمــا فــي ذلـــك احــتــرام أحــكــام الــدســتــور 
واملــحــافــظــة عــلــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وصــيــانــة أمــن 
املجتمع. ويؤكد القانون كذلك ضرورة عدم تضمني 
وسائل الدعاية االنتخابية الدعوة ألي نزعة قبلية 
أو طــائــفــيــة، أو مــا يــتــعــارض مــع اآلداب الــعــامــة أو 
الــديــنــيــة واالجتماعية  الــقــيــم  الــســائــدة أو  التقاليد 
للمجتمع، أو اإلســـاءة إلــى املــرشــح اآلخـــر، أو إثــارة 
القبلية أو الطائفية بأي شكل، كما ينص  النعرات 
على ضــمــان اإلشـــراف القضائي على االنتخابات، 
لـــإلشـــراف عــلــى عملية التصويت  لــجــنــة  مــن خـــالل 
ــفـــرز وإعـــــالن الــنــتــائــج، بــرئــاســة قــــاٍض يــخــتــاره  والـ
املجلس األعلى للقضاء. وينص أيضا على عقوبات 
مــــشــــددة لـــلـــجـــرائـــم االنـــتـــخـــابـــيـــة، خـــاصـــة فــــي حـــال 
حصول أحد املرشحني على دعم من شخص أجنبي 
أو جهة أجنبية، وعقوبات لضمان حرية التصويت 

ومكافحة شراء األصوات أو املساس بالنزاهة.

 :   

تعزيز الضمانة الدستورية في نزاهة االنتخابات

اللجوء للقضاء في منازعات االنتخابات لضمان النزاهة

 قال املحامي خالد عبدالله املهندي الخبير في 
الــقــانــون خــطــوة مهمة  إّن  الــشــؤون االنتخابية: 
نــحــو حــوكــمــة عملية االنــتــخــاب وتــغــطــيــة كافة 
الجوانب التنظيمية واإلجرائية في انتخابات 
مجلس الشورى، ويجعل املشاركة هي األساس 
فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة الــحــيــويــة، ويـــعـــزز الــضــمــانــة 
الــدســتــوريــة فــي نــزاهــة االنــتــخــابــات، حيث جاء 

القانون لحماية الناخب واملنتخب.
ــانـــون يــســعــى لــتــهــيــئــة بــيــئــة آمــنــة  ــقـ وأكـــــد أّن الـ
ــيــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة االنــــتــــخــــاب  ــانــــونــ ــة قــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
والترشيح بما يضمن تعزيز مشاركة الجميع 
ــتــــور بـــــــأّن املـــواطـــنـــني  ــادة الــــدســ انـــطـــالقـــًا مــــن مـــــ

متساوون في الحقوق والواجبات.
كما يعزز الحماية الدستورية، ويحمي إجراءات 
وقاعدة املشاركة ويعكس الطمأنينة والشفافية، 
ألنه يخاطب جميع شرائح املجتمع، مضيفًا أنه 
عــلــى مــؤســســات املــجــتــمــع املــدنــي عــقــد الــنــدوات 
ــانـــون لــلــجــمــهــور انـــطـــالقـــًا مـــن واقـــع  ــقـ لـــشـــرح الـ

املسؤولية املجتمعية.
ــابـــات مــجــلــس  ــتـــخـ ــون تــنــظــيــم انـ ــانــ ونــــــوه أّن قــ
ــشـــــروط الــــواجــــب  ــايـــة الـــ ــمـ الـــــشـــــورى يـــضـــمـــن حـ

تـــوافـــرهـــا فـــي الــنــاخــبــني واملـــرشـــحـــني لــعــضــويــة 
ــة،  ــتـــوريـ ــاربـــة تـــشـــاركـــيـــة دسـ ــقـ ــق مـ ــ الــــشــــورى وفـ
بتفاعل قانوني بــني الناخب واملــرشــح، كما أن 
القانون يحمي العملية االنتخابية من عوائق 
أو استغالل لحق أو تأثير يتصادم مع الدستور 
والـــقـــانـــون وطــبــيــعــة املــجــتــمــع، ويــضــمــن تعزيز 

اإلدارة املنظمة للعملية االنتخابية.
وأن الــقــانــون يــعــد قيمة مــضــافــة لــلــمــســاواة في 

عملية االقتراع العام املباشر وفق تطبيق قواعد 
النزاهة والشفافية، وربط املسؤولية باملحاسبة، 
كما أنه سيحمي قواعد املشاركة باإلرادة الحرة 
في إدارة الشأن العام املحلي، ويؤكد على مبدأ 
الحياد الحكومي في إدارة العملية االنتخابية، 
البالغة في الحياة االنتخابية،  وذلك ألهميتها 
باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق االنتخاب 

باإلرادة الحرة والسبيل ملمارسة الديمقراطية.
ويــضــمــن الــقــانــون حــيــاد وشــرعــيــة ومــصــداقــيــة 
العملية االنتخابية الواقعة تحت إدارة السلطة 
التنفيذية، األمر الذي يضمن تحقق االنتخابات 
وفـــق قــواعــد االلـــتـــزام بــمــبــدأ الــحــيــاد، فــضــًال عن 
تــبــنــي مــجــمــوعــة مـــبـــادئ تــتــمــثــل بــاالســتــقــاللــيــة 
والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ويرسم 
خــــارطــــة الـــطـــريـــق لــلــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، وفـــق 
ــدة قـــويـــة  ــاعــ ــقــ ـــس لــ ــتـــخـــابـــيـــة، تــــؤسـ هـــنـــدســـة انـ

باملشاركة الشعبية في صورتها الحقيقية.
كــذلــك مــن شـــأن الــقــانــون الــجــديــد، الــتــأكــيــد على 
الثقة بمقاعد مجلس الشورى املنتخب، من أجل 
الــوصــول إلـــى تمثيل نــيــابــي مــعــبــرًا عــن حقيقة 

اإلرادة الشعبية في االختيار.

أوضــــح املــحــامــي عــلــي عــيــســى الــخــلــيــفــي مــحــاٍم 
الــقــانــون تــضــمــن أحــكــامــًا تتعلق  أّن  بــالــتــمــيــيــز 
بــــالــــشــــروط الــــواجــــب تــــوافــــرهــــا فــــي الــنــاخــبــني، 
الـــشـــورى منها  لــعــضــويــة مجلس  واملــتــرشــحــني 
أّن القانون نظم عملية االعــتــراض والتظلم من 
القيد بجداول الناخبني والطعن القضائي على 
لــجــان الناخبني واملــرشــحــني، والسماح  قــــرارات 
لـــكـــل ذي مــصــلــحــة بـــالـــطـــعـــن عـــلـــى املـــرشـــحـــني، 
وضــمــان اإلشــــراف القضائي على االنتخابات، 
وذلـــــك مـــن خــــالل لــجــنــة لــــإلشــــراف عــلــى عملية 
التصويت والفرز وإعالن النتائج برئاسة قاٍض 
يختاره املجلس األعلى للقضاء، وإسناد الطعن 

في صحة االنتخاب ملحكمة التمييز.
الــقــطــري لألهلية االنتخابية  املــشــرع   وتــصــدى 
بوضوح لضمان سير العملية االنتخابية ألنها 
شرط أولي لضمان نزاهة ومصداقية االنتخاب، 

وتعتبر املــشــاكــل املتعلقة باألهلية مــن النظام 
الـــعـــام، وأن الــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء فــي مــنــازعــات 
االنتخابات ليست الغاية منها الفصل في نزاع 

بــني أشــخــاص وإنــمــا التحقق مــن أن العمليات 
االنتخابية قد أجريت طبقا ملا أراده املشرع، من 
لــذا يــقــال إن الطعن  صــدق التصويت وحــريــتــه، 
عيني موجه ضد إجراءات، إلى جانب أّن القضاء 
في ظل القانون يحتفظ بحقه دائما في املراقبة 
الالحقة بمدى توفر شروط األهلية االنتخابية 

في املرشح.
وأشار إلى ضمان احترام االنتخابات للضوابط 
إقـــرار الرقابة القضائية  القانونية، إذ البــد مــن 
عليها كواجب من الواجبات امللقاة على عاتق 
الدولة في إطار دولة الحق والقانون، كما يعاقب 
الـــقـــانـــون بــالــحــبــس مــــدة ال تــتــجــاوز 5 ســنــوات 
وبغرامة ال تزيد عن 10 ماليني ريال أو بإحدى 
الـــعـــقـــوبـــتـــني كــــل مـــرشـــح حـــصـــل عـــلـــى دعـــــم مــن 
شخص أو جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته 

االنتخابية.

:   

:   

وفاء زايد

نقلة نوعية في منظومة التشريعات الوطنية 
:    
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آليات العملية االنتخابية 
تراعي املعايير العاملية 

املجتمع يسعى الختيار 
األكفأ لنهضة الوطن 

 أكـــد املــحــامــي عــلــي الــظــاهــري أّن الــقــانــون نــقــلــة 
حـــيـــويـــة فــــي املـــنـــظـــومـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تــمــس 
منوهًا  وشؤونهم،  قضاياهم  وتتناول  املجتمع 
أنــه يــتــطــلــب مــن كــل مــواطــن الــتــدقــيــق فــي خــيــاره 
قــــادرًا  ة والـــنـــزاهـــة، ويـــكـــون  الـــكـــفـــاء وأن يــخــتــار 

للوطن. الخدمة  أداء  على 
ــــي  ــنــ ــ وقــــــــــــــــال إنــ
أحــــــّث املــــواطــــن 
عـــلـــى انـــتـــخـــاب 
الكفؤ،  املواطن 
يـــــــكـــــــون  وأن 
الــــــــــــشــــــــــــخــــــــــــص 
يـــــــــحـــــــــمـــــــــل كــــــل 
صــفــات األمــانــة 
ــيــــة  واملــــوضــــوعــ
بـــــــــعـــــــــيـــــــــدًا عـــــن 

املجامالت.
ــار إلـــى أن  وأشــ
ــيـــات تــطــبــيــق  آلـ

الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة تـــراعـــي املــعــايــيــر الــعــاملــيــة 
ــيـــث تــــحــــافــــظ عــــلــــى صــحــتــهــا  لــــالنــــتــــخــــابــــات بـــحـ
وحـــيـــاديـــتـــهـــا، مــنــوهــًا أنــــه يـــراعـــي فـــي اخــتــيــاره 

شيء. كل  قبل  الوطن  أولوية 

ــن ثـــقـــتـــه فــي  ــامـــي خــلــيــفــة الــــحــــداد عــ ــرب املـــحـ ــ أعــ
خـــيـــارات املــجــتــمــع الـــقـــطـــري لــتــرســيــخ املــشــاركــة 
ة، وطـــمـــوحـــاتـــه فــــي اخـــتـــيـــار  الــــهــــادفــــة والــــبــــنــــاء
ــلــــح  ــار األصــ ــيــ ــتــ ــلــــى اخــ ة، وأنـــــــه قـــــــادر عــ ــاء ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
أّن  مــؤكــدًا  الــوطــن وبــنــائــه،  يــســعــى لنهضة  الــذي 
الــقــانــون جــاء لــيــخــدم املــصــلــحــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
القرار. عملية صنع  في  املجتمع  مشاركة  ويعزز 

وقـــال: أتــمــنــى مــن مــجــلــس الــشــورى املــنــتــخــب أن 
ــل  ــكــ ــــى بــ ــظــ ــ ــحــ ــ يــ
ــات  ــ ــيـ ــ ــــالحـ ــــصـ الـ
الــــــــتــــــــي تـــــخـــــدم 
املـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــع 
وشـــؤونـــه، وأن 
يـــــــنـــــــاقـــــــش فــــي 
ــل  ــه كـ ــ ــاتـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ جـ
مــا يــهــم الــوطــن 
واملـــواطـــن، وأن 
ــدر كــــل مــا  يــــصــ
يــفــيــد املــجــتــمــع 
ويـــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــدم 
نـــــــــــهـــــــــــضـــــــــــتـــــــــــه 

وتقدمه.
ــاف: إّن املـــواطـــنـــني عــلــى درجــــة عــالــيــة مــن  ــ وأضــ
ــي تــمــكــنــهــم  ــتــ ــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــ ــافــ ــقــ ــثــ ــــي والــ ــــوعـ الـ
الــــقــــانــــون  أّن  مــــنــــوهــــًا  األفــــــضــــــل،  ــار  ــ ــــيـ ــتـ ــ اخـ ــن  ــ مــ
ــادئ واآللــــــيــــــات الــــتــــي ســيــســيــر  ــ ــبــ ــ وضــــــع كـــــل املــ
عــلــيــهــا املــرشــحــون والــنــاخــبــون لــضــمــان عــمــلــيــة 

دستورية. انتخابية 

:   

:   

عقوبات رادعة لكل من يسيء للعملية التشريعية
أكـــــد املـــحـــامـــي يــــوســــف أحــــمــــد الـــــزمـــــان، مـــحـــاٍم 
بالتمييز، أّن القانون يمثل أهمية بالغة للنظام 
االنتخابي في قطر بالنظر ملا تضمنه القانون 
ــراءات لعملية انتخاب  من قواعد وشــروط وإجـ
مجلس الشورى من حيث الشروط التي يتوجب 
تــوافــرهــا فــي الــنــاخــبــني واملــرشــحــني وإجــــراءات 
إعــــداد الـــجـــداول االنــتــخــابــيــة وإعــالنــهــا، وكــذلــك 
إعـــــداد الــكــشــوف األولـــيـــة لــلــمــرشــحــني وطــريــقــة 
ــتــــراض والــطــعــن عــلــيــهــا وتــنــظــيــم الــدعــايــة  االعــ
ــل فــــي صـــحـــة االنـــتـــخـــاب  ــفـــصـ ــيـــة، والـ االنـــتـــخـــابـ
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ســــوف تـــفـــرض عــلــى كـــل من 

يخالف القانون.
وأضــــاف أّن نــصــوص الــقــانــون جـــاءت صريحة 
وواضـــحـــة بــهــدف أن تــتــم االنــتــخــابــات بــنــزاهــة 
وشفافية وحــيــاديــة، ويعلم كــل ناخب ومرشح 
ــنـــاء  ــابـــات وأثـ ــتـــخـ حـــقـــوقـــه وواجــــبــــاتــــه قـــبـــل االنـ
ــى أن تــعــلــن الــنــتــيــجــة  االنـــتـــخـــابـــات وبـــعـــدهـــا إلــ
العامة لالنتخابات، وفقًا للنتائج النهائية من 

لجان االنتخاب.
ات وضـــــع لـــهـــا قـــانـــون  وجـــمـــيـــع تـــلـــك اإلجــــــــــراء
ــــط لـــتـــيـــســـيـــر االنـــتـــخـــابـــات  ــوابـ ــ االنــــتــــخــــاب ضـ
حــقــه  أداء  ــن  ــ مــ ــب  ــ ــاخـ ــ نـ ــل  ــ كــ تــــمــــكــــن  بــــطــــريــــقــــة 
االنــتــخــابــي الـــدســـتـــوري بــكــل ســهــولــة ويــســر، 
وتــمــكــنــه مـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــه بـــالـــوصـــول إلــى 
ات ميسرة ومواعيد  كرسي املجلس عبر إجراء
لتكون  املرشحني  العدالة والتوازن بني  تراعي 
املــحــصــلــة الــنــهــائــيــة مــن االنــتــخــابــات مــمــارســة 
والترشح وفقًا  االنتخاب  الجميع لحقهم في 
قررها  الــتــي  والــضــمــانــات  الــدســتــور  ملتطلبات 
ــي تــقــدم  ــة فــ ــاركـ ــاملـــشـ ــن فــــي حـــقـــه بـ ــواطــ لـــكـــل مــ

الوطن. وتنمية 
ــانـــون شـــــروط الـــنـــاخـــب وهـــــي: كل  ــقـ وأوضــــــح الـ
ــّم 18  ــ مـــن كــانــت جــنــســيــتــه األصــلــيــة قــطــريــة وأتـ
ســنــة مــيــالديــة عــنــد إعــــالن الــــجــــداول الــنــهــائــيــة 
لــلــنــاخــبــني، ويــســتــثــنــى مـــن شـــــروط الــجــنــســيــة 
ــــن اكــتــســب  ــل مـ ــ ــنــــصــــوص عـــلـــيـــه كـ ــة املــ ــيــ ــلــ األصــ
الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا 
ومن مواليد قطر، ويتمتع بحق االنتخاب كافة 
الجهات العسكرية واملوظفني املدنيني العاملني 
بتلك الجهات املتوافرة فيهم الشروط، ويشترط 
ملباشرة الناخب حق االنتخاب أن يكون كامل 
األهلية، وأال يكون قد صــدر ضــده حكم نهائي 
في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن 
قد رد إليه اعتباره، أما بالنسبة للشروط التي 

يــجــب تـــوافـــرهـــا فـــي املـــرشـــح لــعــضــويــة مجلس 
الشورى أن تكون جنسيته األصلية قطرية، وأال 
يقل عمره عند قفل بــاب الترشيح عن 30 سنة 
ميالدية، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، 
الــدائــرة االنتخابية التي  وأن يــكــون مقيدًا فــي 
يــرشــح نفسه فيها، وأن يــكــون حسن السمعة، 
وأال يـــكـــون قـــد ســبــق الــحــكــم عــلــيــه نــهــائــيــًا في 

جريمة مخلة بالشرف.
وأن تــتــوافــر فــيــه شـــروط الــنــاخــب وفــقــًا ألحــكــام 
الـــدولـــة  لــــلــــوزراء ووزراء  يـــجـــوز  الـــقـــانـــون، وال 
األعضاء في مجلس الوزراء  طوال مدة شغلهم 
مــنــاصــبــهــم أو وظــائــفــهــم أو عــضــويــتــهــم، ومــن 
عني بدرجة وزير، وأعضاء الهيئات القضائية، 
ــة الــــجــــهــــات الـــعـــســـكـــريـــة مــن  ــ ــافـ ــ ــبـــي كـ ــتـــسـ ــنـ ومـ
املــركــزي  العسكريني، وأعــضــاء املجلس البلدي 

ترشيح أنفسهم بحسب األحوال.
ــار إلـــى أّن الــقــانــون جـــاء بــبــيــان اإلجــــراءات  وأشــ
الــتــي بمقتضاها يتم تقديم طلبات الترشيح 
إلى لجنة املرشحني وكيفية االعتراض والتظلم 
مــن الــكــشــوف األولــيــة للمرشحني، وملــا كــان من 
ــــالن عن  حـــق املــرشــحــني النــتــخــاب املــجــلــس اإلعـ
أنفسهم وبيان ونشر برامجهم االنتخابية، فقد 
الــقــانــون اهتمامًا بالغًا بكيفية ممارسة  اهــتــم 
املرشح للدعاية االنتخابية، بحيث تكون وفق 
ضوابط معينة حتى ال يطغى طرف على طرف 

لــلــتــوازن فيما  الــدعــايــة تحقيقًا  آخــر فــي عملية 
بني املرشحني بحيث ال تتوافر للقادرين منهم 
من الناحية املالية الفرصة لغلبة غير القادرين 

ماليًا من ناحية الدعاية.
ــانـــون الـــحـــد األقـــصـــى ملـــا يــنــفــقــه كل  ــقـ وحـــــدد الـ
مرشح في الدعاية االنتخابية بمبلغ مليونّي 
ريــال وهــو مبلغ يستطيع كل مرشح أن يوفره 
أمــامــه  الــدعــايــة دون أن تــكــون  لنفسه مــن أجـــل 
مــنــافــســة شـــرســـة أو غــيــر عـــادلـــة مـــن مــرشــحــني 
ــبــــذخ عــلــى  ــلـــصـــرف بــ ــًا لـ ــيـ ــالـ آخــــريــــن قـــــادريـــــن مـ
دعــايــتــهــم االنــتــخــابــيــة بــمــا يــخــل بــمــبــدأ الــعــدالــة 

فيما بني املرشحني.
ــقـــانـــون كـــافـــة وســـائـــل اإلعــــــالم الــعــامــة  وألــــــزم الـ
ــاواة فــــي الــتــعــامــل  ــ ــســ ــ ــاة املــ ــراعــ ــمــ ــة بــ ــاصــ ــخــ والــ
اإلعالمي بني املرشحني، وأن تراعي املوضوعية 
والـــحـــيـــاد فــــي الـــتـــنـــاول والــتــغــطــيــة اإلعـــالمـــيـــة 
لالنتخابات بــوجــه عــام وفــقــًا لــألصــول املهنية 

واملتعارف عليها.
وفرض القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة 
أقصاها 5 سنوات وبالغرامة التي ال تزيد على 
10 ماليني ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل 
أمـــواًال منقولة أو  مرشح طلب أو قبل أو تسلم 
غير منقولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 
أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص 
لــدعــمــه، أو تمويل  أجــنــبــي أو أّي جــهــة أجنبية 
لحملته االنتخابية، ويحكم فضًال عن مصادرة 
أمـــوالـــه واملـــنـــافـــع الــتــي تــحــصــل عــلــيــهــا بــإعــادة 
االنتخاب في حال فوز املرشح في االنتخابات 

في الدائرة التي فاز فيها.
وتــضــمــن الــقــانــون عــقــوبــات أخـــرى عــلــى العبث 
بــــــجــــــداول الــــنــــاخــــبــــني ســــــــواء بـــاخـــتـــالســـهـــا أو 
االستيالء عليها أو إخفائها أو نشرها بغير حق 
أو االستيالء على صندوق بطاقات االنتخاب أو 
إتالفه أو استعمال القوة أو التهديد ملنع ناخب 
مــن اســتــعــمــال حــقــه االنــتــخــابــي أو لحمله على 
التصويت على وجه معني أو على االمتناع عن 
التصويت أو اإلدالء بالتصويت مع العمل بعدم 
ــداول الــنــاخــبــني أو ارتــكــاب  وجـــود اســمــه فــي جــ
جــريــمــة فـــي قــاعــة االنـــتـــخـــابـــات، وهــــذه األفــعــال 
وغـــيـــرهـــا تــمــس وتـــؤثـــر عــلــى نـــزاهـــة وحــيــاديــة 
وعدالة ممارسة االنتخاب التي قنن لها املشرع 
عقوبات بهدف تحقيق انتخابات نزيهة تتسم 

بالشفافية والحيادية.
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القانون جاء شامال ومحددا للحقوق والواجبات
وصف خبراء القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى والذي 
أصدره حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى، أمس، باملنعطف الدقيق 
ــــة قــطــر الــحــديــثــة، مــؤكــديــن أنَّ بــنــود الــقــانــون جــــاءت شاملة  فــي تــاريــخ دول
ــع الـــدســـتـــور  ــ ومـــنـــســـجـــمـــة مـ
الوطنية  القطري ورؤيــة قطر 
تــعــزيــز  ــى  ــ إلـ الـــرامـــيـــة   2030
مشاركة املواطنني في عملية 
صـــنـــع الـــــقـــــرار، كـــمـــا جـــــاء –
الـــقـــانـــون- مــكــرســا ملــبــدأ  أي 
املشاركة الشعبية في العملية 
التشريعية. واعتبر عدد من 
ــن اســتــطــلــعــت  ــذيــ ــ ــبــــراء ال ــــخــ ال
آراءهم «الشرق» أنَّ دولة قطر بهذه االنتخابات ستنتقل إلى مرحلة جديدة 
إلــى أســس تثري  الــقــرار، مستندة  الشعبية في صنع  من مراحل املشاركة 
الــدولــة نقلة نوعية على كافة  أنها ستنقل  الــبــالد، كما  فــي  الــشــورى  عملية 
الصعد السياسية، االقتصادية واالجتماعية. ودعا الخبراء املجتمع القطري 
أن يختاروا مرشحيهم بوعي، بعيدا عن النعرات القبلية والطائفية التي تمس 

النسيج القطري، وتغليب مصلحة الوطن على املصالح الشخصية.

بنود القانون جاءت منظمة للعملية االنتخابية املرتقبة 

تجريم التمويل الخارجي رادع ألي مخالفات 

وعي الناخبني يضمن نجاح التجربة 

نزاهة وشفافية العملية االنتخابية من األولويات

وصـــف ســعــادة الــدكــتــور يــوســف عــبــيــدان – عضو 
لــلــدولــة-، انتخابات  الــدائــم  الــدســتــور  لجنة إعــــداد 
مجلس الشورى املقبلة باملرحلة املهمة في تاريخ 
ــانــــون انــتــخــابــات  ــدا أنَّ بـــنـــود قــ دولــــــة قـــطـــر، مــــؤكــ
مــجــلــس الـــشـــورى جــــاءت شــامــلــة لعملية الــشــورى 
الــبــالد فــي أكتوبر املقبل، مشددا  التي ستشهدها 
ــرورة تــجــنــب املـــســـاس بــكــل مـــا يــؤثــر على  ــ عــلــى ضـ

الوحدة الوطنية من نعرات طائفية 
وقبلية في الحمالت الدعائية التي 

ستتزامن مع العملية االنتخابية.
ــاف ســعــادة الــدكــتــور عبيدان  وأضــ
ـــ»الــــشــــرق» قــائــال  فـــي تــصــريــحــات لــ
انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  قــــانــــون  « إنَّ 
الــــــشــــــورى الــــــــذي أصــــــــــدره حـــضـــرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى، 
فــي إطــــار التحضير ملجلس  يــأتــي 
ــخـــب واملــــــقــــــرر فــي  الــــــشــــــورى املـــنـــتـ
أكــتــوبــر املــقــبــل، وذلـــك استجابة ملا 
أعــلــنــه حــضــرة صــاحــب الــســمــو في 

إجراء هذه االنتخابات، وهذه القوانني جاءت تنظم 
عملية االنتخاب إذ إنها تتمتع بالشمولية التي 
تساعد على أن تــكــون العملية االنتخابية عملية 
مــنــظــمــة، ويــــمــــارس أعـــضـــاء مــجــلــس الــــشــــورى من 
خالل االنتخابات ممارسة بناءة وفعالة، تنبع من 
واقع خصوصية املجتمع القطري وتميزه بأعرافه 

وتقاليده النابعة من الدين اإلسالمي.»
واعتبر سعادة الدكتور عبيدان أن هذه القوانني ما 
هي إال امتداد ملا كانت عليه التجربة منذ انطالقتها 
عام 1972م، والتي انطوت على الكثير من الحقوق 
والــواجــبــات املــلــقــاة عــلــى أعــضــاء مجلس الــشــورى 
الــشــورى سيرًا صحيحا،  بما يضمن سير تجربة 
مؤكدا أنَّ الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب 
الــســمــو أمــيــر الــبــالد املــفــدى تملك 
بهذه القوانني رؤيــة ثاقبة تصب 
فـــي مــصــلــحــة قــطــر ومــواطــنــيــهــا، 
ــدفـــع بـــاملـــســـيـــرة إلـــى  عـــلـــى نـــحـــو يـ
ــام، خاصة وأنَّ هــذه القوانني  األمـ
التي نوقشت في مجلس الشورى 
ووافــــــــق عــلــيــهــا صــــاحــــب الــســمــو 
تـــتـــالءم مـــع خــصــوصــيــة املجتمع 
الـــقـــطـــري الـــــذي يــمــتــاز بــتــقــالــيــده 
الــراســخــة فــي مــمــارســة املــشــاركــة، 
ــع أهـــل  ـــع أســـســـهـــا مــ مـــنـــذ أن وضــ
ــة  ــقــــد مــــؤســــس الــــدولــ ــعــ الــــحــــل والــ
الشيخ جاسم بن محمد.» واختتم سعادة الدكتور 
عبيدان حديثه مباركا هذه الخطوة التي ستضع 
دولة قطر على مرحلة جديدة من مراحل الشورى، 
ــثــــري الــعــمــلــيــة  ــــس صــحــيــحــة تــ ــى أســ ــ مـــســـتـــنـــدة إلــ
الديمقراطية في البالد، بحيث يستطيع املواطنون 

من خاللها تحقيق املشاركة الشعبية.

ــم-وكــيــل وزارة  اعــتــبــر ســعــادة الــســيــد يــاســر املــســلَّ
قــــطــــر مــن  إنَّ دولـــــــة  ــد ســــابــــقــــا-،  ــاعــ ــســ املــ ــدل  ــ ــعـ ــ الـ
خـــالل انــتــخــابــات مــجــلــس الـــشـــورى مــقــبــلــة عــلــى 
ــد الـــســـيـــاســـيـــة،  ــعـ ــافــــة الـــصـ ــلـــى كــ ــة عـ ــيـ نـــقـــلـــة نـــوعـ
ــلــــدولــــة، الســيــمــا  االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
وأنَّ بــنــدا مـــن الــبــنــود الـــــواردة فـــي الــقــانــون هــو 

يــضــطــلــع  ــــورى  ــــشـ الـ مـــجـــلـــس  أن 
بـــــمـــــمـــــارســـــة الـــــــــــــدور الـــــرقـــــابـــــي 
ــلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة مــن  عـــلـــى الـــسـ
خــــالل مـــراقـــبـــة الــحــكــومــة، األمـــر 
الـــــــــــــذي ســــيــــســــهــــم فــــــــي غــــربــــلــــة 
الـــقـــوانـــني الـــتـــي تـــصـــدر الســيــمــا 
ــتــــي قــــد تـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عــلــى  الــ
ــنــــني فـــســـيـــقـــوم بـــإيـــقـــافـــه،  املــــواطــ

للدولة. وهذا سيحسب 
ــد وكـــيـــل  ــيـ ــسـ وأشــــــــاد ســــعــــادة الـ
ســابــقــا  ــاعـــد  املـــسـ الــــعــــدل  وزارة 
ــه لــــــ»الـــــشـــــرق»  ــاتــ ــريــــحــ ــــي تــــصــ فــ
ــل  ــويــ ــتــــمــ تـــــجـــــريـــــم الــــــقــــــانــــــون الــ

ــع قــــوانــــني رادعــــــة لـــضـــمـــان عـــدم  األجـــنـــبـــي ووضـــ
وجــــود مــخــالــفــات تــمــس بــالــحــيــاة الــتــشــريــعــيــة، 
مـــؤكـــدا أنَّ الــتــمــويــل األجــنــبــي لـــن يـــكـــون غــرضــه 
األمــر  الداخلية،  الــدولــة  بمصالح  املــســاس  ســوى 
الـــذي ســيــدفــع نــحــو نــزاهــة الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 

وبـــتـــر أي يـــد خــارجــيــة تـــود املـــســـاس بــالــتــجــربــة 
االنــتــخــابــيــة واملـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة، الســيــمــا وأنَّ 
هــــذه االنـــتـــخـــابـــات ســـتـــدعـــم الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

واملواطن. للوطن  متها  ومدى مالء
البعض  املسلم ما يتداوله  السيد  وانتقد سعادة 
التكهن  مــن  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  على منصات 
ــيــــس املـــجـــلـــس املـــقـــبـــل  ــم رئــ ــاســ بــ
ونــائــبــه، مـــؤكـــدا أنَّ عــلــى هـــؤالء 
ــن مــمــارســتــهــا،  األفــــــراد الـــكـــف عـ
على  تأثير سلبي  لــه  هــذا  حيث 
ــة،  ــبـــلـ ــقـ ــات املـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــار االنـ ــ ــسـ ــ مـ
كـــان  الــــقــــانــــون  أن  ــــن  مـ ــالــــرغــــم  بــ
الخصوص، حيث  بهذا  واضحا 
مـــن  ــم  ــ هــ ــدد  ــ ــجــ ــ الــ ــاء  ــ ــ ــــضـ ــ األعـ إن 
ســـيـــخـــتـــارون الـــرئـــيـــس ونــائــبــه، 
ــتــــرم  يــــحــ أن  ــــع  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ املـ فــــعــــلــــى 
الــقــانــون والــدســتــور، وبــالــتــالــي 
تـــرشـــيـــح  ــتــــم  يــ ال  أن  املــــفــــتــــرض 
ــبــــل أشــــخــــاص  أشـــــخـــــاص مـــــن قــ
ــذه األفـــعـــال  ــ أنَّ هـ مـــعـــتـــبـــرا  ــة،  ــيـ بـــطـــريـــقـــة عـــشـــوائـ
املجتمع،  أفراد  النعرات بني  يثير  ما  الفردية هو 
ــد يـــؤثـــر عــلــى  مــضــيــفــا أن الـــتـــكـــهـــن بــــاألســــمــــاء قــ
احترام  املهم  من  لــذا  االنتخابية،  العملية  مسار 

الشأن. هذا  في  والدستور، خاصة  القانون 

قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر 
آل ثــانــي- وكــيــل وزارة الــصــحــة الــســابــق-، 
ــلــــة  املــــرحــ تـــعـــتـــبـــر  الــــتــــجــــربــــة  هـــــــذه  إنَّ   »
قطر،  تاريخ  في  دقيقا  ومنعطفا  الثالثة 
فــــاألولــــى بــــــدأت بـــمـــجـــلـــس الــــشــــورى عـــام 
فــتــجــســدت  ــثـــانـــيـــة  الـ ــلـــة  املـــرحـ ــا  ــ أمـ  ،1972
فــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــبــلــدي الــذي كــان 

تـــهـــيـــئـــة لـــلـــشـــعـــب الـــقـــطـــري 
ســـبـــل مـــمـــارســـة حـــقـــه عــلــى 
الــتــرشــح واالنـــتـــخـــاب، أمــا 
املــرحــلــة الــثــالــثــة فــتــتــجــلــى 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ بــــــــاملــــــــرحــــــــلــــــــة الـ
ــلـــيـــا  ــلــــق فـــعـ ــنــــطــ ــتــ ــــي ســ ــتــ ــ ــ ال
ــــل مـــن  ــبـ ــ ــقـ ــ فــــــي أكـــــتـــــوبـــــر املـ
ــــاري، بــمــرحــلــة  ــجـ ــ ــام الـ ــعــ الــ
يــكــســوهــا الــنــضــج، خــاصــة 
ليكرس  جــاء  الــقــانــون  وأنَّ 
ــة الــشــعــبــيــة  ــاركـ ــشـ ــبـــدأ املـ مـ
الــتــشــريــعــيــة.»  العملية  فــي 

وشــــدد ســـعـــادة الـــدكـــتـــور خـــالـــد بـــن جــبــر 
فـــي تــصــريــحــاتــه لــــ»الـــشـــرق» عــلــى أهــمــيــة 
ــشـــورى الســيــمــا  اخــتــصــاصــات مــجــلــس الـ
ــابـــي عـــلـــى الــســلــطــة  ــرقـ ــدور الـ ــ مـــمـــارســـة الــ
الــتــنــفــيــذيــة، الفــتــا إلـــى أنَّ كــل مــا تــضــمــنــه 
ــانـــون مـــن بـــنـــود يـــؤكـــد عـــلـــى الـــنـــزاهـــة  ــقـ الـ

ــات، مــعــتــبــرا  ــابــ ــخــ ــتــ ـــي االنــ ــة فـ ــيـ ــافـ ــفـ ــشـ والـ
أعـــضـــاء  أنَّ  عـــلـــى  تـــؤكـــد  الـــبـــنـــود  هــــذه  أن 
ــم تـــكـــلـــيـــفـــيـــة ولـــيـــســـت  ــهــ ــامــ املــــجــــلــــس مــــهــ
الــقــانــون  تــحــت  الــجــمــيــع  تــشــريــفــيــة، وأن 
وعــلــى كــل مــســؤول أن يــحــســب خــطــواتــه، 
لـــة الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــه ســـيـــخـــضـــع لـــلـــمـــســـاء ــ ألنـ
دوره  ــلـــــس  ــ املـــــجـ يــــــمــــــارس  أن  ــلــــعــــا  ــتــــطــ مــ
بحيث  موضوعي،  بشكل 
يـــتـــمـــاشـــى مـــع مــتــطــلــبــات 
ــــات  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ املـــــرحـــــلـــــة واحـ
معتبرا  القطري،  املواطن 
هـــو  ــــس  ــلــ ــ ــجــ ــ املــ هــــــــــذا  أنَّ 
جهود  مثمنا  أمل،  بارقة 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
ــفــــدى فــي  ــبــــالد املــ أمـــيـــر الــ
أن  متطلعا  السياق،  هــذا 
تـــكـــون تـــجـــربـــة املـــشـــاركـــة 
القرار  صنع  في  الشعبية 
ــا  ــ ــتــــذى. ودعـ تـــجـــربـــة تــــحــ
املرشحني  جبر  بن  خالد  الدكتور  سعادة 
أن يــكــونــوا قـــدوة وأهـــال لــهــذه الــتــجــربــة، 
فـــاالنـــتـــخـــابـــات املـــقـــبـــلـــة تـــرجـــمـــة حــقــيــقــيــة 
بالعملية  يتعلق  فيما  الحقوق  ملمارسة 
ــن الـــنـــاخـــبـــني أن  ــة، مـــتـــأمـــال مــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ االنـ

التجربة. إلنجاح  بوعي  يشاركوا 

ــعـــضـــادي-  ــد املـ ــ ــادة الـــســـيـــد راشــ ــعــ ــدَّ ســ ــ أكــ
الــــشــــورى-، أنَّ دولــــة قــطــر  عــضــو مــجــلــس 
ــهــــذه الــــخــــطــــوة تــــدخــــل مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  بــ
مـــن مـــراحـــل مـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة لــلــشــورى 
واملـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة، حــيــث جـــاء قــانــون 
االنــتــخــابــات ملــجــلــس الـــشـــورى مــنــســجــمــا 

ــقـــطـــري  ــور الـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــع الـ ــ مـ
ورؤيــــــــــة قــــطــــر الـــوطـــنـــيـــة 
تعزيز  إلى  الرامية   2030
ــنــــني فــي  مـــشـــاركـــة املــــواطــ

القرار. صنع  عملية 
واعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــر ســـــــــــعـــــــــــادة 
ــادي فـــي  ــ ــــضـ ــعـ ــ ــد املـ ــيــ ــســ الــ
تــصــريــحــاتــه لــــ»الـــشـــرق»، 
الـــقـــانـــون جـــاء شــامــال  أنَّ 
ــــوق  ــقــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ ــددا ل ومــــــــــــــحــــــــــــ
واملحظورات  والواجبات 
تؤثر  أن  شأنها  من  التي 
ــة  ــيـ ــافـ ــفـ ــلــــى نـــــزاهـــــة وشـ عــ

شأنه  من  ما  خاصة  االنتخابية،  العملية 
الــطــائــفــيــة  أو  الــقــبــلــيــة  الـــنـــعـــرات  يــثــيــر  أن 
أو الــتــعــدي عــلــى حــرمــة الــديــن واألخـــالق 
والـــعـــادات املــجــتــمــعــيــة األصــيــلــة، لــتــجــنــب 
ــســــيــــج االجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــي  املــــــســــــاس بــــالــــنــ

ــل مـــا قـــد يــؤثــر عــلــى الــنــســيــج  ــة، وكـ الـــدولـ
ــا إلــــــى أهــــمــــيــــة ســيــر  ــيـــ االجــــتــــمــــاعــــي، داعـــ
ودون  ــرد  ــ ــجــ ــ وتــ ــة  ــ نــــــزاهــ بــــكــــل  ــلــــيــــة  الــــعــــمــ
ة  الكفاء بنفسه  يجد  من  وعلى  مبالغات، 
كما  نفسه،  ُيرشح  كي  يتقدم  أن  والخبرة 
مــن  تـــرشـــيـــح  ــو  هــ دور  الـــنـــاخـــب  عـــلـــى  أن 
يـــخـــدم مــصــلــحــة الـــدولـــة 
ــفـــئـــويـــة أو  ــن الـ بـــعـــيـــدا عــ
البــــد  ــل  ــ بـ ــلـــة  ــيـ ــبـ ــقـ الـ روح 
املواطنة،  معنى  تكريس 
ــة  ــ ــــحـ ــلـ ــ واعـــــــــتـــــــــبـــــــــار املـــــصـ
الــــعــــامــــة هـــــي املـــصـــلـــحـــة 

الُفضلى.
وثــمــن ســـعـــادة الــســيــد    
راشــــــــــد املــــــعــــــضــــــادي كـــل 
مــــا جـــــاء بــــالــــقــــانــــون مــن 
ــــه ال أحــد  بـــنـــود تـــؤكـــد أنَّ
يـــســـمـــو فــــــوق الــــقــــانــــون، 
يــســمــو على  الــقــانــون  بــل 
ــا نـــجـــاح  ــعـ ــتـــوقـ ــة، مـ ــيـ ــالــــح الـــشـــخـــصـ املــــصــ
الــتــجــربــة االنــتــخــابــيــة، مــعــربــا عــن تــفــاؤلــه 
األفضل  إنَّ قطر تستحق   » قائال  حيالها، 
مــن أبــنــائــهــا، وهــذا مــا نــتــطــلــع إلــيــه خــالل 

املقبلة.» املرحلة 
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د. علي النعيمي: القانون غطى جميع 
الجوانب في إطار الدستور

يـــرى الــدكــتــور عــلــي ســعــد النعيمي، أنـــه تــم وضـــع قــانــون نــظــام انتخاب 
مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد املفدى، ليكون شامال حيث إنه غطى جميع الجوانب 

الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة 
ــة  ــ ــــور دولـ ــتـ ــ ــــي إطـــــــار دسـ فـ
ــا يـــظـــهـــر مــــدى  ــمــ ــر، مــ ــ ــطـ ــ قـ
ــزام مــن قبل  ــتـ الــجــهــد وااللـ
املــشــرع الــقــطــري الـــذي قام 
بــصــيــاغــتــه، خـــاصـــة أنــهــا 
ــتــــخــــاب  ــة النــ ــ ــربـ ــ ــــجـ تـ أول 
الــشــورى،  أعــضــاء مجلس 
مشيرا إلــى أنــه يجب على 
جــــمــــيــــع أفــــــــــــراد املـــجـــتـــمـــع 
ــبــــني، ضــــــرورة  ــنــــاخــ ــن الــ ــ مـ
إعـــطـــاء أصــواتــهــم ملـــن هو 
كــــــفء وقـــــــــادر عـــلـــى حــمــل 
ــة ملــجــتــمــعــه  ــ ــانـ ــ وأداء األمـ
ـــابـــــع قـــائـــال:  ووطــــــنــــــه.. وتــ
نبارك لقطر أميرًا وشعبًا 
دخــــــــــول قــــطــــر فــــــي مـــســـار 
ــة الــشــعــبــيــة بــمــا  ــاركــ املــــشــ

يخدم املصالح العليا للدولة، خاصة أن القانون حرص على عدالة الفرص 
ووضح املعيار الحقيقي الختيار الناخبني على أساس الكفاءة، كما ركز 
على وضــع عــدد من الضوابط لضمان نزاهة االنتخابات وخاصة فيما 

يتعلق بالتمويل.
ــدول املـــجـــاورة  ــ ولـــفـــت إلــــى أن هـــنـــاك تـــجـــارب بــرملــانــيــة كــثــيــرة لــبــعــض الــ
الخليجية والعربية، معربا عــن أمله أن تتم االســتــفــادة مــن اإليجابيات 

واالبتعاد وتالفي كافة السلبيات. 
وتابع قائال: اعتقد أن هذه من اهم النقاط التي وضعها املشرع القطري، 
حــيــث أكـــد عــلــى اخــتــيــار املــرشــح بــنــاء عــلــى رؤى وأفـــكـــار ولــيــس الــدعــايــة 
واإلنفاق ببذخ، األمر الذي يدل على الجهود املبذولة والحرص الكبير في 
جميع مواد وبنود القانون، معربا عن أمله في صدور القوائم االنتخابية 
التابعة للدوائر بوقت كاف، حتى يكون الجميع على دراية تامة بإجراءات 

وضوابط العملية االنتخابية.

:�         

معايير اختيار الناخبني تقوم على الكفاءة والنزاهة
أكــد عــدد مــن األكــاديــمــيــني والــكــتــاب، أهــمــيــة التجربة 
االنـــتـــخـــابـــيـــة املـــرتـــقـــبـــة ملــجــلــس الــــشــــورى، الـــتـــي تــعــد 
املــشــاركــة  فــي  تــحــوًال  انتخابية ستشكل  تــجــربــة  أول 
ــون نــظــام  ــانــ الـــشـــعـــبـــيـــة، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن صــــــدور قــ
انتخابات مجلس الشورى، الذي تضمن كافة شروط 
الترشيح والتصويت في االنتخابات القادمة ملجلس 
الشورى، هو خطوة حقيقية تقوم على إعطاء املواطن 
حـــق الــتــصــويــت والــتــرشــيــح بــكــل نـــزاهـــة وشــفــافــيــة.. 
وقالوا لـ «الشرق»: نبارك لقطر أميرًا وحكومة وشعبًا 
دخول قطر في مسار املشاركة الشعبية، بما يجعلها 
دولــة متقدمة ورائـــدة، خــاصــة أن الــقــانــون قــد حرص 
عــلــى الــعــدالــة فــي الــفــرص، ووضـــح املــعــيــار الحقيقي 
ة، كما ركز على  الختيار الناخبني على أساس الكفاء
وضع عدد من الضوابط لضمان نزاهة االنتخابات، 

خاصة فيما يتعلق بالتمويل.
وأعربوا عن أملهم ان يسهم مجلس الشورى املنتخب 
القادم في سد الفجوة بتمثيل املجتمع املدني، كما أن 
النعرات  أنــه ليس هناك مكان إلثــارة  أكــد  القانون قد 
الــقــبــلــيــة، بــل هــدفــت كــافــة مــــواده إلـــى أن تــكــون لدينا 
انــتــخــابــات تــتــســم الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، مــنــوهــني بــأن 

املجتمع قادر على اجتياز هذه التجربة الديمقراطية 
وخـــلـــق مــجــلــس شـــــورى مــنــتــخــب، قـــــادر وكــــــفء، بــمــا 
يــعــكــس دور الــشــعــب فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة خــالل 

الفترة القادمة.

   
   

  

  
   

 

نشوى فكري

:  

 :   

حظر إثارة النعرات القبلية

قطر تنتظر الكثير من أبنائها من خالل الشورى

قــال الكاتب عبدالعزيز بن محمد الخاطر: إنه 
مما ال شك فيه أن قانون نظام انتخاب مجلس 
الــشــورى، الــذي أصــدره حضرة صاحب السمو 
أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى، حــفــظــه الـــلـــه، يــعــد بمثابة 
خطوة مباركة، وفــي االتجاه الصحيح، معربا 
عـــن أمـــلـــه أن يــتــطــور مــســتــقــبــًال بــشــكــل يعكس 
واقــع التنمية في البالد، وتطور وعي املجتمع 
الــقــطــري، كما أعـــرب عــن أمــلــه أن يسهم مجلس 
الــشــورى املنتخب الــقــادم فــي ســد الفجوة التي 
الــذي لم تظهر بــوادره  يمثلها املجتمع املدني، 
بـــعـــد بــشــكــل يــعــكــس تـــطـــور الــــبــــالد فــــي جــمــيــع 

األصعدة املادية. 
قــائــًال: كذلك أتمنى مــن املجتمع اغتنام  وتــابــع 
ــأ  ــفــ ــفــــرصــــة وانــــتــــخــــاب األصـــــلـــــح، واألكــ هــــــذه الــ
ــذا املــجــلــس، فــاملــشــاركــة الــشــعــبــيــة  لــعــضــويــة هــ
ــثــــر مــــن كــونــهــا  ــلـــوعـــي كـــمـــمـــارســـة أكــ نــــاشــــرة لـ
ــتـــى يــعــكــس الــحــيــاة  مـــوضـــوعـــًا لــلــتــنــظــيــر، وحـ

الــســيــاســيــة فــي الـــبـــالد، داعــيــا الــلــه عــز وجـــل أن 
يــحــفــظ قـــطـــر وأمـــيـــرهـــا وشـــعـــبـــهـــا، ووفــــــق الــلــه 
الـــذي ينتظره  الجميع فــي إنــجــاح هـــذا الــحــدث 
الــجــمــيــع، وشـــكـــرًا لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو في 
تفعيله لهذا الوعد ووضعه على طريق التنفيذ.
إلــى مراحل البرنامج  وأضـــاف: أتمنى أن نصل 
االنتخابي، وليس هناك مكان إلثـــارة النعرات 
القبلية أو العائلة مستقبًال، معتبرا أن املشاركة 
فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة تــذكــي الـــوعـــي، داعــيــًا 
جميع أفـــراد املجتمع إلــى ضـــرورة اإلقــبــال على 
االنــتــخــابــات واملــشــاركــة اإليــجــابــيــة فيها بشكل 
يعكس تعطش املجتمع للعملية االنتخابية، 
ــادر عـــلـــى خـــــوض هـــذه  ــ مــتــوقــعــا أن املــجــتــمــع قــ
التجربة.. واستطرد قائال: اذهبوا إلى صناديق 
ــدة في  ــديـ ــم تــحــمــلــون قــيــمــًا جـ ــتـ ــاب، وأنـ ــتـــخـ االنـ
ــِدثـــون الــتــغــيــيــر، وانــتــخــبــوا  صـــبـــاح جـــديـــد ُتـــحـ

صاحب الفكر والرؤية.

قال الدكتور ربيعة بن صباح الكواري- أستاذ 
اإلعــــالم بــجــامــعــة قــطــر، إنـــه مــمــا ال شــك فــيــه أن 
رؤيــة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، دائما تسعى 
ألن تكون قطر دولــة متقدمة وفي مصاف دول 
العالم في شتى املجاالت، مشيرا إلى أن صدور 
قانون نظام انتخابات مجلس الشورى والذي 
تــضــمــن كـــافـــة شـــــروط الــتــرشــيــح والــتــصــويــت 
فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة ملــجــلــس الــــشــــورى،  
املــواطــن حق  خطوة حقيقية تقوم على إعطاء 
الــتــصــويــت والــتــرشــيــح بــكــل نــزاهــة وشــفــافــيــة.. 
وتـــابـــع قـــائـــال: وهــــذه الــخــطــوة قـــد أطــلــقــهــا من 
قبل صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد 
بــن خليفة آل ثــانــي، وحــضــرة صــاحــب السمو 
أمير البالد املفدى يواصل املسيرة من اجل أن 
تــكــون قطر دولـــة رائـــدة فــي الــشــورى، ونتمنى 
اآلن مــــن جــمــيــع الـــنـــاخـــبـــني الــــذيــــن ســيــعــطــون 
املرشحني أصواتهم أن يختاروا املــرشــح على 

الــكــفــاءة، وأن يــخــتــاروا صاحب  أســـاس معيار 
الــخــبــرة والـــرؤيـــة لــتــنــمــيــة قــطــر فـــي املــســتــقــبــل، 

حــيــث إن قــطــر تنتظر الــكــثــيــر مــن أبــنــائــهــا من 
خـــالل هـــذا املـــجـــلـــس.وأعـــرب عـــن أمــلــه ان يــقــوم 
جميع املرشحني على العمل بنزاهة وممارسة 
العملية االنتخابية، بعيدا عن أي عصبية أو 
عــنــصــريــة، وان تــكــون قــطــر هــي الــهــدف، مــؤكــدا 
أنــنــا قـــادرون على أن تــكــون قبيلتنا هــي قطر، 
متمنيا أن يــســود هــذه االنــتــخــابــات التواضع، 
وأن يكون هناك اهتمام من قبل الشعب القطري 
الــــذي ســيــصــوت بــكــل تــأكــيــد مـــن أجــــل اخــتــيــار 
األفضل في هذه االنتخابات، التي تجري بعد 
انتخابات املجلس البلدي.. واضــاف: ومجلس 
الشورى يعد تجربة مختلفة تتحدث عن رؤية 
قادمة لدولة قطر لرؤيتها السياسية، خاصة أن 
الدولة قادمة على تنظيم مونديال كأس العالم 
الــخــطــوة  2022، واالنـــتـــخـــابـــات ســتــســبــق هــــذه 
وستجعل من قطر بوابة لالنتخابات الحرة من 
اجل الشعب القطري واختيار األصلح واألكفاء 

في هذه االنتخابات.

¶ عبدالعزيز الخاطر 

¶ د. ربيعة الكواري

¶ د. سيف الحجري

¶ د. علي سعد النعيمي

أكـــد الــدكــتــور ســيــف الــحــجــري، أهــمــيــة الــحــاجــة إلــى 
ــي الــعــمــلــيــة  وعــــي املــجــتــمــع لــحــثــه عــلــى املـــشـــاركـــة فـ
ـــــادرًا عـــلـــى اخـــتـــيـــار  ــكــــون قـــ االنـــتـــخـــابـــيـــة، بـــحـــيـــث يــ
ــذي يـــحـــمـــل ويـــــــؤدي األمــــانــــة،  ــ ــح، الــ ــ ــــرشـ وتـــقـــديـــر املـ
ويــســاهــم فـــي الــقــيــام بـــــدوره، مــوضــحــا أن الــعــمــلــيــة 
ليست مجرد تواجد املرشح داخل مجلس الشورى، 
املــرتــقــب مــن ممارسة  فــي املجلس  بــدوره  الــقــيــام  بــل 
الــتــشــريــع، والـــرقـــابـــة عــلــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، أي 
نبارك  وقــال:  كبيرة.  عاتقه مسؤولية  على  تقع  انــه 
ــدار قــانــون  لــقــطــر أمــيــرًا وحــكــومــة وشــعــبــًا عــلــى إصــ
نــظــام انــتــخــاب مــجــلــس الــشــورى، الـــذي يــعــد خــطــوة 

ديمقراطية، حيث  انتخابية  تجربة  أول  فــي  مهمة 
ــر االنــتــخــابــيــة  إن صــــدور الــقــانــون وتــحــديــد الـــدوائـ
كل  عــن  واحــد  عــضــو  ينتخب  وأن  الــشــورى،  ملجلس 
دائرة انتخابية من الدوائر، تعد جزءًا ال يتجزأ من 

االنتخابية. العملية 
ــــز عـــلـــى أهـــلـــيـــة مــن  ــــى أن الـــقـــانـــون قــــد ركـ وأشــــــار إلـ
الحقيقي  املعيار  ينتخب ومن يرشح نفسه، ووضع 
واضــح، حيث  بشكل  املــرشــح  اخــتــيــار  فــي  للناخبني 
أكـــد الــقــانــون أن االخــتــيــار يــكــون فــقــط عــلــى أســاس 
ة، لــخــدمــة الـــوطـــن واملــــواطــــن والـــتـــأكـــيـــد عــن  ــاء ــفـ ــكـ الـ
أنـــه يــجــب االبــتــعــاد عــن الــقــبــلــيــة وصــلــة الــقــرابــة في 

اخـــتـــيـــار املـــرشـــح، مــوضــحــا أن هــــذه الــتــجــربــة تــعــد 
ــك يـــجـــب أن يـــكـــون  ــذلــ لــ مـــصـــيـــر ومـــســـتـــقـــبـــل دولــــــــة، 
ــقـــبـــل فـــــي أيــــــد أنـــــــاس مـــؤهـــلـــني وأكـــــفـــــاء وأال  ــتـ املـــسـ
ــل.. وقـــــال: البــــد أن يـــكـــون هــنــاك  ــلـ ســيــكــون هـــنـــاك خـ
تــكــثــيــف وتــعــزيــز لــلــتــوعــيــة املــجــتــمــعــيــة، خــاصــة مــع 
ــرار فــــي تـــوعـــيـــة الـــفـــرد  ــمــ ــتــ ــانــــون، واالســ ــقــ صـــــدور الــ
الهدف  التجربة، حتى تحقق  بأهمية دوره في هذه 
على خلق  قــادرًا  املجتمع  تجعل  وان  منها،  املــرجــو 
ــادر وكــــفء، بــمــا يعكس مــجــلــس شـــورى مــنــتــخــب، قـ

 دور الــشــعــب فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة خـــالل الــفــتــرة 
القادمة.

د. سيف الحجري: توعية املجتمع بأهمية املشاركة في االنتخابات
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مبارك بن جهام: استحقاق تاريخي يؤسس ملرحلة هامة 
قــال املفكر والكاتب مبارك بن جهام الكواري 
ــام انــــتــــخــــاب مــجــلــس  أن صـــــــدور قــــانــــون نــــظــ
ــاريـــخـــي يــؤســس  الــــشــــورى هــــو اســـتـــحـــقـــاق تـ
ملرحلة هامة من التاريخ السياسي املعاصر 
لدولة قطر، وأشــار إلى أن قطر لديها مجلس 
شورى منذ أكثر من 50 عاما وقد قام بتأدية 
الدور املطلوب منه على أكمل وجه، وقد حان 
الـــوقـــت لــتــأســيــس مــجــلــس مــنــتــخــب، وفــقــا ملا 

ينص عليه القانون. 
 وقدم السيد الكواري الدعوة لكافة املواطنني 
ــة فــــــي االنــــتــــخــــابــــات  ــاركــ ــشــ ــمــ ــلــ الــــقــــطــــريــــني لــ
واملـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــي إنــــــجــــــاح هــــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
ــار الــســيــد الــكــواري  ــرائـــدة. وأشــ االنــتــخــابــيــة الـ
إلى أن القانون حدد حقوق الناخب واملرشح، 
وأشــار إلــى أنــه اشترط ملباشرة الناخب حقه 
االنــتــخــابــي أن يــكــون فــي كــامــل األهــلــيــة، وأال 
يكون قد صــدر ضــده حكم نهائي في جريمة 
مــخــلــة بــالــشــرف أو األمـــانـــة، وقــــال لــقــد تطرق 
القانون إلى لجنة الناخب ودورها ومهامها. 

 ومـــن ثــم عـــرج الــقــانــون إلـــى أحــكــام الترشيح 
وقـــد جــــاءت مفصلة وواضـــحـــة بــشــكــل كــامــل. 

وبـــني دور لجنة املــرشــحــني واختصاصاتها 
ودورها. 

 كـــمـــا فـــصـــل الــــقــــانــــون الــــدعــــايــــة االنــتــخــابــيــة 
وأحــكــامــهــا وشــروطــهــا ومــحــظــوراتــهــا، وهــذا 
يعكس مبدأ الشفافية، وبّني شروط ممارسة 

الدعاية االنتخابية. 
ــكــــواري  ــارك بــــن جـــهـــام الــ ــبــ ــع الـــســـيـــد مــ ــابــ  وتــ

حديثه قائال: لقد بني القانون أيضا إجراءات 
االنــتــخــابــات وشـــرح مــهــام لجنة االنتخابات 
ودورهــا في تنظيم العملية االنتخابية، كما 
أكـــد الــقــانــون عــلــى أهــمــيــة الــفــصــل فـــي صحة 
الــحــق لكل مرشح  االنــتــخــابــات، وهـــذا يعطي 
أن يطعن في صحة االنتخاب الذي أجري في 
دائرته االنتخابية أمــام محكمة التميز خالل 
10 أيــام من تاريخ إعــالن نتيجة االنتخابات، 
وأيــضــا تضمن الــقــانــون أحــكــامــًا عــامــة تنظم 
العملية االنتخابية وتجعلها تجربة متكاملة 

األركان. 
ولــفــت الــســيــد الـــكـــواري أن مــرحــلــة انــتــخــابــات 
مجلس الــشــورى هــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة وهــي 
تعتبر استحقاقًا هامًا تعزز مشاركة املواطن 

في عملية صنع القرار. 
ــد أن املــواطــنــني جـــاهـــزون لــهــذه الــخــطــوة  وأكــ
الـــهـــامـــة، وقــطــر عــلــى أتــــم االســـتـــعـــداد لتنفيذ 
انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الــــشــــورى، وهــــي جــاهــزة 
ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، مؤكدا أن قطر 
لــهــا مــكــانــة ســيــاســيــة مــرمــوقــة عــلــى الــســاحــة 

الدولية.

: �          

القانون حدد أسس العملية االنتخابية 

ــراءة مفصلة لــقــانــون نــظــام انــتــخــاب مجلس  قـــدم عـــدد مــن املــفــكــريــن واألكــاديــمــيــني قــ
الشورى، وقالوا إنه يتضمن عددا من األحكام الناظمة للعملية االنتخابية، وأكدوا لـــ 
«الشرق» أن وجود هذا القانون سيساهم 
في إرساء صورة واضحة للشورى ويعزز 
مفهوم سيادة القانون وينظم االنتخابات 
ويوضح الحقوق والواجبات، الفتني إلى 
أن القانون وضــع عقوبات رادعــة لضمان 
عــــدم وجــــود أي مــخــالــفــات تــمــس الــحــيــاة 
الــعــام وأســس  ــار  التشريعية، وحـــدد اإلطــ

العملية االنتخابية بصورها الكاملة. 
كما بني الحقوق والواجبات والضوابط، 
وجـــاء منسجما ومــتــوائــمــا مــع الــدســتــور 
الــقــطــري ومــتــوافــقــا مـــع الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة 
ــن في  ــواطــ املــ تـــعـــزز مـــشـــاركـــة  الـــتـــي   2030
عــمــلــيــة صـــنـــع الـــــقـــــرار، مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن 
املجلس املنتخب سيكون ممثال حقيقيا 
إلرادة املواطنني، ويعكس مبدأ املشاركة الشعبية في العملية التشريعية، مؤكدين 
على أن انتخابات الشورى خطوة إيجابية ستساهم في النهوض بالدولة إلى األمام. 

غنوة العلواني

 
  

  
 

        

د. ريم األنصاري: انتخابات 
حرة نزيهة يحكمها القانون

أكـــدت الــدكــتــورة ريـــم األنـــصـــاري، مــحــامــيــة وأســتــاذة 
الــقــانــون يعكس ممارسة  إن  الــقــانــون:  فــي  أكــاديــمــيــة 
املـــشـــاركـــة  ــم  ــرجــ ــتــ الـــــواقـــــع ويــ عـــلـــى أرض  الـــــشـــــورى 
الــشــعــبــيــة بــكــافــة صــورهــا وأشــكــالــهــا، كــمــا أنـــه ينظم 
والــواجــبــات،  الــحــقــوق  ويــوضــح  االنتخابية  العملية 
وتــابــعــت: إن وجـــود هــذا الــقــانــون يــســاهــم فــي إرســاء 
ــزز مـــفـــهـــوم ســـيـــادة  ــعــ ــلـــشـــورى ويــ ــة لـ ــــورة واضــــحــ صــ

القانون. 
وقــالــت د. األنـــصـــاري: إن الــقــانــون الــصــادر فــي غاية 
ــات  ــبـ ــواجـ ــه شـــامـــل وواضـــــــح ويــــحــــدد الـ ــ ــة ألنـ ــيـ ــمـ األهـ
واملسؤوليات واملحظورات أيضا، ويساهم في إجراء 
القانون، مما يعني  نزيهة يحكمها  انتخابات حــرة 
األشــكــال،  مــن  بــأي شكل  الفاسد  يقبل  أنــه ال  ضمنيا 

حــــيــــث إنـــهـــا 
أشــــــارت إلـــى 
الـــقـــانـــون  أن 
يـــــــــــســـــــــــاهـــــــــــم 
كبير  بــشــكــل 
فــــي الــقــضــاء 
عـــــــلـــــــى أحـــــــد 
أخــطــر صــور 
الـــــــــــفـــــــــــســـــــــــاد 
الذي يتخلل 
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
االنــتــخــابــيــة. 
د.  وتــــابــــعــــت 
األنـــــصـــــاري: 
يــقــرأ  مــــن  إن 

ــــام بــتــجــريــم  ــعـــرف أن الـــقـــانـــون قـ ــا بــــني الـــســـطـــور يـ مــ
التجاوزات وحدد عقوبات رادعة لضمان عدم وجود 
التشريعية وحــدد أسس  الحياة  أي مخالفات تمس 

االنتخابية من متطلبات واشتراطات. العملية 
الــشــورى حظر عند  انتخابات مجلس  إن  وتــابــعــت:   
لتقسيم  مــحــاوالت  أي  االنتخابية  الــدعــايــة  مــمــارســة 
املــجــتــمــع وإثـــــارة الـــنـــعـــرات الــقــبــلــيــة أو الــطــائــفــيــة أو 
ــادات  ــعـــ ــة الــــديــــن واألخـــــــــالق والـــ ــلـــى حــــرمــ الـــتـــعـــدي عـ
للمرشحني  ة  اإلســـاء كــمــا جــرم  األصــيــلــة،  املجتمعية 
ــإن الـــقـــانـــون جــاء  ــذا املــنــطــلــق فــ ــن هــ واملـــنـــافـــســـني، ومــ
بـــنـــظـــام شـــامـــل نـــاظـــم لــلــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة بــكــافــة 

صورها.

¶ د. ريم األنصاري

¶ مبارك بن جهام الكواري

د. حمد الكواري: حدد اإلطار العام لالنتخابات وبني الحقوق والواجبات
ــتــــور حـــمـــد آل ســعــد  قـــــال األكــــاديــــمــــي الــــدكــ
ـــواري: إن انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــورى  ـــكـ الـ
هي تجربة جديدة سيخوضها املواطنون 
فـــي قــطــر ومــــع صــــدور هــــذا الـــقـــانـــون فإنها 
ــان،  ســتــكــون تــجــربــة نــاجــحــة متكاملة األركــ
مشيرا إلى أن املواطن سيساهم في العملية 
ــرة نــزيــهــة وتـــابـــع:  االنــتــخــابــيــة بـــصـــورة حــ
ــتـــخـــاب مــجــلــس الــــشــــورى قد  ــانــــون انـ إن قــ
عـــرج على تكوين املجلس واختصاصاته 
واستقالله املالي واإلداري، كما وضح بشكل 
مفصل صالحيات املجلس وحددها بحيث 
يتولى سلطة التشريع ويقر املوازنة العامة 
ويــمــارس الــرقــابــة على السلطة التنفيذية، 
وأيـــضـــا بـــني حــقــوق األعـــضـــاء وأعـــطـــى لهم 
الــحــريــة الكاملة فــي إعــطــاء الــــرأي. وأضـــاف 
د. الكواري أن بنود القانون واضحة بشكل 
جـــيـــد، وأشــــــار إلــــى أن هـــنـــاك مـــــادة تــوضــح 

مكافأة الرئيس والنواب واألعضاء، وأيضا 
ــات  ــبــ ـــح الــــواجــ ــ ــ بــــــّني الــــقــــانــــون بـــشـــكـــل واضـ
واملــحــظــورات. وقـــال لقد شــدد القانون على 
أنـــه يتوجب على أعــضــاء مجلس الــشــورى 

أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن 
وأال يستغلوا العضوية بأية صـــورة، ومن 
هــذا املنطلق، قــد بــاتــت الشفافية والــنــزاهــة 
هي أساس عمل املجلس املنتحب، الفتا إلى 
أن القانون أيضا قد حدد ضوابط التعامل 
مع الجهات واألجهزة الحكومية، كما وضح 
الئــحــة تنظيم العاملني باملجلس وتضمن 
على مادة توضح رقابة املجلس على أعمال 
السلطة التنفيذية.كم أعرب الدكتور الكواري 
ــراك املــجــلــس فـــي اتــخــاذ  ــ عـــن تــفــاؤلــه فـــي إشـ
القرار وأكــد أنها خطوة إيجابية ستساهم 
ــــى اإلمــــــــام، الفــتــا  ــة إلـ ــدولـ ــالـ فــــي الـــنـــهـــوض بـ
إلــى أن القانون حــدد اإلطـــار الــعــام للعملية 
االنتخابية وحدد السياسات وبني الحقوق 
ــوابـــط، ويــمــكــن أن يــقــال  ــبـــات والـــضـ والـــواجـ
إنــه شــامــل و يساهم فــي تنظيم انتخابات 

مجلس الشورى. 

¶  د. حمد الكواري

تصوير: محمد فرج - حسني سيد - راجان

أهمية صدور  الكاظم على  الدكتور يوسف  شدد 
ــورى، وأكـــد  ــشــ قـــانـــون بـــشـــأن انـــتـــخـــاب مــجــلــس الــ
العملية  فــي تنظيم  يــســاهــم  أن  مــن شــأنــه  هــذا  أن 
وأكد  الناخبني.  أو  للمرشحني  االنتخابية ســواء 
ــانـــون قــــام بــتــحــديــد الــــدوائــــر االنــتــخــابــيــة  ــقـ أن الـ
ــــورى ومـــنـــاطـــق كــــل واحـــــــدة بــحــيــث  ــــشـ ملـــجـــلـــس الـ
لقد  انتخابية. وقال  دائرة   30 كامال  يبلغ عددها 
الــدســتــور  الــقــانــون منسجما ومــتــوائــمــا مــع  جـــاء 
التي   2030 الوطنية  الرؤية  القطري ومتوافقا مع 

تــعــزز مــشــاركــة املــواطــن فــي عــمــلــيــة صــنــع الــقــرار، 
ــا الــــى أن املـــجـــلـــس ســـيـــكـــون مــمــثــال حــقــيــقــيــا  ــتـ الفـ
الشعبية  املشاركة  املواطنني ويعكس مبدأ  إلرادة 
القانون  لقد حدد  وقــال:  التشريعية.  العملية  في 
ــبـــات واملـــســـؤولـــيـــات وأقــــر املــبــادئ  املـــهـــام والـــواجـ
الــشــورى، وبــهــذا تتم  الــعــامــة النــتــخــابــات مجلس 

بالشفافية.  مليئة  بأجواء  االنتخابية  العملية 
أن قطر دولة متقدمة  إلى  الكاظم  الدكتور  وأشار 
ــب فـــي  ــخــ ــتــ ــنــ ـــورى املــ ــ ـــشــ ــ ــ ــلــــس ال ــيــــســــاهــــم مــــجــ وســ

الشعبية في  الــشــورى واملشاركة  تكريس تجربة 
أســمــى صــورهــا، مشيرا إلــى أن الــقــانــون قــد حدد 
الـــشـــورى وشــــروط  دور واخـــتـــصـــاصـــات مــجــلــس 
ــرم بـــعـــض املـــخـــالـــفـــات  ــ الـــتـــرشـــيـــح لــلــعــضــويــة وجــ
الــتــي تــمــس الــحــيــاة الــتــشــريــعــيــة وحــظــر الــقــانــون 
الــنــعــرات  ــارة  وإثــ املــجــتــمــع  لتقسيم  مــحــاوالت  أي 
الدين  والــتــعــدي على حرمة  الطائفية  أو  القبلية 
واألخــــــــــالق والـــــــعـــــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد املــجــتــمــعــيــة 

األصيلة.

د. يوسف الكاظم: إشراك املواطن في عملية صنع القرار
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قانون الشورى يضمن حياد ومصداقية االنتخابات
عبر مختصون عن إشادتهم بقانون نظام انتخاب مجلس 
البالد  الــذي أصــدره حضرة صاحب السمو أمير  الشورى 
املفدى، انسجاما مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 
2030 الهادفة الى تعزيز املشاركة الشعبية في عملية صنع 
الشروط  القوانني تضمن حماية  ان هــذه  الــقــرار، واعــتــبــروا 
الواجب توافرها في الناخبني واملرشحني لعضوية الشورى 
وفق مقاربة تشاركية دستورية.  وأكدوا لـ الشرق ان قانون 

القواعد  الــشــورى يعمل على تنظيم  انتخاب مجلس  نظام 
الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة، بــمــا يــعــزز ويحمي  االجــرائــيــة لعملية 
الوطنية بعيدا عن أي مؤثرات مجتمعية، ويضمن  الوحدة 
حياد وشرعية ومصداقية العملية االنتخابية الواقعة تحت 
قــانــون االنتخابات  أن  التنفيذية. واعــتــبــروا  السلطة  إدارة 
الجديد يعد قيمة مضافة للمساواة في عملية االقتراع العام 
الــنــزاهــة والشفافية وسيكون  قــواعــد  املباشر وفــق تطبيق 
الفعلية في  املواطنني في املشاركة  بمثابة ضمان لحقوق 

السلطات التشريعية والتنفيذية.

 
    
   

  
  

  

مالك لعباشي

تحديد الدوائر االنتخابية 
مناسب للمجتمع 

قالت جواهر البدر مدير املركز االعالمي 
لــلــشــبــاب، إن االنــتــخــابــات املــقــبــلــة ملجلس 
الشورى ستكون تاريخية بمعنى الكلمة 
ليس ألننا كشعب قطري سنمارس حقنا 
في انتخاب األصلح فحسب، ولكن ألنها 
ســتــؤســس ملــرحــلــة جـــديـــدة فـــي مــمــارســة 
الــحــق فــي االنــتــخــاب واملــشــاركــة فــي صنع 
القرار، مما يتوجب علينا جميعا ناخبني 
ومرشحني، أن نكون بمستوى هذه املرحلة 
وأهميتها خاصة فيما يتعلق بانتخاب 
األصلح واألكثر قدرة على تمثيلنا ليكون 
ــرارات،  ــقــ صــوتــنــا وعــيــنــنــا الـــتـــي تـــراقـــب الــ
فاليوم مطلوب من الجميع أن يعي دوره 
وأن يمارسه بالطريقة األكثر موضوعية 

بعيدا عن أي تأثيرات أخرى.
وتــابــعــت: «املــرســوم رقــم (37) لسنة 2021 
بـــتـــحـــديـــد الـــــدوائـــــر االنـــتـــخـــابـــيـــة ملــجــلــس 
الــــشــــورى ومـــنـــاطـــق كـــل مــنــهــا تـــم وضــعــه 
بناء على حيثيات تناسب املجتمع بكل 
مكوناته، وكلنا ثقة في حكومتنا ونتمنى 
من الجميع التعاون، خاصة أننا نعيش 
فــــي مــجــتــمــع واع بـــعـــد تـــجـــربـــة املــجــلــس 

البلدي، ونسأل الله التوفيق للجميع».

 :  

 :  

ترسيخ مفاهيم السلطة التشريعية
قـــال ابــراهــيــم مــحــمــد صــالــح بــو مــطــر املــهــنــدي - 
مــحــامــي تــمــيــيــز- إنـــه مــن خـــالل تــســلــيــط الــضــوء 
 6 رقــم  الجديد  االنتخابات  قانون  على مقررات 
القانون جــاء ليرسخ  أن هــذا  «أجــد   :2021 لسنة 
ــة قــطــر،  مــفــاهــيــم الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فـــي دولـــ
وتــثــبــيــت اســس الــتــعــامــل الــعــادل بــني املــواطــنــني 
ــن خــــــالل املــــشــــاركــــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــجـــمـــيـــع افــــــراد  ــ مـ
للترشح لالنتخابات،  األهلية  لهم  املجتمع ملن 
ــة لـــخـــدمـــة الـــوطـــن فـــي شــتــى  ــادلـ ــعـ واملـــنـــافـــســـة الـ
في  ما نعيشه  أن  إلى  املتاحة». الفتًا  الفعاليات 
دولتنا قطر في ظل حكم حضرة صاحب السمو 
هو أمل وحلم كثير من شعوب األرض ملا نتمتع 

به من عدل ومساواة في الحقوق والواجبات».
وأضــــاف أن إقــــرار قــانــون االنــتــخــابــات الــجــديــد 
ــائــــم الــوطــنــيــة،  تــكــلــل بـــالـــنـــجـــاح فــــي إرســـــــاء دعــ

الشعب ملن تنطبق عليهم  افــراد  وإشــراك جميع 
شـــروط الــتــرشــيــح، وســيــتــنــافــس املــرشــحــون في 
خــــدمــــة هـــــذا الــــوطــــن مــــن خـــــالل نــــافــــذة مــجــلــس 

الــــشــــورى، ولــلــبــحــث عــــن تـــحـــديـــث افـــضـــل ســبــل 
مــــن خـــالل  الـــطـــيـــبـــة  الـــعـــيـــش عـــلـــى هـــــذه االرض 
مــواكــبــة كــل مــا يــمــكــن ان يــضــفــي املــصــداقــيــة في 
الــعــمــل، ألجـــل مــصــلــحــة املـــواطـــن ومـــن يــشــاركــنــا 
ــة قــطــر الــصــاعــدة فـــي ظـــل حكم  الــعــيــش فـــي دولــ
ــفـــدى،  ــر الــــبــــالد املـ ــيـ حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـ
ما يسعد شعبه من خالل  بكل  وانشغال سموه 

اعطاء كل ذي حق حقه.
وتـــابـــع: «قـــانـــون االنــتــخــابــات الــجــديــد ســيــكــون 
املشاركة  املواطنني في  الضمان لحقوق  بمثابة 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطات  فــي  الفعلية 
أدام الله سبحانه أميرنا امللهم وسدد خطاه في 
إرســـاء الــعــدل فــي دولــتــنــا الحبيبة وإعـــالء رايــة 
قــطــر لتعلو وتــســمــو فــي ســمــاء الــحــريــة والــعــدل 

واملساواة».

يضمن سير االنتخابات
 بشكل متحضر

إعالء روح املسؤولية
 لخدمة الوطن 

:    :  

قــال د. علي بــن فهد املهندي - خبير أمــنــي - إن فــي املـــادة رقــم 42 
مــن الــدســتــور الــقــطــري «تــكــفــل الـــدولـــة حــق االنــتــخــاب والــتــرشــيــح 
الــدولــة على مشاركة ابناء  للمواطنني وفقا للقانون» حرصا مــن 
الوطن في اتخاذ القرار في ظل انتخابات نزيهة وتحقيق االنتماء 
الوطني وتكاتف املواطنني وصوال الى املشاركة الفعالة في ادارة 
ــالــــطــــرق  شــــــــــؤون الـــــــدولـــــــة بــ
املــشــروعــة الــتــي نــص عليها 

القانون.
وأضاف: «وبما ان دولة قطر 
انـــضـــمـــت لــــالعــــالن الـــعـــاملـــي 
لحقوق االنسان والذي صدر 
الـــدولـــي  فـــي 1948 والـــعـــهـــد 
الـــخـــاص بــالــحــقــوق املــدنــيــة 
ــة، وكـــلـــتـــاهـــمـــا  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ والــ
ــة االفـــــــــراد  ــاركــ ــشــ ــمــ ــا بــ ــ ــرتــ ــ اقــ
الــعــامــة  ــشــــؤون  الــ فـــي ادارة 
بــــواســــطــــة مـــمـــثـــلـــي الــشــعــب 
حتى يتم اختيارهم بحرية 
القانون رقــم 6 لسنة 2021 اآللية  وموضوعية ونــزاهــة. ولقد نظم 
انــتــخــابــات مجلس  الــتــي يتم فيها االنــتــخــاب بطريقة تكفل سير 
الشورى وفق النظم املعمول بها في معظم دول العالم املتحضر». 

قالت االســتــاذة بدرية الحمادي االستشاري القانوني بمكتب سعادة 
الـــعـــدل، إن انــتــخــابــات مــجــلــس الـــشـــورى ستحمل بــصــمــة قطرية  وزيــــر 
خالصة تعبر عن هوية املجتمع وخصوصيته، دون استنساخ تجارب 
أخــرى، مشددة على أهمية إعــالء املصلحة الوطنية من قبل الناخبني 
واملرشحني، وأضافت أن التجربة االنتخابية املرتقبة للمجلس ستشكل 
تحوًال في املشاركة الشعبية، ملا 
سيتسم بــه املــجــلــس املــرتــقــب من 
ممارسة التشريع، والرقابة على 
إلــى أن  السلطة التنفيذية، الفــتــًا 
الــتــجــربــة ســتــكــون مــتــمــيــزة  ذات 
وتعكس الشخصية القطرية، كما 
أن اإلعــــالم ســيــكــون لــه دور بــارز 
في تثقيف الناخب واملرشح حول 

العملية االنتخابية.
وتابعت: «ويهدف مبدأ الشورى 
ــتـــعـــاون بـــني ابـــنـــاء الــوطــن  الــــى الـ
ــنــــع روح  ــــادل اآلراء وصــ ــبـ ــ تـ ــــي  فـ
املــــــســــــؤولــــــيــــــة لـــــخـــــدمـــــة الـــــوطـــــن 
واالستفادة من اهل الخير والعلم في كافة املجاالت. قال تعالى «فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون» اي اهل الخبرة واالختصاص كل بحسب 

مجاله، إذ إن املواطن هو االساس في انجاح مبدأ الشورى.

تصوير محمد فرج - حسني سيد - راجان

املجلس املنتخب 
مطالب بتلبية 

احتياجات املواطنني 

 :   

قـــال العميد محمد فــهــد محمد ســيــف آل 
مسلم: «اعتقد أن نقاط نظام االنتخابات 
واضحة ومفصلة تفصيال كامال على من 
يستحق التصويت والترشح وهي نقاط 
ممتازة جــدا، وبما انــه اول مــرة فــي دولــة 
قطر يتم إصـــدار قــوانــني ملجلس الشورى 
فأعتقد ان القوانني بصفة عامة واضحة 

وممتازة تناسب الوضع الحالي».
ــي نـــالـــت  ــتــ ــنــــود الــ ــبــ ــر الــ ــثــ وأوضـــــــــح أن أكــ
إعجابه، هي توسيع دائــرة من يتمتعون 
بــحــق االنــتــخــاب لــيــشــمــل كـــل مـــن اكتسب 
الجنسية القطرية بــشــرط ان يــكــون جده 
قــطــريــا ومـــن مــوالــيــد دولـــة قــطــر، وهـــذا ما 
يعني ان اهـــل قــطــر االصــلــيــني هــم االولـــى 
بإدارة شؤون بلدهم وكافة امور املواطنني 
ألن اهــل البلد هــم االدرى باحتياجاتهم 
ــم، مـــتـــمـــنـــيـــًا مـــــن مــجــلــس  ــهـ ــاتـ ــبـ ــلـ ــتـــطـ ــمـ وبـ
ــادم الــعــمــل مـــن اجــــل تلبية  ــقــ الــــشــــورى الــ
البلد  املــواطــنــني واحــتــيــاجــات  احتياجات 

الداخلية والخارجية.
ــتـــور الـــقـــطـــري حــــدد مــهــام  وأكـــــد أن الـــدسـ
ــات  ــاصــ ــتــــصــ ــلــــس الـــــــشـــــــورى فــــــي اخــ مــــجــ
التشريع، والــرقــابــة على الحكومة، أو ما 
يسمى بالسلطة التمهيدية، مشيرا إلى أن 
الــشــورى املنوط به مساعدة  دور مجلس 
الحكومة في أداء مهامها على أكمل وجه.
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انتخابات الشورى فجر جديد ومحطة تاريخية في مسيرة الدولة

مع حلول شهر أكتوبر املقبل، تدخل دولة قطر مرحلة 
جديدة في تاريخها، إذ يستعد الشعب للمشاركة في 
أول انتخابات تشريعية تشهدها الدولة، وهي انتخابات 
الحياة السياسية  بــارزة في  تعد تحوًال مهمًا وعالمة 
ــقــيــادة السياسية  ــار مــســاعــي ال ــك إطــ ــ فـــي الـــبـــالد، وذل
لتعزيز الديمقراطية عبر توسيع املشاركة الشعبية في 

العملية السياسية.
كان يوم أمس، ميالد فجر جديد ومحطة تاريخية في 
القطرية،  الــشــورى  الــدولــة نحو تعزيز تقاليد  مسيرة 
وتطوير عملية التشريع وإتاحة املشاركة الواسعة من 
املواطنني.. نعم كان يوما تاريخيا، بعد أن أقر حضرة 
أمير  ثــانــي  آل  بــن حمد  الشيخ تميم  السمو  صــاحــب 
القانون رقــم (6) لسنة 2021 بإصدار  املــفــدى،  البالد 
الــشــورى، والقانون رقم  انتخاب مجلس  قانون نظام 
إلــى جانب  الــشــورى،  (7) لسنة 2021 بشأن مجلس 
الـــخـــاص بتحديد  لــســنــة 2021   ( املـــرســـوم رقـــم (37 
الدوائر االنتخابية ملجلس الشورى، ومناطق كل منها. 
لتتوج سلسلة  املهمة، جــاءت  التاريخية  وهــذه املحطة 
ــيـــذًا إلعــــــــالن صـــاحـــب  ــفـ ــنـ ــن الــــخــــطــــوات الـــعـــمـــلـــيـــة تـ مـــ

ــاح  ــتـ ــتـ الــــســــمــــو، خـــــــالل افـ
الـــ  ــادي  ــعـ الـ دور االنـــعـــقـــاد 
الــــــشــــــورى،  ملــــجــــلــــس   49
مــطــلــع نــوفــمــبــر املـــاضـــي، 
انتخابات  أول  عــن إجـــراء 
ملـــجـــلـــس الــــــــشــــــــورى، فــي 

أكتوبر 2021. 

 * انسجام مع 
الدستور 

لقد جــاء قــانــون نــظــام انتخاب مجلس الــشــورى الــذي 
ــبـــالد املـــفـــدى،  ــره حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو أمـــيـــر الـ ــ أقـ
لدولة  الدائم  انسجاما مع رؤية قطر 2030 والدستور 
انتخابات مجلس  إلــى  الطريق  الــذي رســم معالم  قطر 
الشورى، حيث حرص الدستور على ضمان مشاركة 
أبناء الوطن في صنع القرار في ظل انتخابات نزيهة، 
وممارسة حقوقهم السياسية وتعزيز االنتماء الوطني.
الــذي يكفل  الدولة  القانون متوافقًا مع دستور  ويأتي 
العامة  الحقوق  حق االنتخاب والترشح، ويعتبره من 
لتمكني املواطنني من ممارسته لضمان إسهامهم في 
اختيار ممثليهم لرعاية مصالحهم ومساهمتهم في 
املــشــاركــة فــي االنتخابات  أن  الــعــامــة، باعتبار  الــحــيــاة 
هــي واجــب وطني واستحقاق دســتــوري، يتطلب ذلك 
املؤهلني قانونًا تأكيًدا على  املواطنني  مشاركة جميع 
الــديــمــقــراطــي، بما يساعد على خلق  االلــتــزام بالنهج 
وعـــي ســيــاســي واجــتــمــاعــي يتشكل تــدريــجــًيــا داخــل 
السلوك  اُملستقبلية تجذير  املجتمع تكون من نتائجه 
الــســيــاســي والتنمية  الــديــمــقــراطــي لتحقيق االزدهـــــار 

املستدامة للُمجتمع.
إن صــــدور قـــانـــون نــظــام انــتــخــاب مــجــلــس الـــشـــورى، 
والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، 
إلى جانب املرسوم الخاص بتحديد الدوائر االنتخابية 
ملجلس الشورى، وما فيه من مواد تؤكد حرص القيادة 
الشورى ممثال حقيقيا إلرادة  أن يكون مجلس  على 
املواطنني، حيث يكرس القانون مبدأ املشاركة الشعبية 

في العملية التشريعية وفي نفس الوقت يستمد مواده 
وفصوله من الدستور الذي تم إقراره من قبل الشعب.

ــرة الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بحق  ــ لــقــد وســـع الــقــانــون مـــن دائـ
القطرية،  الجنسية  االنتخاب، ليشمل كل من اكتسب 
بشرط أن يكون جــده قطريا، ومــن مواليد دولــة قطر، 
وذلــــك ســعــيــا لــتــعــزيــز املــشــاركــة الــشــعــبــيــة فـــي اتــخــاذ 
الــــقــــرار، حــيــث يــنــص قـــانـــون نـــظـــام انـــتـــخـــاب مجلس 
الشورى في املادة الثانية، على أنه «يتمتع بحق انتخاب 
ــورى، كـــل مـــن كـــانـــت جنسيته  ــــشــ ــاء مــجــلــس ال أعـــضـ
األصــلــيــة قــطــريــة، وأتــــم ثــمــانــي عــشــرة ســنــة مــيــالديــة، 
ــداول الــنــهــائــيــة لــلــنــاخــبــني. ويستثنى  ــجـ عــنــد إعــــالن الـ
مـــــــن شــــــــــرط الـــجـــنـــســـيـــة 
األصلية املنصوص عليه 
فــي الــفــقــرة الــســابــقــة، كل 
ــن اكـــتـــســـب الــجــنــســيــة  ــ مـ
الــــقــــطــــريــــة، وبـــــشـــــرط أن 
يــكــون جـــده قــطــريــا، ومــن 
مـــوالـــيـــد دولـــــة قـــطـــر. كما 
ــتــــخــــاب  يـــتـــمـــتـــع بــــحــــق انــ
الشورى،  أعضاء مجلس 
مــنــتــســبــو كـــافـــة الــجــهــات 
العاملني  العسكرية من العسكريني واملوظفني املدنيني 
بتلك الجهات، الذين توافرت فيهم الشروط املنصوص 

عليها».

*دور مجلس الشورى

للدخول في مرحلة  الــشــورى  البالد ومجلس  تستعد 
التأسيس  املــجــلــس مــن مــرحــلــة  جـــديـــدة، حــيــث ينتقل 
التدريجي،  الشورى والتقييم والتطور  في مجال نهج 
القيادة  إلى مرحلة املشاركة الشعبية األوســع في ظل 
الحكيمة للدولة، بعد أن مهدت التجربة السابقة الطريق 
لالنتقال إلى مجلس الشورى املنتخب، الذي يضطلع، 
وفقًا للدستور والقانون، بأدوار ومهام واختصاصات 
التشريع  بالغة األهــمــيــة، حيث يتولى املجلس سلطة 
وإقرار املوازنة العامة للدولة، فضال عن الدور الرقابي 

بممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

ــات  ــاصـ ــتـــصـ ــذه االخـ ــ ـــورى هــ ـــشــ ــ  ويــــتــــولــــى مـــجـــلـــس ال
لــدولــة قطر.  الــدائــم  الــدســتــور  والسلطات انسجامًا مــع 
ــــذي نـــص عــلــى أن يــتــولــى مــجــلــس الـــشـــورى سلطة  الـ
الــتــشــريــع، ويــقــر املـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، كــمــا يــمــارس 
للمجلس  التنفيذية، حيث يجوز  السلطة  الرقابة على 
اقتراح القوانني، وإحالتها إلى الحكومة بعد وضعها في 
صيغة مشروع قانون لدراستها وإبداء الرأي بشأنها 
وإعادتها للمجلس في دور االنعقاد ذاته أو الذي يلي، 
إلى جانب إبداء الرغبات للحكومة في املسائل العامة، 
وتوجيه األسئلة إلى رئيس مجلس الــوزراء، وإلى أحد 
الوزراء الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصاتهم. 

الــوزراء  وأيضا استجواب 
ــة فــي  ــلــ ــداخــ ــ فــــي األمــــــــور ال
اختصاصاتهم، وال يجوز 
ــه االســــتــــجــــواب إال  ــيـ تـــوجـ
بــــمــــوافــــقــــة ثــــلــــث أعــــضــــاء 

املجلس.

* الكفاءة والخبرة

الــدور واملسؤولية  إن عظم 
التي يضطلع بها مجلس الشورى، وللثقة باالنتخابات 
الــوطــنــيــة الــقــائــمــة عــلــى أســـس الــكــفــاءة والـــخـــبـــرة، فقد 
القانون فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس  اشترط 
الناخبني وفقا  إرادة  الثقة والتعبير عن  لنيل  الشورى 
تــكــون جنسيته  لــلــمــادة (١٠) ســتــة شـــروط هـــي: «أن 
األصلية قطرية»، و»أال تقل سنه عند قفل باب الترشيح 
العربية  اللغة  ثــالثــني سنة مــيــالديــة»، و»أن يجيد  عــن 
قراءة وكتابة»، و»أال يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا 
لــم يكن قد  مــا  األمــانــة،  أو  فــي جريمة مخلة بالشرف 
رد إليه اعتباره وفقًا للقانون»، وأخيرًا أن «تتوافر فيه 

شروط الناخب وفقًا لقانون االنتخاب». 

*حماية اإلرادة الشعبية

لقد حدد قانون نظام انتخابات مجلس الشورى العديد 
اُملــســاواة بني  مــن الــضــوابــط التي مــن شأنها أن تكفل 
العملية االنتخابية،  الــعــدالــة خــالل  اُملــرشــحــني وتحقق 

وجّرم القانون في املقابل التمويل األجنبي للمرشحني 
ــوات وغــيــرهــا مـــن الـــجـــرائـــم االنــتــخــابــيــة  وشـــــراء األصــــ
ووضع عقوبات رادعة من أجل ضمان عدم وقوع مثل 
التي تمس الحياة التشريعية،  هذه املخالفات الخطيرة 
تــجــاوز خمس سنوات  حيث يعاقب بالحبس مــدة ال 
وبــالــغــرامــة الــتــي ال تــزيــد على عــشــرة مــاليــني ريـــال أو 
أو  أو قبل  العقوبتني، كــل مرشح طلب  بــإحــدى هاتني 
أو غير منقولة، بطريقة مباشرة  أمــواال منقولة  تسلم 
أو منفعة من  أو تحصل على مــيــزة  أو غير مباشرة 
أو تمويل  أي شخص أجنبي أو جهة أجنبية لدعمه 
حملته االنتخابية، فضال عن مصادرة األموال واملنافع 
ــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا،  ــتـ ــ الـ
بـــــإعـــــادة االنــــتــــخــــاب فــي 
حال فوز هذا املرشح في 
االنــتــخــابــات فـــي الـــدائـــرة 

التي فاز فيها.
غير أن األهــم هــو الحظر 
الـــــذي نـــص عــلــيــه قــانــون 
نــظــام انــتــخــابــات مجلس 
الـــشـــورى، عــنــد ممارسة 
الدعاية االنتخابية والذي 
النعرات  أيــة مــحــاوالت لتقسيم املجتمع، وإثـــارة  شمل 
القبلية أو الطائفية أو التعدي على حرمة الدين واألخالق 
والعادات املجتمعية األصيلة، فضال عن تجريم القانون 

ألي شكل من أشكال اإلساءة للمرشحني املنافسني.
القانون تمثل سياجا يحمي  التي وضعها  إن الضوابط 
الــشــعــبــيــة، وتــضــمــن نـــزاهـــة وعـــدالـــة االنــتــخــابــات  اإلرادة 
الــدولــة حريصة  أن  واملــســاواة بني املرشحني، خصوصا 
الشيخ  على ضمان نزاهة االنتخابات، حيث قال معالي 
العزيز آل ثاني، رئيس مجلس  خالد بن خليفة بن عبد 
الداخلية، إن «دورنـــا كحكومة هو ضمان  الـــوزراء وزيــر 
نــزاهــة االنــتــخــابــات، وحــيــاديــة كــافــة املــؤســســات تــجــاه أي 
مرشح، تحقيقًا ملبادئ العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص». 

*عرس لتعزيز الشورى

الشورى،  انتخابات مجلس  وال شك فإن قانون نظام 
رســـم مــعــالــم الــطــريــق، نــحــو تــجــربــة نــيــابــيــة مستقرة، 
العملية  فــي  الــواســعــة  الشعبية  املــشــاركــة  يــعــزز  وهـــو 
الديمقراطية والشورى ودولة  السياسية، ويرسخ قيم 

املؤسسات والفصل بني السلطات.
ــن أهـــــم حـــــدث ســـيـــاســـي وأول  لـــقـــد بـــــات يــفــصــلــنــا عــ
انتخابات تشريعية أقل من ثالثة أشهر، وهي فرصة 
لنجعل من العملية االنتخابية واملشاركة الواسعة فيها 
الحكيمة، وللتأكيد  للقيادة  مناسبة لالحتفال بالوالء 
على وحدة الوطن، ولنجعلها مهرجانا لتعزيز تقاليد 

الشورى القطرية.
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صاحب السمو يهنئ رئيس بيرو

نائب األمير يهنئ رئيس بيرو

رئيس الوزراء يهنئ
 رئيسة وزراء بيرو

لولوة الخاطر تستعرض 
العالقات مع سفير إندونيسيا

رئيس الحكومة اللبناني
 املكلف يجتمع مع سفيرنا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
إلــى فخامة الرئيس بيدرو كاستيو  البالد املفدى، برقية تهنئة، 

رئيس جمهورية بيرو، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمــيــر، برقية 
تهنئة، إلى فخامة الرئيس بيدرو كاستيو رئيس جمهورية بيرو، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 
مجلس الـــوزراء ووزيــر الداخلية، برقية تهنئة، إلــى دولــة السيدة 
فيوليتا بيرموديز رئيسة وزراء جمهورية بيرو، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالدها.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشــد الخاطر مساعد وزير 
الخارجية املتحدث الرسمي لــوزارة الخارجية، مع سعادة السيد 

رضوان حسن سفير الجمهورية اإلندونيسية لدى الدولة.
جــرى خــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون الثنائي بني 

البلدين.
لــولــوة بنت راشــد الخاطر مساعد  كما اجتمعت ســعــادة السيدة 
لــوزارة الخارجية، مع سعادة  وزيــر الخارجية املتحدث الرسمي 
الــدكــتــور بــــارت دي جــــروف ســفــيــر مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا لـــدى الـــدولـــة، 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
وتوجهت سعادة السيدة لولوة الخاطر، بالشكر لسعادة السفير 
عــلــى جـــهـــوده فـــي دعــــم وتــعــزيــز الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة، وتــمــنــت له 

التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

اجتمع دولـــة السيد نجيب ميقاتي رئــيــس الحكومة املكلف في 
الجمهورية اللبنانية، أمس، مع سعادة السيد محمد حسن جابر 
لــدى الجمهورية اللبنانية، بمناسبة  الــجــابــر، سفير دولـــة قطر 

انتهاء فترة عمله.
جــرى خــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون الثنائي بني 

البلدين.
وأعــرب دولــة رئيس الحكومة املكلف، خــالل االجتماع، عن شكره 
لــســعــادة الــســفــيــر عــلــى الــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا لــتــعــزيــز الــعــالقــات 

الثنائية، متمنيا له التوفيق في مهامه املستقبلية.

   

استمرار العمل باملرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود   
:     

الــعــامــة مــســاء أمـــس، عــن اســتــمــرار العمل  أعلنت وزارة الصحة 
بإجراءات املرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود االحترازية 
املفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد19- خالل شهر 

أغسطس املقبل.
ــوزارة، فــي حسابها الرسمي على اإلنــتــرنــت، أنها  الــ وأوضــحــت 
تواصل مراقبة مؤشرات األداء الرئيسية لضمان تحقيق التوازن 
بني استمرارية توفير الحماية للسكان من جهة وإعادة الحياة 

االجتماعية واالقتصادية إلى طبيعتها من جهة أخرى.
ودعت وزارة الصحة جميع األشخاص املؤهلني لتلقي التطعيم 
املــبــادرة  إلــى  ضــد /كــوفــيــد19-/ ولــم يحصلوا عليه حتى اآلن، 
أقــرب وقــت ممكن، لحماية أنفسهم وأفــراد  لتلقي التطعيم فــي 
أســرهــم وأفـــراد املجتمع مــن مخاطر هــذا املــرض واملساهمة في 

سرعة العودة للحياة الطبيعية.

الدوحة  -  قنا

الدوحة  -  قنا

الدوحة  -  قنا

الدوحة  -  قنا

الدوحة  -  قنا

¶ لولوة الخاطر تكرم السفير البلجيكي

وزير الخارجية الروماني 
يجتمع مع سفيرنا

قطر تشارك في اجتماع
 حول أفغانستان

ــر  ــادة الـــســـيـــد بـــــوغـــــدان أوريــــســــكــــو وزيــ ــعــ اجـــتـــمـــع ســ
الــخــارجــيــة فــي رومــانــيــا، مــع ســعــادة السيد عبدالله 
لــدى رومانيا،  بــن ناصر الحميدي سفير دولــة قطر 

بمناسبة انتهاء فترة عمله.
ــانـــي، خــالل  وأعـــــرب ســـعـــادة وزيــــر الــخــارجــيــة الـــرومـ
االجــتــمــاع، عــن شــكــره لسعادة السفير على الجهود 

التي بذلها لتطوير العالقات الثنائية بني البلدين.

ــة قــطــر، فــي االجــتــمــاع الثالث  شــاركــت دولـ
والـــعـــشـــريـــن ملــجــلــس الــتــنــســيــق واملـــراقـــبـــة 
املشترك بني حكومة جمهورية أفغانستان 
اإلسالمية وشركائها الدوليني، عبر تقنية 
االتصال املرئي، بحضور فخامة الرئيس 
ــمـــد أشــــــــرف غــــنــــي، رئـــيـــس  ــــور مـــحـ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
جــمــهــوريــة أفــغــانــســتــان اإلســالمــيــة وعـــدد 

مـــن كــبــار املـــســـؤولـــني. مــثــل دولــــة قــطــر في 
االجتماع، السيد عبدالله ناصر الشهواني 
القائم باألعمال باإلنابة بسفارة دولة قطر 

لدى أفغانستان.
وناقش االجتماع التزامات مؤتمر جنيف 
الــقــائــمــة واملحافظة  الــتــحــديــات  ومــعــالــجــة 
عــلــى إنــــجــــازات الــعــشــريــن عـــامـــا املــاضــيــة 
ووضع وحقوق النساء والفتيات وتعزيز 

املؤسسات في أفغانستان.

¶ جانب من االجتماع

      

صاحب السمو يصدر قرارات بتعيني سفراء جدد

¶ السفير خالد محمد زابن¶ السفير سالم آل شافي¶ السفير محمد بن ناصر ¶ السفير علي يوسف املال

أصــدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثاني أمير الــبــالد املــفــدى، أمــس، 
الــقــرار األمــيــري رقــم 22 لسنة 2021، بتعيني 
ســعــادة الشيخ محمد بــن نــاصــر بــن جاسم 
آل ثــانــي ســفــيــرا فـــوق الـــعـــادة مــفــوضــا لــدى 

جمهورية تركيا.

 كما أصــدر سمو أمير الــبــالد املــفــدى القرار 
األميري رقم 23 لسنة 2021، بتعيني سعادة 
السيد سالم بــن مــبــارك بــن شافي آل شافي 
لــدى جمهورية  الــعــادة مفوضا  سفيرا فــوق 

مصر العربية.
ــــري رقـــــم 24  ــيـ ــ ــرار األمـ ــ ــقـ ــ ــدر ســـمـــوه الـ ــ ــ  وأصــ
لــســنــة 2021، بــتــعــيــني الــســيــد عــلــي يــوســف 
عبدالرحمن املال سفيرا فوق العادة مفوضا 

لدى جمهورية قبرص.
وأصـــدر سمو األمــيــر املــفــدى الــقــرار األميري 
رقـــم 25 لــســنــة 2021، بــتــعــيــني الــســيــد خــالــد 
الــدوســري سفيرا فوق  محمد زابـــن آل زابـــن 

العادة مفوضا لدى دولة ليبيا.
ــرارات بــتــنــفــيــذهــا والــعــمــل بها  ــقــ  وقــضــت الــ
من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة 

الرسمية.

الدوحة  -  قنا

¶ مبنى وزارة الصحة

الدوحة  -  قنا

كابول - قنابوخارست - قنا

:    158

ارتفاع إجمالي املتعافني من كورونا إلى 223494
أعلنت وزارة الصحة العامة، امس، تسجيل 
١١٤ حالة جــديــدة مــؤكــدة بفيروس كورونا 
ــد-١٩/ ضــمــن املــجــتــمــع، و٤٤ حــالــة  ــيــ ــوفــ /كــ
ضــمــن املــســافــريــن. كــمــا أعــلــنــت الــــــوزارة عن 
الـــ٢٤ ساعة املاضية،  شفاء ١١٨ مصابا في 
ليصل إجمالي حاالت الشفاء في دولة قطر 
إلى ٢٢٣٤٩٤. وأصدرت وزارة الصحة العامة 
بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-١٩/ 
فـــي دولـــــة قــطــر تــضــمــن بـــيـــانـــات الــبــرنــامــج 
الوطني للتطعيم ضــد /كــوفــيــد-١٩/، حيث 
تـــم إعـــطـــاء ٣٧٥٢٢٨١ جــرعــة مـــن لــقــاحــات /

ــــد-١٩/ ألفــــــــراد املـــجـــتـــمـــع مـــنـــذ بـــدايـــة  ــيـ ــ ــــوفـ كـ
الــتــطــعــيــم، وإعـــطـــاء ٢١٤٢٥ جــرعــة  بــرنــامــج 
من لقاحات /كــوفــيــد-١٩/ خــالل الـــ٢٤ ساعة 
املـــاضـــيـــة.  كــمــا تــلــقــى ٨٣٫٣٪ مـــن املــؤهــلــني 
للحصول على لقاح /كــوفــيــد-١٩/ في دولة 
قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على األقل، 
وتلقى ٩٨٫٦٪ من كبار السن الذين تجاوزوا 
الــذيــن يعتبرون مــن الفئات   - الستني عــامــا 
األكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة 
عن العدوى بفيروس /كــوفــيــد-١٩/ - جرعة 
واحــدة من اللقاح على األقــل، في حني تلقى 

٩٣٫٦٪ منهم كلتا الجرعتني من اللقاح.
لــلــقــيــود  ــيــــة  الـــنـــتـــائـــج اإليــــجــــابــ لـــقـــد أدت   -
ــا / ــ ــــورونـ ــة بـــجـــائـــحـــة كـ ــاصـ املــــفــــروضــــة الـــخـ

ــيـــد-١٩/ وتـــزايـــد وتـــيـــرة الــتــطــعــيــم ضد  كـــوفـ
بــالــدعــم منقطع النظير  الــفــيــروس مــقــرونــا 
الـــــذي يــقــدمــه الـــجـــمـــهـــور، أدت جــمــيــعــا إلــى 
خفض معدالت اإلصــابــات اليومية بعدوى 
كـــورونـــا /كـــوفـــيـــد-١٩/ فــي دولـــة قــطــر خــالل 

األسابيع القليلة املاضية. - على الرغم من 
انخفاض معدالت اإلصابات اليومية يتعني 
علينا اتخاذ أقصى درجــات الحذر باعتبار 
أن املوجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة 
خــصــوصــا مــع تــفــشــي اثــنــتــني مــن الــســالالت 
املتحورة من فيروس كــورونــا /كوفيد-١٩/ 
فـــي الـــدولـــة والــلــتــان تــعــتــبــران أشـــد ضـــراوة 

وأسرع انتشارا.

الدوحة  -  قنا

¶ مركز األمراض االنتقالية
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قرار تنظيم استقدام العمال لحساب الغير يدخل حيز التنفيذ 
ــة والــعــمــل والــشــؤون  ــ أعــلــنــت وزارة الــتــنــمــيــة اإلداريــ
االجتماعية عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتماعية رقم / 21/  لسنة 2021 
الــقــرار رقــم / 8/  لسنة 2005  بتعديل بعض أحــكــام 
بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام 

عمال من الخارج لحساب الغير.
الـــذي يــدخــل حيز التنفيذ، يلتزم  الــقــرار   وبموجب 
أصحاب املكاتب بالتعليمات التي تصدرها الوزارة 
والجهات املعنية األخرى في مجال استقدام العمال 

ــتــــزام  ــــارج، أهـــمـــهـــا االلــ ــــخـ مــــن الـ
بـــالـــتـــعـــديـــالت الـــتـــي تـــــرد عــلــى 
تــشــريــعــات ونـــظـــم وســيــاســات 
ــة املــســتــقــدم  ــ ــدولـ ــ ـــي الـ الـــعـــمـــل فـ
منها العمالة، وتــزويــد العامل 
ــل اســـتـــقـــدامـــه بــنــســخــة مــن  ــبـ قـ
بيانات وشــروط العمل موقعة 
مــــن صــــاحــــب الـــعـــمـــل، ويـــلـــتـــزم 
صـــاحـــب الــعــمــل بــتــحــريــر عقد 
ــولــــه  ــبــــل وصــ ــل لـــلـــعـــامـــل قــ ــمــ عــ
إلـــى الــبــالد وفـــق ذات الــشــروط 

إلــى توفير  التي قبل العامل العمل بها، بــاإلضــافــة 
ســكــن خـــاص ووجـــبـــات طــعــام لــلــعــمــال املستقدمني 
لحني استالمهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند 
استرجاع املكتب للعامل املستقدم من قبل صاحب 

العمل وفق الشروط والضوابط.
إلــزام املرخص  القرار تضمن  الـــوزارة أن  وأوضحت 
ــه بـــضـــمـــان فـــتـــرة اخـــتـــبـــار إضـــافـــيـــة لــلــمــســتــخــدم  لــ
مدتها ستة أشهر تبدأ فــور انتهاء فترة االختبار 
الــتــمــهــيــديــة الــثــالثــة أشــهــر لــيــصــبــح إجــمــالــي فــتــرة 
االختبار / 9/  أشهر، ويلتزم املرخص له خالل فترة 
ــاع املــبــالــغ الــتــي  ــ االخــتــبــار اإلضــافــيــة بــضــمــان إرجـ

الــعــمــل، مخصوما منها نسبة  إلــيــه صــاحــب  أداهـــا 
/ 15 %/  من إجمالي املبلغ املستحق، وذلــك عن كل 
شــهــر قــضــاه املــســتــخــدم فـــي خــدمــة صــاحــب العمل 
خــــالل فــتــرة االخـــتـــبـــار اإلضـــافـــيـــة، مـــع خــصــم قيمة 
الرسوم الحكومية التي تحملها املكتب، وذلــك في 
الــتــالــيــة.. رفــض املستخدم للعمل،  الــحــاالت  أي مــن 
هروب املستخدم، ومرض املستخدم بأحد األمراض 
املزمنة، كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء 
صـــاحـــب الــعــمــل عــلــى الـــعـــامـــل ومــخــالــفــتــه ألي من 
شروط العقد مع العامل.  ويأتي اختصاص وزارة 
الــتــنــمــيــة اإلداريــــــة والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
مــتــمــثــلــة بــــــــــإدارة االســــتــــخــــدام 
فــي دراســــة الــطــلــبــات الــخــاصــة 
الستقدام العمالة مــن الخارج 
ــقــــدام  ــتــ ــــح تــــراخــــيــــص اســ ــنـ ــ ومـ
ــن الـــــخـــــارج لــحــســاب  ــ ــال مـ ــمــ عــ
الغير وتسوية املنازعات التي 
تــنــشــأ بـــني مــكــاتــب االســتــقــدام 
وأصحاب العمل وفقا لقانون 
ــــرارات املــنــفــذة لــه،  ــقـ ــ الــعــمــل والـ
لــلــقــضــاء إذا تــعــذر  وإحــالــتــهــا 
تسويتها وديا. وقالت الوزارة 
الــرســمــي على  فــي تــغــريــدة نشرتها عــلــى حسابها 
موقع تويتر: «الجمهور الكريم، في سياق تطبيق 
قـــــرار وزيـــــر الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة والـــعـــمـــل والـــشـــؤون 
االجتماعية رقم (21) لسنة 2021 املختص بتنظيم 
الــخــارج لحساب  الترخيص الســتــقــدام العمالة مــن 
الغير، نحيطكم علما عن تمديد فترة ضمان اختبار 
الــعــمــالــة (املــســتــخــدمــني فــي املـــنـــازل) ملـــدة (6) أشهر 
إضافية، يلتزم بتوفيرها مكاتب استقدام العمالة 
ألصحاب العمل، وتبدأ فــور انتهاء فترة االختبار 
التمهيدية خــالل (3) أشهر ليصبح إجمالي فترة 

االختبار (9) أشهر وفق الضوابط والشروط».

الدوحة - قنا
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أقـــامـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــقــطــريــة للتربية 
ــلـــوم احــتــفــالــيــة، عــبــر تقنية  والـــثـــقـــافـــة والـــعـ
االتصال املرئي، /عن بعد/ بمناسبة الذكرى 
السنوية لتأسيس املنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم الـ/ألكسو/.
ــادة  ــعــ ــة أكـــــــد ســ ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ ــتـــهـــل االحــ وفـــــــي مـــسـ
الــدكــتــور إبــراهــيــم بــن صالح النعيمي وكيل 
وزارة التعليم والتعليم العالي، أن القواسم 
املـــشـــتـــركـــة بــــني املــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة 
والثقافة والعلوم وبني دولــة قطر ممثلة في 
اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة 
ــــداف واملـــهـــام التي  والــعــلــوم تتجلى فــي األهـ
تنص عليها مواثيقها وتشريعاتها، وفي 
بــــرامــــج ومــــشــــروعــــات الــعــمــل الـــتـــي تــنــفــذهــا 
ــان في  مــن أجــل بــنــاء اإلنــســان وتنمية األوطــ
مجاالت حيوية تحدد مستقبلنا ومصيرنا 
اليوم وغــدا، وهي مجاالت التعليم والثقافة 
والتكنولوجيا والبيئة واإلعــالم واالتصال، 
وهــي كلها ركــائــز عملنا، وهـــذا يتطلب منا 
انــفــتــاحــا واســعــا مــتــبــادال، وتــنــاقــال مستمرا 
لــلــخــبــرات واملــعــلــومــات املــتــراكــمــة لــديــنــا في 
املــيــاديــن املــشــتــركــة مــن أجـــل تحقيق أهـــداف 
الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 2030 لــفــائــدة األجـــيـــال 

الحاضرة وملصلحة األجيال املقبلة.
وهنأ سعادته، مدير منظمة الـ/ألكسو/ بهذه 
املــنــاســبــة، مــثــمــنــا فــكــرة االحـــتـــفـــال الــســنــوي 
بتأسيس املنظمة العريقة، وهــي احتفالية 
ــة  ــراكـ ــشـ ــي الـ ــ ــد فـ ــهـ ــعـ ــد الـ ــديـ ــجـ ــلـــى تـ تـــعـــمـــل عـ
والــــتــــعــــاون الــــعــــربــــي، وتـــســـاهـــم فــــي تــعــزيــز 
الــتــقــارب بــني املــنــظــمــة والـــــدول األعـــضـــاء من 

خالل اللجان الوطنية.
ومـــن جانبها، ألــقــت الــدكــتــورة حــمــدة حسن 
ــام لــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــعــ ــــني الــ ــ الــســلــيــطــي األمـ
الــقــطــريــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم كلمة 

بـــهـــذه املـــنـــاســـبـــة جـــــاء فـــيـــهـــا: «إن مــشــاركــة 
اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة 
والـــعـــلـــوم فــــي احــتــفــالــيــة املــنــظــمــة الــعــربــيــة 
بمرور 51 عاما على تأسيسها تعد بمثابة 
محطة انطالق جديدة الستمرارية التواصل 
والتعاون والشراكة بني الجانبني نجدد من 
خاللها روح العمل الجاد واملخلص، ونضع 
آليات جديدة تحقق الرؤية املشتركة بيننا، 
ونــرتــقــي مــن خــاللــهــا بــالــتــعــاون إلـــى شــراكــة 
حــقــيــقــيــة نــعــمــل مـــعـــا عـــلـــى تــجــســيــدهــا في 
امليدان بالتنسيق مع املؤسسات والـــوزارات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي وطـــنـــنـــا قـــطـــر، ضـــمـــن ســيــاق 
إقليمي وعــاملــي يتطلبان الــعــمــل عــلــى بناء 
شــراكــات قــويــة ملــواجــهــة الــتــحــديــات العاملية 
التي تهيمن عليها التكنولوجيا والتقنية 
الحديثة، ولقد وصلنا معا إلــى قناعة تامة 
بــضــرورة التطوير والتحديث فــي برامجنا 

ومشروعاتنا حتى نحقق طموحاتنا وآمالنا 
التنموية».

وأضافت السليطي: ونحن إذ نحتفل بمرور 
51 عـــامـــا عــلــى تــأســيــس املــنــظــمــة الــعــربــيــة، 
ــا الــكــبــيــرة  ــهـ ــازاتـ ال يــفــوتــنــا أن نـــتـــذكـــر إنـــجـ
وإســهــامــاتــهــا فـــي خــدمــة الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
والعلم، وهذا يعد دافعا قويا لنا لبذل املزيد، 
فــأمــامــنــا الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا املــلــحــة الــتــي 
تحتاج منا العمل الجاد واملتواصل، ومن بني 
هــذه القضايا على سبيل املــثــال ال الحصر، 
قــضــيــة األمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي وأهـــمـــيـــة تنمية 
قـــــدرات أبــنــائــنــا وشــبــابــنــا الــفــنــيــة والتقنية 
ملواجهة الهجمات السيبرانية، وقضية املناخ 
والتلوث البيئي وتوعية األجيال الصاعدة 
بـــطـــرق الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــنـــاخ صــحــي وبــيــئــة 
ـــرأة والــشــبــاب والــطــفــل،  نــظــيــفــة، وقــضــايــا املــ
وقـــضـــايـــا الــتــعــلــيــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــه الــتــقــنــيــة، 

ومردوده على أهداف التنمية املستدامة.
ومــن جهته، وجــه الدكتور محمد ولــد أعمر 
مدير عام املنظمة العربية للتربية والثقافة 
ــة قطر  والــعــلــوم الـــ/ألــكــســو/ شــكــره إلـــى دولــ
لدعمها املستمر لفاعليات املنظمة، كما أشاد 
بجهود اللجنة الوطنية القطرية للتربية، 
واســتــعــرض عـــددا مــن األنشطة والفاعليات 

التي قامت بها املنظمة.
وبــدورهــا، استعرضت السيدة مريم ياسني 
الــحــمــادي مــديــرة امللتقى الــقــطــري للمؤلفني 
في كلمة عن وزارة الثقافة والرياضة، جهود 
ــوزارة فــي مــجــال التأليف والــنــشــر، خاصة  الــ
فيما يتعلق باآلثار السلبية لجائحة كورونا 

/كوفيد19-/.
ــم مــبــخــوت  ــالـ ــد الــســيــد سـ ــ ــن نــاحــيــتــه، أكـ ــ ومـ
املري مدير إدارة العالقات العامة واالتصال 
في املؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ 

حـــرص املــؤســســة على الــتــعــاون مــع املنظمة 
العربية بما من شأنه تعزيز العمل الثقافي 

العربي.
وفي مداخلة للسيد فيصل عبدالله النعيمي 
مــديــر إدارة اآلثـــار بمتاحف قــطــر، أعـــرب عن 
تطلع متاحف قطر لتوسيع وتطوير جوانب 

الشراكة مع الـ/ألكسو/.
وقــد تضمنت االحتفالية عــروضــا تقديمية 
وأفالما توثق جهود اللجنة الوطنية القطرية 

في املجاالت التربوية والثقافية والعلمية.
يــــشــــار إلـــــى أن املـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــربــيــة 
والــثــقــافــة والــعــلــوم هــي منظمة متخصصة، 
وتـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا 22 دولــــــة ومــقــرهــا 
تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية 
وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية 
وبتطوير مجاالت التربية والثقافة والعلوم 
على املستويني اإلقليمي والقومي والتنسيق 

فيما بني الدول العربية األعضاء.
وقد أنشئت املنظمة بموجب املادة الثالثة من 
ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتم اإلعالن 
رسميا عن قيامها بالقاهرة يــوم 25 يوليو 
1970. وتــهــدف إلـــى تمكني الــوحــدة الفكرية 
بني أجــزاء الوطن العربي عن طريق التربية 
والــثــقــافــة والــعــلــوم، ورفـــع املــســتــوى الثقافي 
حــتــى يــقــوم بــواجــبــه فــي مــتــابــعــة الــحــضــارة 

العاملية واملشاركة اإليجابية فيها.
وفي إطار هذا الهدف العام، تنهض املنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بجملة من 
املــهــام، مــن أبــرزهــا العمل على رفــع مستوى 
املوارد البشرية في البالد العربية والنهوض 
بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي 
والــبــيــئــي واالتـــصـــالـــي فــيــهــا، وتــنــمــيــة اللغة 
العربية والثقافة العربية اإلســالمــيــة داخــل 
الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار 
والتعاون بني هذه الثقافة والثقافات األخرى 

في العالم.

¶ د. إبراهيم النعيمي خالل االحتفال عن بعد
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جامعة قطر تحتفل باليوم العاملي ملكافحة االتجار باألشخاص
تحتفل كــلــيــة الــقــانــون بــجــامــعــة قــطــر، الـــيـــوم، بــالــيــوم 
الــعــاملــي ملكافحة االتــجــار بــاألشــخــاص، والـــذي يطرح 
هــذا العام تحت شعار «مساعدة الضحايا»، وال شك 
أن االهــتــمــام الــعــاملــي بــهــذه الــقــضــيــة يعكس اإلجــمــاع 
الـــدولـــي فـــي مــنــاهــضــة جــريــمــة مـــن الـــجـــرائـــم املنظمة 
عبر الوطنية ومساعدة ضحاياها واتــخــاذ التدابير 
الــدولــيــة واملــحــلــيــة املــنــاســبــة. فــفــي عـــام 2000 أصـــدرت 

األمم املتحدة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار 
 الــنــســاء واألطـــفـــال، املــنــبــثــق من 

ً
بــاألشــخــاص، خــاصــة

اتفاقية مكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، ولقد 
صادقت دولــة قطر، مع 178 دولــة، على البروتوكول، 
وقــامــت بــوضــع األطــــر الــتــشــريــعــيــة إلعــمــال أحــكــامــهــا، 
وأسعدتنا إشــارة القانون النموذجي لألمم املتحدة 
في مكافحة االتجار باألشخاص لعام 2020 إلى مبدأ 
الــذي أخذ به القانون القطري  عدم معاقبة الضحايا، 
رقــم 15 لسنة 2011 بــشــأن مكافحة االتــجــار بالبشر، 

القانون القطري  القانون النموذجي صراحة أن  فذكر 
قــد نــص على هــذا املــبــدأ فــي موضعني، املـــادة الرابعة 
مـــنـــه؛ والـــتـــي نــصــت عــلــى عــــدم مــســؤولــيــة الــضــحــايــا 
مــســؤولــيــة مــدنــيــة أو جــنــائــيــة، عـــن جـــرائـــم االتـــجـــار 
بالبشر، واملادة 25 منه؛ والتي نصت على عدم معاقبة 
الــضــحــايــا عـــن مــخــالــفــات الـــقـــوانـــني املــتــصــلــة بــدخــول 

وخروج الوافدين وإقامتهم.
 وتــثــنــي الـــعـــيـــادة الــقــانــونــيــة عــلــى مــظــاهــر الــتــعــاون 
املختلفة مع وزارة التنمية اإلداريــة والعمل والشؤون 

االجتماعية بصفة عــامــة، واللجنة الوطنية ملكافحة 
فــالــعــيــادة القانونية  االتــجــار بالبشر بصفة خــاصــة، 
تنشغل بصفة أساسية بالقضايا العمالية، فتتلقى 
الشكاوى املختلفة والعمل على حلها دون أن تتلقى 
القانوني  ــًرا، وخــيــر دلــيــل على فعالية هــذا العمل  أجــ
لــوزارة الخارجية األمريكية  اعتراف التقرير السنوي 
الــــوزارة املساعد  الــتــي بذلها وكــيــل  بالجهود الطيبة 
لشؤون العمل في وزارة التنمية اإلدارية، محمد حسن 
العبيدلي، كأحد أبطال مكافحة االتجار باألشخاص. 
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محمد كاظم األنصاري.. من الرعيل األول للكشافة القطرية (10)
(1)

يعد محمد كاظم األنصاري من أقدم الشخصيات 
القدم  لعبة كــرة  الــتــي عملت فــي مــجــال  الرياضية 
أبرز  أحــد  املاضي، فقد كــان  القرن  منذ ستينيات 
حراس املرمى خاصة في فترتي الستينيات وبداية 
القدم (نــادي  النادي األهلي لكرة  السبعينيات مع 
الــنــجــاح). كــمــا كـــان مــن حـــراس املــرمــى املــعــروفــني 
على مستوى قطر، حيث كان من حراس منتخب 
ــــذي شــــارك في  قــطــر الــوطــنــي األول لــكــرة الــقــدم ال
بطولة كأس الخليج األولــى لكرة القدم التي أقيمت 
بــمــشــاركــة منتخبات  الــبــحــريــن ســنــة 1970م  فــي 
البحرين والسعودية والكويت، وفيها حصل العب 
قــطــر الـــدولـــي خــالــد بـــالن عــلــى لــقــب أفــضــل العــب 
الدوحة  املثالي). وعندما زار  البطولة (الالعب  في 
البرازيلي في السبعينيات بقيادة  نادي سانتوس 
(بيليه) كان محمد كاظم من العبي النادي األهلي 
التاريخية مع سانتوس على  الــذي خاض مباراته 
الــريــاضــي، وحينها خسر األهلي  الــدوحــة  اســتــاد 
بنتيحة ثالثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد عمل 
كــاظــم بــعــد إكــمــال دراســتــه الــثــانــويــة الليلية حيث 
انضم للعمل في الجمارك ثم في املجال العسكري 
حيث ذهب للدراسة إلى األردن وعاد بعدها للعمل 

في قطر سنة 1972م.

(2)

ــل  ــ ــدارس قـــطـــر وواصـ ــ ــ ــم فــــي مـ تــعــلــم مــحــمــد كـــاظـ

ــتــــدرج الــــدراســــي، ولـــكـــن شــغــفــه  ــ مــســيــرتــه فـــي ال
أخــذ جــل وقته وهــوايــتــه، ولكن  الــقــدم  بلعبة كــرة 
مــع تــأســيــس الــحــركــة الــكــشــفــيــة فــي قــطــر خــالل 
الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات كـــــان مــــن أوائـــــل 
في  املجال فشارك  بهذا  التحقوا  الذين  القطريني 
التي  الكشفية  واملعسكرات  املخيمات  من  العديد 
مدن  من  وغيرها  عبود  بو  راس  في  تقام  كانت 

ــازات  ــ ــاء إجـ ــنـ قـــطـــر، خـــاصـــة أثـ
(فــي نصف  السنوية  املــدارس 
ــة)، وكـــانـــت مــشــاركــاتــه  ــنـ الـــسـ
ــلـــى الـــجـــانـــب  ــيـــرة ســــــواء عـ ــثـ كـ
ــارجـــي، وهــو  الـــخـ أو  الـــداخـــلـــي 
مــا جــعــلــه أحـــد الــــرواد االوائـــل 
في  بــرزوا  الذين  القطريني  من 
القديمة من الحياة  تلك الحقبة 
وزارة  عـــمـــل  إبــــــان  الــكــشــفــيــة 
القديم  املعارف تحت مسماها 
بــاســم (وزارة  اســتــبــدالــه  قــبــل 

والتعليم). التربية 

(3)

محمد كاظم يتعدى عمره اليوم أكثر من سبعني 
ــة الــقــطــريــة  ــــريــــاضــ ــي خـــدمـــة ال ســـنـــة قـــضـــاهـــا فــ
ــد نــشــرت  والــحــيــاة الــكــشــفــيــة بــشــكــل خــــاص، وقـ
عــنــه الــصــحــف الــقــطــريــة خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة 
بعض الحوارات الصحفية التي يتحدث فيها عن 
الــريــاضــة والــحــركــة الكشفية  بــدايــاتــه األولـــى مــع 

وانــخــراطــه فــي خــدمــة الــتــعــلــيــم خــاصــة فــي عهد 
الشيخ جاسم  املرحوم  التعليم في قطر  مؤسس 
مــنــذ  لـــلـــمـــعـــارف  ــر  ــ ــ أول وزي ثـــانـــي  آل  بــــن حـــمـــد 
مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات حــتــى رحــيــلــه فـــي عــام 

الله.  1976م عليه رحمة 

(4)

بــن  مـــدرســـة خـــالـــد  فـــي  درس 
الــولــيــد االبــتــدائــيــة ثــم مــدرســة 
ــة قطر  الـــديـــن ومـــدرسـ صـــالح 
وكذلك  والصناعية  النموذجية 
املــعــهــد الـــديـــنـــي، وشـــــارك عــام 
الكثير  مع  التطوع  في  1967م 
مــن أهـــل قــطــر فــي الـــدفـــاع عن 
طالبا  كــان  فلسطني، وحينها 
فــي الــصــف الــثــانــي االعــــدادي، 
الطلبة  بعض  مــع  حيث ســافــر 
ــلــــســــطــــني إلـــــى  دفــــــاعــــــا عــــــن فــ
ــويــــت والــــــعــــــراق، ومــــــن ثــم  ــكــ ــ ال
مــع  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ ــم  ــ ــــضــ وانــ االردن 
الــفــيــلــق األردنــــي كــمــا يــقــول فــي بــعــض حــواراتــه 

الصحفية.

(5)

ــال األعـــمـــال  ــ ــيـــوم مـــن رجـ ويـــعـــد مــحــمــد كـــاظـــم الـ
املــحــلــيــة ولــه مساهمات  الــســاحــة  الــبــارزيــن عــلــى 

كــبــيــرة فـــي االرتــــقــــاء بـــالـــتـــجـــارة، وهــــو شــخــص 
العملية  بــدايــاتــه  بــالــرغــم مــن  الــتــكــويــن  عــصــامــي 
الــتــي كــانــت فـــي املـــجـــال الــعــســكــري حــتــى وصــل 
وعملت  الــكــاظــم  أســس شــركــة  وقــد  عميد.  لرتبة 
اسرته في التجارة أيضا وقد دخل التجارة منذ 
ألف ريال في بداياته مع   18 سنة 1970م بمبلغ 
الــتــجــارة (فـــي مــجــال صــهــاريــج املـــيـــاه) وتــوســع 
ــوم: املـــقـــاوالت  ــيـ فـــي تــجــارتــه لــتــشــمــل تــجــارتــه الـ
والـــتـــجـــمـــيـــل والـــصـــيـــدلـــيـــات والـــصـــخـــور والــنــقــل 

وغيرها. والكهربائيات  والهندسة 

(6)

أخيرة: ◄ كلمة 

ــاء  ــيــ ــاء قـــطـــر األوفــ ــنــ ــد أبــ ــ يـــظـــل مــحــمــد كـــاظـــم أحـ
انضمامهم  التاريخ  لهم  الذين سجل  واملخلصني 
الــكــشــافــة  لــلــرعــيــل األول واألقــــــدم فـــي تــأســيــس 
ـــي الــكــثــيــر مــمــن عــاصــر  ــره ل ــ ــد ذكـ الـــقـــطـــريـــة، وقــ
مع  املؤسسني  من  ويعدونه  قبل عقود  الكشافة 

أمثال: القديم من  الجيل 
- أحمد األنصاري 

السويدي  - وحسن 
- وعبدالله رجب 

وعبدالله محمود.. وغيرهم.   -

¶ محمد كاظم األنصاري

  

هل يتمتع أساتذة الجامعات بالحرية الكافية املنتجة لإلبداع؟
للجامعات وأعضاء  الحرية األكاديمية ليست حقا 
للمجتمعات  فـــقـــط، ولــكــنــهــا حـــق  الـــتـــدريـــس  هــيــئــة 
العلمي  البحث  أن يتقدم  أيــضــا؛ فبدونها ال يمكن 
أو يتم بناء املجتمعات املعرفية التي تشكل أساس 

االقتصاد في القرن الـ21.
لقد كان غياب الحريات األكاديمية من أهم األسباب 
للمعرفة، وأدى  الجامعات غير منتجة  التي جعلت 
ذلك إلى هجرة الكثير من العقول إلى الدول الغربية 
التي يتمتع فيها الباحثون بالحرية التي تمّكنهم من 

إنتاج األفكار الجديدة.
والجامعات ال يمكن أن تتقدم أو تزدهر إذا لم تتم 
حماية حــق كــل باحث أو عضو هيئة تــدريــس في 
املعرفة ونشرها وتــدريــســهــا، والتعبير عن  إنــتــاج 
التي تفتح املجاالت لتطوير  رأيــه، وعــرض األسئلة 

البحث العلمي.
ــــالم  ــنـــاك عـــلـــوم مــعــيــنــة - مــثــل الــســيــاســة واإلعـ وهـ
املعرفة  إنتاج  واالجتماع والحقوق واآلداب- ال يتم 
فــيــهــا، أو تــأهــيــل الــطــالب وإعـــدادهـــم لــيــكــونــوا قــادة 
ــذة في  ــاتــ ــم تــقــيــيــد حـــريـــة األســ لــلــمــجــتــمــعــات إذا تـ
الــتــدريــس وفــــرض الــرقــابــة عليهم وإثـــــارة الــخــوف 

أن يقول أستاذ اإلعالم  في نفوسهم؛ فماذا يمكن 
لطالبه في املدرجات إذا شعر أن أمنه مهدد عندما 
يتحدث عن حرية اإلعالم وأخالقياته، وماذا يدّرس 
أستاذ السياسة لطالبه وهو ال يستطيع أن يتحدث 
عــن الــنــظــام الــســيــاســي أو الــديــمــقــراطــيــة وخــطــورة 

االستبداد والديكتاتورية على املجتمعات.
هـــنـــاك اتـــفـــاق عــــام فـــي كـــل جـــامـــعـــات الـــعـــالـــم على 
الــجــامــعــة وكلياتها  يـــديـــرون  ــاتـــذة هــم مــن  أن األسـ
ــاك تــقــالــيــد يــتــم احــتــرامــهــا عند  ــنـ وأقـــســـامـــهـــا، وهـ
اختيار األساتذة لتولي تلك املناصب، وتلك التقاليد 
ــراف الــجــامــعــيــة املــســتــقــرة تــجــعــل األســـاتـــذة  واألعـــــ
ــم يــمــكــن أن يــحــصــلــوا عــلــى  ــهـ يــطــمــئــنــون عـــلـــى أنـ
فــرصــهــم فــي تــولــي تــلــك الــوظــائــف إذا تــم استيفاء 
الشروط العلمية، ولذلك يتفرغ عضو هيئة التدريس 
لــلــبــحــث الــعــلــمــي، ويــعــمــل جـــاهـــدا لــتــطــويــر قـــدراتـــه 
ـــى وســـائـــل أخـــرى  ــه ال يــحــتــاج إل فـــي الـــتـــدريـــس، ألنـ

للحصول على تلك املناصب.
هـــذه الــتــقــالــيــد األكــاديــمــيــة فــتــحــت املــجــال لتحقيق 
استقرار الجامعات في الكثير من دول العالم التي 
كفلت لكل أستاذ حقوقه، فأصبح يعرف املؤهالت 

العلمية والعملية التي يجب أن يحصل عليها ليتولى 
الوظائف األكاديمية ابتداء من رئاسة القسم حتى 
رئاسة الجامعة، والكثير من الجامعات طّبقت نظام 
الوظائف مــن يحصل على  ليتولى تلك  االنــتــخــاب؛ 
أغلبية األساتذة بأحقيته وأهليته وقدرته  اعتراف 
العدل بني األساتذة،  إدارة شؤونها، وتحقيق  على 
وقــيــادتــهــم لتطوير الــبــحــث الــعــلــمــي، وهـــذا مــن أهــم 
العالم  الكثير من الجامعات في  أّهلت  التي  العوامل 
لتكون جامعات منتجة للمعرفة تسهم في تطوير 
الصناعة والزراعة واالقتصاد والسياسة واملجتمع 

واإلعالم.
وهل يمكن أن يفرض باحث أو أستاذ الرقابة الذاتية 
على نفسه؟! وهل يستطيع أن ينتج املعرفة عندما 
يمنع نفسه من التعبير عن أفكاره خوفا أو طمعا؟!
إن الــحــريــة األكــاديــمــيــة هــي الــطــريــق الــوحــيــد لبناء 
املعرفية  املعرفة وتبني املجتمعات  جامعات تنتج 
وتطور االقتصاد القائم على املعرفة؛ ولذلك يجب أن 
للدفاع عن  العرب مرحلة جديدة  يبدأ األكاديميون 
الحرية األكاديمية لبناء مستقبل يقوم على املعرفة.
* الجزيرة نت
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فيلم للجزيرة الوثائقية في ورشة «فاينال كت» بالبندقية
اخــــتــــار مـــهـــرجـــان الـــبـــنـــدقـــيـــة الــســيــنــمــائــي 
إنتاج  البيضاء» مــن  «الكذبة  الــدولــي فيلم 
قــنــاة الــجــزيــرة الــوثــائــقــيــة ليتم إدراجــــه في 
ــــدورة الــتــاســعــة مــن ورشـــة عــمــل «فــايــنــال  الـ
الفترة  كت في فينيسيا»، والتي تعقد في 
مــا بــني 5 وحــتــى 7 ســبــتــمــبــرالــقــادم، ضمن 
ــيـــا لـــــإلنـــــتـــــاج» ملــــهــــرجــــان  ــنـــيـــسـ ــيـ «جـــــســـــر فـ

الـــ78، واملقرر  الدولي  السينمائي  فينيسيا 
عقده بني األول والحادي عشر من سبتمبر 

املقبل.
ويتناول فيلم «الكذبة البيضاء» للمخرجة 
املدير ذكريات املخرجة في  املغربية أسماء 
مسقط رأسها، وحقيقة ذكريات طفولتها، 

وكذلك تاريخ بالدها.
ويهدف املهرجان إلى دعم األفالم األفريقية 
ــة لــلــمــنــتــجــني  ــفـــرصـ ــر الـ ــيـ ــوفـ ــة، وتـ ــيـ والـــعـــربـ

واملــخــرجــني لــعــرض أفــالمــهــم الــتــي ال تــزال 
فــــي مـــرحـــلـــة اإلنـــــتـــــاج عـــلـــى املــتــخــصــصــني 
واملـــوزعـــني الــســيــنــمــائــيــني الـــدولـــيـــني، وذلـــك 
مــن أجـــل تــســهــيــل مــرحــلــة مــا بــعــد اإلنــتــاج، 
ــتـــاج املــشــتــرك والـــوصـــول إلــى  وتــعــزيــز اإلنـ

األسواق.
ــــت فــي  ــتـــم ورشـــــــة عـــمـــل «فــــايــــنــــال كـ ــتـ وتـــخـ
فينيسيا» بمنح جوائز مالية لتقديم الدعم 

لألفالم الفائزة ملرحلة ما بعد اإلنتاج.

      

ملتقى املؤلفني يدعو إلى تعزيز دور الشباب في خدمة األمة
فــي حــلــقــة جــديــدة مــن بــرنــامــج «أخــــالق الـــرســـول»، 
ــلـــط املـــلـــتـــقـــى الـــقـــطـــري لـــلـــمـــؤلـــفـــني الــــضــــوء عــلــى  سـ
الله عليه وسلم بالشباب في  الرسول صلى  عالقة 
-التي أعدها األســتــاذ محمد  الحلقة  عصره، وقــدم 
الـــشـــبـــراوي- اإلعـــالمـــي ســالــم الــجــحــوشــي واســتــهــل 
حــديــثــه بــالــتــأكــيــد عــلــى أن لــكــلِّ عــصــٍر عـــوامـــُل قــوٍة 
ــا في  ـ ــّيً ــِلـ وأنــــمــــاط تـــأثـــيـــر، تــتــمــثــل عــبــر الـــعـــصـــور َجـ
مرحلة الشباب نظرا لكونها مرحلة سنية ال نظير 
البصماِت على  تــرمــُز للعطاِء واإلنــجــاِز وتـــرِك  لها 

جبِني التاريخ.
 وقال األستاذ الجحوشي «حَني ُبعَث نبينا، صلوات 
ربــي وتسليماته عليه، كــان في سن األربــعــني، وهي 
سن اكتمال الشباب، إنه عمٌر يعادل البدر في دورة 
القمر، وفــورُة الشباب تضاهيها الشمُس في رابعِة 
البدِر،  إثـــارًة في غير  النهار، ولــن يكون القمُر أكثَر 
ــًجــا فــي غير  ولـــن تــكــون الــشــمــُس أشـــد تـــوُقـــًدا وتــوهُّ

شبابها».
الله عليه وسلم  َز النبي صلى  من هــذا املنطلق، عــزَّ
ف ُروَحُهم الوثابة  دوَر الشباب في خدمِة األمة، ووظَّ
لتمكني اإلسالم في األرض، وَقاَسَم الشباُب الشيوَخ 
ــــالص ولــلــشــيــوِخ  ــَر؛ فــلــلــشــبــاِب الــحــمــاُس واإلخــ ــ األمــ
صُح والتوجيه، وبتكامل الطرفني يكون السؤدُد  النُّ

والَظَفر.
وأكد أنه يمكن تبني دور الشباب في بدايات الدعوة 
النبوية حيث كان لهم دور حيوي من بينهم الزبير 
بني العوام في سِن الخمسة عشر عاما، وطلحة بن 
عبيد الله َيْكُبُره بعاٍم واحد، وسعد بن أبي وقاص 
 
ُ
في عمر السابعة عشرة، وُمصعُب بن ُعميُر وأسامة

روا أنفَسهم لخدمة  بن زيد وغيرهم الكثير ممن سخَّ
ديِنهم.

وأوضح األستاذ الجحوشي أن النبي األكرم صلوات 
الله عليه نجح في استثمار هذه اإلمكانيات الهائلة 
للشباب في حني أن غيَره أخفَق في احتوائهم بفضل 
اعــتــمــاده عــلــى ثـــالث نــقــاط أســاســيــة، أولـــهـــا تمكني 
الرنانة والكلمات  ا وليس باألحاديث  الشباب عملّيً
ــــات  ـــاَنـــة، إذ لـــم يــعــقــد الــنــبــي مـــؤتـــمـــرات وورشـ الـــَطـــنَّ
ونــدوات حوار ُيلقي فيها الضوء على تفعيل الدور 
ق هــذا املنهج بصورٍة ال تخفى  الشبابي، وإنما طبَّ

على صغير وال كبير.
وخـــتـــم الــجــحــوشــي الــحــلــقــة بــالــتــأكــيــد عــلــى أنــنــا 
يــمــكــن أن نــكــســَب الــشــبــاَب عــبــَر تــعــزيــز ثــقــِتــِهــم في 
مــع متابعِتهم  لهم   

ً
مــهــاَم جليلة أنــُفــِســِهــم وإســنــاِد 

َنِتِه  بسُّ اهتداًء  بإنجازاِتِهم  وتوجيِههم واإلشــادِة 

الــغــِد  ــاِل  ــ ــــل ورأُس مـ ُأْغــــــــــُروَدُة األمـ الـــشـــريـــفـــِة؛ فـــهـــُم 
والعمل. بالعزيمِة 

سابق أحالمك
ــفـــني أعــــلــــن عــبــر  ــمـــؤلـ ــلـ وكــــــــان املـــلـــتـــقـــى الــــقــــطــــري لـ

حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي عن 
الشباب من أصحاب  تدريب مجموعة من  انطالق 
املواهب في الكتابة االبداعية وذلك ضمن مسابقة 
«ســابــق أحــالمــك مــع حــمــد» الــتــي تــم إطــالقــهــا يــوم 
4 مـــايـــو املـــاضـــي والـــتـــي تــســتــهــدف فـــئـــة الــشــبــاب 

القصة.  الكتابة اإلبداعية في مجال  املوهوبني في 
وتأتي املسابقة ضمن مشروع رعاية املواهب الشابة 
ودعــمــهــا مـــن خـــالل اخــتــيــار مــجــمــوعــة مـــن األعــمــال 
في مجال القصة لنشرها بالتعاون مع دور النشر 
املحلية بعد عرضها على لجان تحكيم متخصصة 

الختيار األعمال التي تستحق أن ترى النور.
ــاذ حـــمـــد الــتــمــيــمــي مـــديـــر الـــبـــرامـــج  ــ ــتـ ــ وصــــــرح األسـ
الــشــبــابــيــة بــاملــلــتــقــى واملــــشــــرف عــلــى الـــبـــرنـــامـــج أن 
املـــلـــتـــقـــى اســـتـــقـــبـــل مـــنـــذ اإلعــــــــالن عــــن املـــســـابـــقـــة مــا 
الــشــروط  لــم تستوف  يــزيــد على 20 مــشــاركــة لكنها 
املطلوبة لذلك تــم إقصاؤها وتــم ترشيح مجموعة 
من املشاركات لشباب تتراوح أعمارهم بني 16 و36 
سنة وما زالت فرصة االنضمام للبرنامج التدريبي 
متاحة لكل من تتوافر فيه الشروط. ومن املتوقع أن 
تنطلق فــي مرحلة الحــقــة، مسابقة األديـــب للشباب 
التي تنطلق سنويا في اإلجــازات بغرض استثمار 

هذه الفترة الكتشاف القدرات الكامنة.
سيبدأ التدريب من خالل تقديم مجموعة من الورش 
ــــى 8 ورش  ــــالل شـــهـــر أغـــســـطـــس املـــقـــبـــل، تـــصـــل إلـ خـ
فــي مــجــال الكتابة اإلبــداعــيــة مــن قبل مجموعة من 
الكتاب املتخصصني من أعضاء امللتقى ملساعدتهم 
على تجويد أعمالهم لتعرض فيما بعد على لجان 

التحكيم في أفضل صورة ممكنة.

الدوحة - الشرق

¶ تنويه البرنامج 

  
   

¶ مشهد من الفيلم

الدوحة - الشرق

الجزيرة لإلعالم يصدر العدد الجديد من مجلة الصحافةأفالم متنوعة بقاعات سينما الدوحة
تعرض صــاالت السينما في الدوحة هذا 
األسبوع، مجموعة من األفالم السينمائية 

الـــعـــاملـــيـــة بـــالـــتـــزامـــن مــع 
عرضها في مختلف دور 
العرض في أنحاء العالم، 
حيث تتنوع بني الدراما 
ــق والـــــرســـــوم  ــويــ ــشــ ــتــ والــ
ــة، الــــتــــي يـــقـــوم  ــتــــحــــركــ املــ
ببطولتها مجموعة من 

نجوم السينما العاملية.
ومــــــــــــن ضــــــمــــــن األفــــــــــــالم 
املعروضة فيلم التشويق 
ــذي  ــ ــو)، الــ ــ ــــوسـ ــيـ ــ ــرجـ ــ ــيـ ــ (فـ
يحكي قصة رجل وحيد 
وغريب يجب عليه تعقب 
قاتل ال يرحم بمعلومات 
قـــلـــيـــلـــة عـــــنـــــه، مــــــن أجــــل 

تسوية ديونه، ولكن سرعان ما تتعرض 
خـــطـــتـــه لـــلـــعـــديـــد مــــن املــــفــــارقــــات حــيــنــمــا 
تتورط نساء في األمــر، الفيلم من إخــراج 
نيك ستاليانو، وبــطــولــة أنــســون ماونت 
وآبي كورنيش وأنتوني هوبكنز وديورا 

بيرد وديفيد مورس وإيدي ماريسون.
ويـــعـــرض كـــذلـــك فــيــلــم الـــرســـوم املــتــحــركــة 
تــبــدأ  الـــــذي  ــيـــت 2: ذا رن وي)  (بــيــتــر رابـ
قصته بعد زواج «بيا» و»توماس» ونشر 
ــســـتـــوحـــاة  روايــــــــــــة مـ
ــامـــرات بيتر  ــغـ مـــن مـ
واألرانـــــــــــــــــــب، يـــشـــعـــر 
بيتر أن الجميع يراه 
ــرد، وبـــيـــنـــمـــا  ــمــ ــتــ ــمــ كــ
يــنــشــغــل «تــــومــــاس» 
و»بينا» في مغامرة، 
يـــقـــرر بــيــتــر الـــهـــرب، 
ـــن بــطــولــة  ــلـــم مــ ــيـ ــفـ الـ
بــــيــــرن وديــــــزي  روز 
ــال  ــنــ ــيــ ــــي ودومــ ــدلـ ــ ريـ
غــلــيــســون و جيمس 
كــــــــــــــوردن ومــــــارجــــــو 
ــيــــث  ــزابــ ــيــ روبـــــــــي وإلــ
ديـــبـــيـــكـــي، وإخــــــــراج 

ويل جلوك.
وستشهد شــاشــات السينما أيــضــا فيلم 
الدراما الكوري (ذا بوكس) للمخرج يانغ 
جـــونـــغ وونــــــغ، وبـــطـــولـــة بـــــارك تــشــانــيــول 

وجو دال هوان.

       

¶ ملصق فيلم ذا بوكس

الدوحة  -  قنا

صــــدر عـــن مــعــهــد الـــجـــزيـــرة لـــإلعـــالم، 
العدد 22 من مجلة الصحافة بعنوان: 
الصحافة التفسيرية.. مع املعرفة ضد 

الشعوبية.
أفــرد الصحفي التونسي محمد  وقــد 
اليوسفي، مساحات من مقاله ضمن 
لــتــنــاول الصحافة التفسيرية  الــعــدد 
واإلضـــــــاءة عــلــى كــثــيــر مـــن الــجــوانــب 
املتعلقة بهذا الصنف، في وقت شكلت 
 لــتــعــريــف 

ً
جـــائـــحـــة كــــورونــــا مـــســـاحـــة

ـــثــــر بـــمـــا يـــريـــده  وســـــائـــــل اإلعـــــــــالم أكـ
الجمهور، وأظهرت حاجة األخير إلى 

بسط املعلومات وتفسيرها.
ــنـــســـخـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة ملــجــلــة  ومــــــن الـ
الــعــدد ترجمة مقال  الصحافة اخــتــار 
ــــذي ركــز  ــتـــورة عــبــيــر الـــنـــجـــار، الـ الـــدكـ
على الحجب والتقييد الذي تعرضت 
الــروايــة الفلسطينية على وسائل  لــه 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، فــيــمــا أفــســح 
الصحفي في معهد الجزيرة لإلعالم 
ــداد املــــجــــال لــلــحــديــث عــن  مــحــمــد أحـــــ

آليات التنظيم الذاتي للصحفيني.

ــــت تـــغـــطـــيـــة قـــضـــايـــا الـــتـــحـــرش  ــانـ ــ وكـ
مــــوضــــوعــــًا مـــهـــمـــًا أضـــــــــــاءت عــلــيــهــا 
الــفــخــاخــدي، فيما  الصحفية فتحية 
اخـــتـــار الـــعـــدد الـــجـــديـــد مـــن املــكــســيــك 
مـــقـــاًال عـــن الــصــحــافــة فـــي تــلــك الــبــالد 

بقلم الصحفي نوا زافاليتا.
ومــن الحرب املستمرة بني الصحافة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي مــــقــــال مــحــمــد 
مستعد، عـــادت الصحفية العمانية 
ــديــــث عــن  ــحــ ــلــ ـــي لــ ــوبـ ــقــ ــعــ ــيــ ــة الــ ــيــ ــمــ ســ
ــدًا  ــديــ ــحــ ــة وتــ ــيـ ــيـــجـ ــلـ ــة الـــخـ ــافــ ــحــ الــــصــ
ــنـــاول عــثــمــان  املــحــلــيــة مــنــهــا، فــيــمــا تـ

أمـــــــــــكـــــــــــور مــــســــتــــقــــبــــل 
ــة فــــــــي ظـــل  الـــــصـــــحـــــافـــ
عــمــل عــمــالــقــة التقنية 

والذكاء االصطناعي.
ومـــــــــــن الــــــســــــلــــــفــــــادور، 
ــــي  ــفـ ــ ــــحـ تـــــــــحـــــــــدث الـــــصـ
دافيد بيريث في مقال 
ــذي  ــ ــن الـــخـــطـــر الـ ــ ــه عـ ــ لـ
يـــواجـــهـــه الــصــحــفــيــون 
في بالده، فيما توظف 
ــات شــــركــــات  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــلـــيـــهـــم  لــــلــــتــــجــــســــس عـ

وتهديد حياتهم.
أمــا الصحفي سمير النمري فتناول 
ـــن تــطــبــيــقــات  ــال عــ ـــقــ ـــي مـ ــه فــ ــتـ ــربـ تـــجـ
املـــوبـــايـــل مــفــتــوحــة املـــصـــدر، شــارحــًا 
بــعــض تــفــاصــيــل عــمــلــه، لــنــنــتــقــل في 
رحـــلـــة إلـــــى الـــــســـــودان بــقــلــم مــيــلــوال 
ديــــنــــق لــــتــــنــــاول الــــــــــــوالدة الـــعـــســـيـــرة 
الــــتــــي يـــخـــوضـــهـــا تــعــلــيــم الــصــحــافــة 
فــــي الــــبــــالد، لــنــنــتــهــي بـــمـــقـــال نــيــمــان 
ــاذا  ريــــبــــورتــــس املـــتـــرجـــم بــــعــــنــــوان: ملــ
يلزمنا اليوم إعادة النظر في مفهوم 

«املوضوعية»؟ وبقلم إسحق بايلي.

الدوحة - الشرق

¶ غالف العدد الجديد
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البنك التجاري يوصي بزيادة تملك األجانب

أعلن مجلس إدارة البنك التجاري في االجتماع املنعقد الثالثاء 
املاضي عن اتخاذ قــرار تبعًا للقوانني والــقــرارات املنظمة لتملك 
الــشــركــات املساهمة العامة  املستثمرين األجــانــب فــي رأس مــال 
برفع توصية للمساهمني النعقاد جمعية عامة غير عادية يحدد 
موعدها الحقًا التخاذ قرار بشأن تعديل النظام األساسي للبنك 
لزيادة نسبة تملك األجنبي إلى ١٠٠٪، مع مراعاة موافقة الجهات 
املــخــتــّصــة والــجــمــعــّيــة الــعــمــومــّيــة غــيــر الـــعـــادّيـــة. الــجــديــر بــالــذكــر 
ارتفعت أرباح البنك التجاري خالل النصف االول بنسبة ٤٧٫٣ ٪.

:PwC Middle East       

الطاقة تدعم سرعة انتعاش االقتصاد القطري

¶ حقل الشمال

قطر تشارك في املنتدى االقتصادي 
«روسيا - العالم اإلسالمي»

التجارة تدشن دليل املصنعني 
واملنتجني

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشني خدمة دليل املصنعني 
واملــنــتــجــني، وذلــــك عــبــر املــوقــع اإللــكــتــرونــي لـــلـــوزارة، وتــأتــي هــذه 
الــخــطــوة فــي إطـــار جــهــودهــا لــدعــم املــنــتــج الــوطــنــي وتــســويــقــه في 

األســواق املحلية، وتعزيز 
الـــوعـــي لــــدى املــســتــهــلــكــني 
ــتــــه وتـــحـــفـــيـــزهـــم  ــيــ ــمــ بــــأهــ
ــراء  إلعــــطــــاء أولـــــويـــــة الــــشــ
لـــه، إلـــى جــانــب دعـــم رواد 
األعــــــمــــــال واملـــســـتـــثـــمـــريـــن 
وإتـــاحـــة الــفــرصــة أمــامــهــم 
ــلــــوصــــول بـــســـهـــولـــة إلـــى  لــ
املــــــســــــتــــــهــــــلــــــكــــــني، وفـــــتـــــح 
ــار  ــتــــجــ األســـــــــــــوق أمـــــــــــام الــ
واملـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن لــــطــــرح 
منتجات جديدة وتوسيع 
مـــجـــاالت إنـــتـــاجـــهـــم، وفــي 
هـــذا اإلطــــار دعـــت الــــوزارة 

جميع املنتجني واملصنعني في دولة قطر، إلى االستفادة من هذه 
البيانات األساسية ملصانعهم بما  الخدمة املجانية عبر تسجيل 
في ذلك اسم الشركة ووصفها، والقطاع الذي تنتمي إليه، وبيانات 
التواصل الخاصة بها، وإرفــاق شعار املصنع أو املنتج، وذلك من 

خالل صفحة دليل املنتجني واملصنعني.

شاركت دولة قطر في أعمال الــدورة الـــ»12» للمنتدى االقتصادي 
الـــدولـــي «روســـيـــا الــعــالــم اإلســـالمـــي»، الــــذي انــعــقــد فــي العاصمة 
الــتــتــاريــة قـــــازان تــحــت رعـــايـــة وتــشــريــف فــخــامــة الــرئــيــس رســتــم 
مــيــنــيــخــانــوف رئــيــس تــتــارســتــان بــاالتــحــاد الـــروســـي، مــّثـــــل دولــة 
قطر في أعمال املنتدى، سعادة الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، 
لــدى روســيــا االتــحــاديــة، شهد املنتدى جلسات  سفير دولـــة قطر 
الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة، وحـــــوارات بــمــشــاركــة الدبلوماسيني  حـــول 
الــشــبــاب مــن دول منظمة الــتــعــاون اإلســالمــي، ومــعــرض «روســيــا 
اكسبو حــالل» ملنتجات الحالل في روسيا االتحادية، باإلضافة 
إلى فعاليات أخرى ترمي إلى التعريف بفرص التعاون التجاري 
واالقتصادي بني األقاليم الروسية والدول اإلسالمية، وأكد سعادة 
الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، في كلمة دولــة قطر، أن املنتدى 
اقــتــصــاديــًا مهمًا يجمع ممثلي املــؤســســات ورجــال  يعتبر حــدثــًا 
األعمال من روسيا والبلدان العربية واإلسالمية، بهدف توطيد 
التعاون من خــالل التعرف على الفرص االستثمارية والتجارية 
بني هذه الــدول، ولفت سعادته إلى وجود عالقات تعاون واسعة 
تربط دولــة قطر مع روسيا االتحادية الصديقة، وتابع: «تجسد 
ذلــك فــي مشاركة دولـــة قطر فــي منتدى بطرسبورغ االقتصادي 

الدولي الذي انعقد في يونيو املاضي».

الدوحة - الشرق

قــال تقرير صــادر عن PwC Middle East إن االقتصاد 
القطري أثبت مرونة عالية خالل جائحة كوفيد 19-، 
حيث كشفت النسخة الثالثة من التقرير أن االقتصاد 
الــقــطــري واجـــه بعض الــتــحــديــات خــالل الــعــام املاضي 

والنصف األول من عام 2021، 
حيث تــضــررت أســعــار النفط 
فـــي الــخــلــيــج، وأدى ذلـــك إلــى 
انـــخـــفـــاًضـــا  قـــطـــر  تــــواجــــه  أن 
إجــمــالــًيــا بــنــســبــة ٪3.7- في 
ــاتــــج االقـــــتـــــصـــــادي، ومـــع  ــنــ الــ
ذلــــك، شــهــدت قــطــر انــتــعــاًشــا 
ــا ســــريــــًعــــا، حــيــث  ــ ــادًي ــتــــصــ اقــ
ــة فــي  ــاقــ ــطــ ـــطــــاع الــ يـــســـتـــمـــر قـ
الـــنـــمـــو، مــــتــــجــــاوًزا تـــقـــديـــرات 

املحللني، وقال التقرير: «لقد نجحت سرعة االستجابة 
لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات فــي الــســيــطــرة عــلــى الــوبــاء 
مــحــلــًيــا، حــيــث أظـــهـــرت املـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة فـــي عــام 
2021 عــالمــات تـــدل عــلــى انــتــعــاش قــــوي»، مضيف أن 
أســعــار الــطــاقــة املــرتــفــعــة، والــتــقــدم فــي تــوســعــة الــغــاز 
الطبيعي املسال في حقل الشمال، واستعادة العالقات 
مع الجيران، واالستعدادات لكأس العالم الذي ينطلق 
الــعــام املــقــبــل، كلها عــوامــل إيــجــابــيــة قــويــة لالقتصاد 
القطري على املدى القريب. في األشهر األخيرة، أبرمت 
قــطــر عـــقـــوًدا رئــيــســيــة لـــزيـــادة إنـــتـــاج الـــغـــاز الطبيعي 

املسال من خــالل مشروع توسعة حقل الشمال بقيمة 
28.7 مليار دوالر، وهــو أكبر مشروع للغاز الطبيعي 
ــر مــديــري  ــًقــــا ملــقــيــاس «مـــؤشـ ــال فـــي الـــعـــالـــم، ووفــ املـــسـ
املشتريات» PMI، ساهمت االتجاهات التوسعية التي 
ظهرت مؤخًرا في الناتج املحلي اإلجمالي للقطاعات 
الــقــراءة التي تزيد عــن 50  غير النفطية، بينما تشير 
نــقــطــة إلــــى الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، 
بـــلـــغ مـــتـــوســـط   قـــطـــر 54 نــقــطــة 
فــــي مــؤشــر  ــربــــع األول  الــ ــــالل  خـ

مديري املشتريات.
ــن املــــقــــرر أن تـــــــؤدي عــــودة   ومــــ
الــــعــــالقــــات إلــــــى دفــــــع قـــطـــاعـــات 
الــســيــاحــة والــتــجــارة والــطــيــران 
والــبــنــوك والــخــدمــات املالية في 
قطر إلى أبعد من ذلك، حيث من 
املتوقع أن يرتفع عدد املسافرين 
الــتــعــاون الخليجي بشكل  الــقــادمــني مــن دول مجلس 
كبير في األشهر املقبلة. ووفًقا لتقرير «إحصاءات قطر 
الــشــهــريــة» الــصــادر عــن جــهــاز التخطيط واإلحــصــاء، 
فقد ساهم الــزوار من املنطقة بنسبة 40 في املائة من 
فـــي مــايــو 2021، وتمكنت  الـــوافـــديـــن  الـــــزوار  إجــمــالــي 
الخطوط القطرية من الحفاظ على استمرارية شبكتها 
الــذي يضم عــددا كبيرا من  الدولية، بفضل أسطولها 
الطائرات متوسطة الحجم، مما يجعلها أكثر مرونة 
فــي وقـــت كــانــت الــطــائــرات األكــبــر مــثــل A380s مكلفة 

للغاية للطيران بسعة محدودة.

  
  

  

الدوحة - الشرق

موسكو - قنا

الــعــام للبورصة نموًا نسبته  سجل املــؤشــر 
٠٫٤٢٪ صاعدًا إلى النقطة ١٠٧٥٣٫٢٨، ليربح 
٤٤٫٩١ نقطة عن مستوى األربعاء، وارتفعت 
التداوالت أمس، إذ سجلت السيولة ٢٨٤٫٥٤ 
مــلــيــون ريـــــال، مــقــابــل ٢٢١٫٥٧ مــلــيــون ريـــال 
ــداول نــحــو  ــ ــتــ ــ ــ ــغـــت أحــــجــــام ال ــلـ ــــس، وبـ ـــاألمـ بــ
ـــ٨٧٫٧٣ مليون  بـ ٩٩٫٥٣ مليون سهم، مقارنة 
الــســابــقــة، ودعـــم الجلسة  ســهــم فــي الجلسة 
نمو ٥ قطاعات على رأسها التأمني، ويليه 
الــعــقــارات، والــصــنــاعــة، ويتبعهم البضائع، 
والــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، بينما تــراجــع 
االتــصــاالت وحــيــدا، واســتــقــر الــنــقــل، وصعد 
بــالــقــطــاع  لــنــمــو ٤ أســـهـــم  الـــتـــأمـــني ٣٫١٥٪، 
القائمة  عــلــى رأســهــا قــطــر للتأمني مــتــصــدر 
الـــخـــضـــراء بـــــــــــ٥٫٠٩٪، وتــــراجــــع االتــــصــــاالت 

بنسبة ٠٫٤٨٪، بضغط رئيسي النخفاض 
سهم أوريدو وحيدا بـ٠٫٧٠٪، وحول األنشط 
تـــداوال، تــقــدم سهم الــســالم املــتــراجــع ١٫٥٧٪ 

الكميات بـــ٢٤٫٨٧ مليون سهم، بينما تصدر 
الــســيــولــة بقيمة ٥٦٫٠٨ مــلــيــون ريـــال،   QNB

بنمو ٠٫٦١٪.

  284.5   

البورصة تختتم تعامالت األسبوع على ارتفاع

¶ مستثمرون يتابعون حركة التداول
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القطرية تتصدر مجال السالمة الجوية عامليًا

الثاني  الترتيب  القطرية  تصدرت الخطوط 
عــاملــيــًا فـــي مــجــال الــســالمــة الــجــويــة بحسب 
لــتــقــيــيــم   Airline Ratings مـــوقـــع  تــصــنــيــف 
فــازت مؤخرًا بجائزة  الطيران. كما  شركات 
الناقلة  العام 2021، وحصدت  شركة طيران 
الــقــطــريــة، كــذلــك جــائــزة أفــضــل شــركــة طيران 
فــي الــشــرق األوســــط، وجـــائـــزة أفــضــل خدمة 
تقديم لألطعمة، وجائزة أفضل درجة رجال 
ــال، وبـــذلـــك تـــكـــون الــنــاقــلــة قـــد حــصــلــت  ــمــ أعــ
ــل درجـــــــة رجـــــــال أعـــمـــال  ــزة أفــــضــ ــ ــائـ ــ عـــلـــى جـ
الثالث  لــلــعــام  مــقــاعــد «كــيــو ســويــت»  بفضل 

عــلــى الـــتـــوالـــي، ولـــعـــام 2021، صــنــف املــوقــع 
ــران بــتــرتــيــب  ــيــ كــــل مــــن أفـــضـــل 20 شـــركـــة طــ
رقــمــي، واحــتــلــت الــخــطــوط الــجــويــة القطرية 
ــة الـــخـــطـــوط  ــ ــركـ ــ ــعــــد شـ املــــرتــــبــــة الــــثــــانــــيــــة، بــ
ــــاس»، بــيــنــمــا  ــتـ ــ ــانـ ــ ــة «كـ ــيــ ــرالــ ــتــ الــــجــــويــــة األســ
احــتــلــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــنــيــوزيــلــنــديــة، 
والــخــطــوط الــجــويــة الــســنــغــافــوريــة، وطــيــران 
اإلمــــــارات املـــراكـــز الــخــمــســة األولـــــى، ويــتــابــع 
املــتــخــصــص في   «Airline Ratings» مـــوقـــع
شؤون الطيران 385 شركة طيران من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، مــن خــالل قــيــاس عــدة عــوامــل 
مــثــل ســجــالت حــــوادث الــطــيــران، والـــحـــوادث 

الخطيرة، وعمر الطائرات.

ُعمان: 22 % زيادة ودائع 
الصيرفة اإلسالمية

بورصة الكويت ترتفع 
للشهر الخامس

ــعـــت املـــــؤشـــــرات الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي شــهــر  ــفـ ارتـ
يوليو، وذلك للشهر الخامس على التوالي، 
ــراجـــــع مـــلـــحـــوظ فـــــي مـــســـتـــويـــات  وســــــط تـــ
ــداول، نـــظـــرًا لــتــخــلــل تـــعـــامـــالت الــشــهــر  ــ ــتـ ــ الـ
إجازة عيد األضحى، وسجل مؤشر السوق 
األول بنهاية يوليو ارتفاعًا بنحو 3.29% 
عند مستوى 7164.62 نقطة رابحًا 228.50 
املــاضــي عند  بــإقــفــال يونيو  نقطة مــقــارنــة 

مستوى 6936.12 نقطة .

تشير البيانات الصادرة عن البنك املركزي 
ــالــــي رصـــيـــد  ــمــ ــفـــــاع إجــ الـــعـــمـــانـــي إلــــــى ارتـــ
التمويل املمنوح مــن ِقبل قطاع الصيرفة 
ــة إلــــى حـــوالـــي 4.5 مــلــيــار ريـــال  ــيـ اإلســـالمـ
ُعماني بنهاية مايو 2021، مسجلة ارتفاعًا 
بمعدل 11.3 باملائة مقارنة بالفترة نفسها 
من العام املاضي، كما سجلت الودائع لدى 
البنوك والنوافذ اإلسالمية زيــادة بنسبة 
21.6 باملائة لتبلغ 4.1 مليار ريــال ُعماني 

بنهاية مايو 2021 . 
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عواصم - وكاالت
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أصــــدر مــصــرف قــطــر املـــركـــزي أمـــس نــشــرتــه الفصلية 
«يونيو 2021»، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة 
من إحــصــاءات النقود والبنوك لشهر يونيو، إضافة 
إلى بيانات اقتصادية عن الربع األول من عام 2021؛ 
وهــي عن الناتج املحلي اإلجمالي، وامليزانية العامة 
للدولة، وميزان املدفوعات، ونعرض في هذا التقرير 
لبعض البيانات االقتصادية الواردة في نشرة يونيو، 
الــنــقــديــة املــهــمــة مفصلة  إلـــى عـــرض للبيانات  إضــافــة 
ــي: بـــنـــوك تــقــلــيــديــة،  حــســب نــــوع الــبــنــوك مـــن حــيــث هــ

وإسالمية، ومتخصصة، وبنوك أخرى.

 البيانات االقتصادية
لــدولــة قطر فــي الربع  ارتــفــع الناتج املحلي اإلجــمــالــي 
األول من العام 2021 بنسبة 9.2 % إلى 147.21 مليار 
ريال مقارنة بـ 134.82 مليار ريال في الربع الرابع من 
الــعــام 2020. وقــد شكل نــاتــج قــطــاع النفط والــغــاز ما 
نسبته 34.9 % من إجمالي الناتج، فيما شكل إجمالي 
القطاعات غير النفطية ما نسبته 65.1 % من الناتج، 
وارتـــفـــع إجــمــالــي اإليــــــرادات الــعــامــة لــلــدولــة فــي الــربــع 
األول بنسبة 14.7 % عن الربع السابق إلى 45.2 مليار 
الــعــامــة بنسبة 3.3 %  ــال، فيما انخفضت النفقات  ريـ
إلى 45.04 مليار ريال، فتحول العجز بنحو 7.1 مليار 
ريال إلى فائض محدود، وارتفع فائض ميزان السلع 
إلــى 41.2 مليار ريــال مقارنة بـ 26.28  في الربع األول 
مــلــيــار ريـــال فــي الــربــع الــســابــق، وذلـــك نتيجة ارتــفــاع 
قيمة الصادرات إلى 63.98 مليار ريال من 49.1 مليار 
ريال في الربع السابق، واستقرار قيمة الــواردات عند 

مستوى 22.78 مليار ريال بدون تغير يذكر. 

 البيانات النقدية
 ارتــفــع إجــمــالــي مـــوجـــودات الــبــنــوك فــي شــهــر يونيو 
املــاضــي، ليصل إلى  بنحو 4.1 مليار ريـــال عــن مــايــو 
1781.9 مليار ريال، وقد توزعت هذه املوجودات على 

النحو التالي: البنوك اإلسالمية: ارتفعت موجوداتها 
فــي يونيو بنحو 2.22 مليار ريـــال عــن مــايــو املاضي 
إلـــى 482.9 مــلــيــار ريــــال، الــبــنــوك الــتــقــلــيــديــة: ارتــفــعــت 
مــوجــوداتــهــا فـــي يــونــيــو بــنــحــو 2.8 مــلــيــار ريــــال عن 
الــبــنــوك املتخصصة:  ــال،  إلـــى 1249.5 مــلــيــار ريــ مــايــو 
ارتفعت موجوداتها في يونيو بنحو 0.13 مليار ريال 
ــال، الــبــنــوك الــعــربــيــة واألجــنــبــيــة:  إلـــى 13.33 مــلــيــار ريــ
وانخفضت موجوداتها في يونيو بنحو 1.04 مليار 

ريال عن مايو إلى 36.16 مليار ريال.
 ارتفع إجمالي التسهيالت البنكية بنحو 21.4 مليار 

ريـــال عــن مــايــو املــاضــي، ليصل مــع نهاية يونيو إلى 
مــســتــوى 1211.7 مــلــيــار ريــــال، وتـــوزعـــت عــلــى النحو 
الــتــالــي: الــبــنــوك اإلســالمــيــة: وقـــد ارتــفــعــت مرابحاتها 
في يونيو بنحو 1.2 مليار ريال عن مايو املاضي إلى 
347.8 مليار ريــال بنهاية يونيو، البنوك التقليدية: 
وقد انخفضت تسهيالتها املمنوحة في يونيو بنحو 
إلــى 841 مليار  مليار ريـــال عــن مــايــو املــاضــي لتصل 
ريــــــال، الـــبـــنـــوك املــتــخــصــصــة: وقــــد ظــلــت تــســهــيــالتــهــا 
مستقرة في مايو بارتفاع طفيف إلى 7.36 مليار ريال، 
البنوك العربية واألجنبية: انخفضت تسهيالتها في 

ــال إلـــى 15.6 مــلــيــار ريـــال،  يــونــيــو بنحو 0.2 مــلــيــار ريـ
مقارنة بـ 15.8 مليار ريال في مايو املاضي.

  أسعار صرف العمالت األجنبية
طـــرأت تغيرات مــحــدودة فــي شهر يونيو على أسعار 
صرف الريال القطري مقابل بعض العمالت الرئيسية 
على املستوى الشهري، نتيجة التغيرات املناظرة التي 
طرأت على سعر صرف الدوالر أمام تلك العمالت وذلك 
على النحو التالي: انخفض سعر صرف اليورو مقابل 
الــريــال مــع نهاية يونيو إلــى 4.3851 ريـــال مــن 4.4211 
ريــال في مايو املاضي، وانخفض سعر صرف الجنيه 
اإلسترليني فــي يونيو إلــى مستوى 5.1070 ريــال من 
5.1248 ريـــال فــي مــايــو املــاضــي، انخفض سعر صرف 
الني الياباني في شهر يونيو إلى مستوى 3.3060 ريال 
لكل مائة ين من 3.3360 ريال في مايو املاضي، انخفض 
سعر الفرنك السويسري في يونيو إلى 4.0071 ريال لكل 

فرنك من 4.0319 ريال في مايو املاضي.

معدالت الفائدة على الريال
الـــودائـــع السنوية  الــفــائــدة عــلــى    انخفضت مــعــدالت 
في يونيو إلــى مستوى 1.90 % من 1.54 % في مايو 
املـــاضـــي، ارتــفــعــت مــعــدالت الــفــائــدة عــلــى التسهيالت 
لفترة 1-3 سنوات في شهر يونيو إلى 4.38 % من 4.26 

% في مايو املاضي.

 أداء البورصة 
 استقر املؤشر العام للبورصة في يونيو بانخفاض 
طفيف 18 نقطة إلى 10730 نقطة من مستوى 10748 
نــقــطــة فـــي مـــايـــو، وانـــخـــفـــض إجـــمـــالـــي قــيــمــة األســهــم 
املتداولة في يونيو بنحو 638 مليون ريال إلى 9307 
ماليني ريــال مـــن9.07 مليون ريــال فــي مــايــو، و12711 
مليون ريال في أبريل، وانخفضت القيمة الرأسمالية 
لألسهم بنهاية يونيو بنحو 2 مليار ريال إلى 622.4 

مليار ريال من 624.4 مليار ريال في مايو املاضي.
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ارتفاع الرقم القياسي للمنتج الصناعي خالل يونيو
الــرقــم القياسي  أصـــدر جــهــاز التخطيط واإلحــصــاء 
ألسعار املنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو 
مــن عـــام 2021 بسنة أســـاس 2013، ويــتــكــون مؤشر 
الرقم القياسي لسعر املنتج من ثالثة مكونات لثالثة 
قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من 
الـــعـــام، وقـــطـــاع الــصــنــاعــة التحويلية  قــيــمــة املـــؤشـــر 
ويمثل 26.8 %، وقطاع الكهرباء واملاء ويمثل 0.5 %.
لــهــذا القطاع  الــرقــم القياسي  قــطــاع التعدين: يشير 
ارتـــفـــاع بنسبة 9.9 % مــقــارنــة بالشهر  إلـــى حـــدوث 
السابق مايو 2021، وذلك نتيجة االرتفاع في أسعار 
مجموعة النفط الخام والــغــاز الطبيعي بنسبة 9.7 
%، فـــي حـــني انــخــفــضــت مــجــمــوعــة الــحــجــر والــطــني 
ارتــفــاع قيمة  لــوحــظ  والــحــصــى بنسبة 0.8 %، كــمــا 
ــذا الـــقـــطـــاع عـــن الــشــهــر املـــنـــاظـــر مـــن الــعــام  مـــؤشـــر هــ

السابق يونيو 2020 بنسبة 119.5 %.
قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع في الرقم 
الــقــيــاســي مـــقـــداره 6.1 % عـــن الــشــهــر الــســابــق مــايــو 
2021، وقــد حــدث ذلــك كمحصلة لــالرتــفــاع فــي سبع 
مجموعات، واالنخفاض في مجموعتني، مع ثبات 
مــجــمــوعــتــني. أمـــا االرتـــفـــاع فــقــد حـــدث فــي مجموعة 
املـــواد الكيميائية األساسية بنسبة 10.2 %، تليها 
الــبــتــرول بنسبة 6.0 %،  مجموعة منتجات تــكــريــر 
ومجموعة اإلسمنت واملنتجات غير املعدنية األخرى 

بنسبة 2.5 %، ومجموعة منتجات األلــبــان بنسبة 
1.2 %، ومــجــمــوعــة املـــعـــادن األســاســيــة بــنــســبــة 1.1 
%، ومجموعة العصائر بنسبة 0.8 %، ومجموعة 
املرطبات واملشروبات بنسبة 0.7 %. أما االنخفاض 
فقد حدث في مجموعة منتجات الحبوب املطحونة 
ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 %. ومجموعة منتجات 
املــطــاط والبالستيك بنسبة 0.3 %. فــي حــني أن  مــن 

ـــورق ومــنــتــجــاتــه، ومــجــمــوعــة املنتجات  مــجــمــوعــة الـ
لــم تشهد أي تغيير  الكيميائية األخــــرى واأللـــيـــاف 

خالل شهر يونيو 2021.
 ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد 
التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي 
مقداره 58.4 % باملقارنة مع الشهر املناظر من العام 
الــســابــق يــونــيــو 2020، وذلـــك بسبب ارتــفــاع أســعــار 

املـــواد الكيميائية األساسية بنسبة 88.5  مجموعة 
%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 
املــعــادن األساسية بنسبة 33.0  62.6 %، ومجموعة 
%، ثـــم مــجــمــوعــة الــــــورق ومــنــتــجــاتــه بــنــســبــة 15.3 
%، ومــجــمــوعــة مــنــتــجــات مـــن املـــطـــاط والــبــالســتــيــك 
بنسبة 11.4 %، ومجموعة العصائر بنسبة 2.0 %، 
ومجموعة املنتجات الكيميائية األخـــرى واأللــيــاف 
بنسبة 1.8 %، ومجموعة منتجات األلــبــان بنسبة 
0.5 %، ومجموعة املرطبات واملشروبات بنسبة 0.3 
%. في حني حــدث انخفاض في مجموعة اإلسمنت 
واملــنــتــجــات غــيــر املــعــدنــيــة األخـــــرى بــنــســبــة 6.6 %، 
ومجموعة منتجات الحبوب املطحونة ومنتجات 
أخــرى بنسبة 1.7 %.  قطاع الكهرباء واملـــاء: لوحظ 
ارتفاع في الرقم القياسي قدره 1.6 % مقارنة بالشهر 
ــفــــاع في  الــســابــق مــايــو 2021، وهــــو نــاتــج عـــن االرتــ
مجموعة أسعار املاء بنسبة 4.3 %، بينما انخفضت 
مجموعة الكهرباء بنسبة 1.0 %، وباملقارنة بالشهر 
املناظر من العام السابق (يونيو 2020)، كان ارتفاع 
الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 10.8 %، نتيجة 
االرتفاع في مجموعة املاء بنسبة 13.3 %، ومجموعة 
الكهرباء بنسبة 8.2 %، وبالنظر إلى محصلة التغير 
في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم 
القياسي العام لشهر يونيو 71.3 نقطة مرتفعًا عن 
الشهر السابق بنسبة 8.5 %، ومرتفعا بنسبة 93.8 

% عن الشهر املناظر من العام السابق يونيو 2020. ¶ ارتفاع في 7 مجموعات إنتاجية 

¶ مصرف قطر املركزي

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق
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ارتفاع الناتج اإلجمالي املحلي إلى 147.2 مليار ريال

   
  14.7  

   
   4.1 

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن أحدث التقارير 
الـــصـــادرة عــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي حـــول مــســتــجــدات آفــاق 
الناتج املحلي  االقتصاد العاملي، قد أبقى على توقعات نمو 
اإلجمالي العاملي للعام 2021 دون تغيير عند نسبة 6 %، إال 
أنه رفع توقعاته للعام 2022 بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.9 
%، وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك تغييرات على املستويات 
اإلقليمية بالنسبة للعام 2021 ما ساهم في تعويض تباين 
االتجاهات بصورة متزايدة في كافة أنحاء العالم. ويتوقع 
الـــدولـــي اآلن تسجيل االقـــتـــصـــادات املتقدمة  الــنــقــد  صــنــدوق 
نــمــوا بــوتــيــرة أســــرع، بينما مــن املــتــوقــع أن تــشــهــد األســــواق 
الــنــاشــئــة، وخــاصــة اآلســيــويــة، تــأخــر تــعــافــي اقــتــصــادهــا إلــى 
العام املقبل. ونتيجة لذلك، فإن االنتعاش السريع على شكل 
حــــرف V الــــذي كــــان مـــن املــتــوقــع تــحــقــيــقــه الـــعـــام املـــاضـــي في 
بعض اقتصادات األسواق الناشئة أصبح اآلن أكثر تدريجيا، 
وتعزى االتجاهات املتباينة بصفة رئيسية إلى اختالف نشر 

اللقاحات ما كان له تأثير مباشر على وتيرة استئناف أنشطة 
االقتصاد. 

ووفــقــا لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، مــن املــتــوقــع أن تنمو معظم 
االقــتــصــادات املــتــقــدمــة الــتــي تتمتع بــإمــكــانــيــة أفــضــل نسبيا 
للحصول على اللقاحات وتقوم بنشرها بوتيرة أسرع بكثير 
مــقــارنــة بالتوقعات الــســابــقــة، فــي حــني أن االقــتــصــادات التي 
تشهد تــبــاطــؤ وتــيــرة بــرامــج الــلــقــاحــات وتــواجــه خــطــر عــودة 
تفشي فيروس «كوفيد- 19» وتزايد أعداد الوفيات يتوقع أن 
يتأخر تعافي اقتصاداتها. من جهة أخرى، تعكس التوقعات 
املنقحة للعام 2022 تأثير تدابير الدعم املالي املتوقع تطبيقها 

خاصة في الواليات املتحدة.
أما فيما يتعلق بالتضخم، ذكر صندوق النقد الدولي أنه من 
املتوقع أن تظل األسعار مرتفعة على أن تعود إلى نطاقات ما 
قبل الجائحة العام املقبل. كما يعزى السبب الرئيسي للزيادة 
الحالية التي تشهدها معدالت التضخم إلى انخفاض قاعدة 
لــذلــك، تشهد أســعــار السلع  املــاضــي، ونتيجة  املــقــارنــة للعام 

األساسية نموا واسع النطاق.

تعافي االقتصادات الناشئة متوقف على اللقاحات
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مخطط لالحتالل يستهدف تهويد القدس الشرقية
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االعتداء على املقدسات يفاقم الصراع ويبدد فرص التسوية

حــــذرت دولــــة قــطــر مـــن خـــطـــورة اســتــمــرار الــوضــع 
التوصل  الفلسطينية وعــدم  األراضــي  فــي  الــراهــن 
الفلسطينية، داعية  إلى تسوية مستدامة للقضية 
في  إلــى تحمل مسؤولياته  الــدولــي  األمــن  مجلس 
الدولي وتنفيذ قراراته ووضع حد  القانون  إنفاذ 
لالحتالل واالستيطان غير املشروع ودعم تحقيق 

السالم.
 جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة 
ثاني،  آل  أحمد بن سيف  الشيخة علياء  السفيرة 
املندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة، إلى 
الــدولــي حول  الــذي عقده مجلس األمــن  االجــتــمــاع 
ــــط بــمــا فــيــهــا الــقــضــيــة  «الـــحـــالـــة فـــي الـــشـــرق األوسـ

الفلسطينية».
ــا تـــشـــهـــده مـــديـــنـــة الـــقـــدس   ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى مــ
ات متكررة من قبل  املحتلة من استفزازات واعتداء
بــاالحــتــالل واملستوطنني  الــقــائــمــة  الــقــوة  ســلــطــات 
عــلــى املـــقـــدســـات اإلســـالمـــيـــة واملــســيــحــيــة، الســيــمــا 
ــــذي يــعــتــبــر مـــن أهــم  ــرم املـــقـــدســـي الـــشـــريـــف الـ ــحـ الـ
ــر يــهــدد  األمـــاكـــن املـــقـــدســـة لــــدى املــســلــمــني، هـــو أمــ

الصراع وتالشي فرص تسويته. بتفاقم 
الـــبـــيـــان أن أي مـــحـــاوالت لــتــغــيــيــر الــوضــع   وأكــــد 
الــقــانــونــي والــتــاريــخــي والــثــقــافــي ملــديــنــة الــقــدس 
ــــرارات  املــحــتــلــة يــشــكــل خــرقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي وقـ
الــصــلــة.  الـــعـــامـــة ذات  مــجــلــس األمـــــن والـــجـــمـــعـــيـــة 
االستفزازية وغيرها  املمارسات  تلك  أن  وأضــاف 
ات غــيــر الــقــانــونــيــة، كــمــصــادرة وهــدم  ــــراء مــن اإلجـ
مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــني بــمــا فــيــهــا ذلـــك فـــي حي 
ــي ســـــلـــــوان، تـــعـــكـــس ســيــاســة  ــ الـــشـــيـــخ جـــــــراح وحــ
االستيطان واالستهتار  القدس وتوسيع  تهويد 

الدولية. الشرعية  الدولي وقرارات  بالقانون 
التصعيد  إلـــى  أدت  ات  اإلجــــــراء تــلــك  أن   وأوضــــح 
الضحايا  مــن  مــئــات  الــذي تسبب بسقوط  األخــيــر 
نتيجة  األطــفــال،  العشرات من  فيهم  املدنيني بمن 
فــي قطاع  السكنية  األحــيــاء  الــجــوي على  للقصف 

غزة.
دولــة قطر سعت الستعادة  أن  إلــى  البيان  ولــفــت   
األمــن واالستقرار، وقامت بتحركات دبلوماسية 
بــالــتــنــســيــق مـــع األمــــم املـــتـــحـــدة والــــــدول الــشــقــيــقــة 
والــصــديــقــة لــتــيــســيــر الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف 
إطالق النار، مشددة على أهمية وقف إطالق النار 

في هذه املرحلة وتجنب عودة التصعيد.
 وأشــــــار إلــــى أن دولـــــة قـــطـــر حـــثـــت عـــلـــى ضــــرورة 
ــيـــونـــي  ــلـ الـــــتـــــصـــــدي لــــالحــــتــــيــــاجــــات الــــعــــاجــــلــــة ملـ
ــام، وال  ــعــ فــلــســطــيــنــي تــفــاقــمــت مــعــانــاتــهــم هــــذا الــ

يزالون يرزحون تحت الحصار في قطاع غزة.
 وقال البيان «إن دولة قطر مستمرة في جهودها 
الـــرائـــدة لــتــقــديــم املــعــونــات اإلنــســانــيــة والــتــنــمــويــة 
الفلسطيني  للشعب  العاجلة  االحتياجات  لتلبية 
التي  الشقيق»، مشيرا في هذا السياق إلى املنحة 
وجـــه بــتــقــديــمــهــا فــي شــهــر مــايــو املــاضــي، حــضــرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الــبــالد املــفــدى «حــفــظــه الـــلـــه»، بــقــيــمــة 500 مــلــيــون 
ــزة. وأوضــــح الــبــيــان  دوالر إلعــــادة إعــمــار قــطــاع غـ
ــة قــطــر من  أن ذلـــك يــأتــي اســتــكــمــاال ملــا قــدمــتــه دولـ
مــنــح لــدفــع رواتــــب املــوظــفــني وتــقــديــم املــســاعــدات 
الكهرباء  املتعففة وتشغيل محطات  املالية لألسر 

التحتية. البنى  وتطوير 

 

ــان دعــــــوة دولــــــة قـــطـــر مــجــلــس األمــــن  ــيـ ــبـ وجــــــدد الـ
لــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه فـــي إنـــفـــاذ الــقــانــون الــدولــي 
وتنفيذ قراراته ووضع حد لالحتالل واالستيطان 
غير املشروع ودعم تحقيق السالم، الذي يجب أن 
الطرفني، وعلى  املفاوضات بني  يتحقق من خالل 
أســــاس الــقــانــون الـــدولـــي وقـــــرارات األمــــم املــتــحــدة 
ــبــــادرة الـــســـالم الــعــربــيــة ومـــبـــدأ حـــل الــدولــتــني  ومــ
الذي بموجبه تقوم دولة فلسطني على حدود عام 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء احتالل 
ســائــر األراضـــــي الــعــربــيــة، والـــحـــل الـــعـــادل ملــســألــة 
التزام  استمرار  التأكيد على  الالجئني. كما جــدد 
دولة قطر بتقديم الدعم واملشاركة في كل الجهود 
العادل  السالم  لتحقيق  الرامية  املخلصة  الدولية 

والشامل. والدائم 

 األزمة السورية
وعــــن األزمـــــة الـــســـوريـــة، لــفــت الـــبـــيـــان إلــــى أن هــذا 
العاشرة النطالق  الذكرى السنوية  العام قد شهد 
الشقيق.  السوري  للشعب  السلمية  االحتجاجات 
الحل،  بانتظار  زالت  السورية ما  «األزمة  إن  وقال 
وهـــو مـــا لـــن يــتــم بــالــخــيــار الــعــســكــري بـــل يتطلب 
انتقال سياسي  إلى  عملية سياسية هادفة تؤدي 
األمن  قــرار مجلس  وفقا إلعــالن جنيف1- وتنفيذ 
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الدستورية،  اللجنة  إتمام مهام  إلى  البيان  ودعا 
ات لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة كـــتـــســـويـــة مــلــف  واتــــخــــاذ إجـــــــــراء
ــظـــروف  املــعــتــقــلــني واملـــخـــتـــفـــني قــــســــرا، وتــهــيــئــة الـ
لـــلـــعـــودة اآلمـــنـــة والـــطـــوعـــيـــة والـــكـــريـــمـــة لــالجــئــني 
ــة قـــطـــر الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــ ــازحــــني. وجــــــددت دولــ ــنــ والــ
ــة عـــــن جـــــرائـــــم الــــحــــرب  ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــان املـ ــ ــمـ ــ ــة ضـ ــيــ ــمــ أهــ
استخدام  ذلــك  فــي  بما  اإلنسانية،  والــجــرائــم ضــد 
لة من عوامل  األسلحة الكيميائية، باعتبار املساء

السالم. استدامة 
 وأفـــاد الــبــيــان بــأن املــاليــني فــي ســوريــا يعتمدون 
إيــصــال املساعدة  الــدولــيــة وآلــيــة  املــســاعــدات  على 
اإلنــســانــيــة عــبــر الــــحــــدود، مــشــيــدا بــجــهــود األمـــم 
دولة  أن  إلــى  الخصوص، مشيرا  هــذا  املتحدة في 
قــطــر تــعــد فــي مــقــدمــة الــجــهــات املــانــحــة للتخفيف 

الشقيق. السوري  للشعب  اإلنسانية  املعاناة  من 

 الوضع في اليمن
 وفــيــمــا يــخــص الـــوضـــع فـــي الــيــمــن، جــــددت دولـــة 
اليمن يستدعي  في  األزمــة  «إنهاء  إن  القول،  قطر 
ــفــــاوض بــــني األطــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى أســــاس  ــتــ الــ
الخليجية  ــبـــادرة  واملـ الــوطــنــي  الـــحـــوار  مــخــرجــات 
الــقــرار  الصلة خــاصــة  األمــن ذات  وقـــرارات مجلس 
الــحــل ســيــســاهــم في  2216»، مــؤكــدة عــلــى أن هـــذا 
تـــجـــاوز الـــصـــعـــوبـــات اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ــه وســـيـــادتـــه  ــ ــدتـ ــ ــفــــاظ عـــلـــى وحـ الـــيـــمـــن وفــــــي الــــحــ

واستقالله.
املساهمة في  البيان حرص دولة قطر على  وأكد   
اليمني  للشعب  اإلنــســانــي  الــوضــع  تخفيف وطــأة 
اإلعــالن بتوجيهات من حضرة  تم  الشقيق، حيث 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، 
أمــيــر الــبــالد املــفــدى «حــفــظــه الــلــه»، عــن تخصيص 
بــرنــامــج  لــجــهــود  مــلــيــون دوالر دعــمــا   100 مــبــلــغ 
ــم األمـــن  ــل دعــ األغــــذيــــة الـــعـــاملـــي فـــي الــيــمــن مـــن أجــ

الغذائي ودرء املجاعة.

الليبية التطورات 
 وفــيــمــا يتعلق بــالــوضــع فــي لــيــبــيــا، أعــربــت دولــة 
الليبيون  بذلها  التي  للجهود  ارتياحها  قطر عن 
ودعـــم املــجــتــمــع الــدولــي الــتــي أدت إلــى الــتــطــورات 
املــشــجــعــة الـــتـــي تــمــت خــــالل الـــعـــام املـــنـــصـــرم، بــمــا 
فــيــهــا اتــفــاق وقـــف إطــــالق الــنــار ومــنــتــدى الــحــوار 
ــة الــــوحــــدة  ــكـــومـ ــيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي وتـــشـــكـــيـــل حـ الـــسـ

املؤقتة. الوطنية 
ــة قــطــر شـــــددت عــلــى   وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن دولـــ
التقدم  هــذا  بالحفاظ على  االلــتــزام  أهمية ضمان 
السياسية واالقتصادية واألمنية  املــســارات  على 
ــقـــد االنــــتــــخــــابــــات فــــي املــــوعــــد املـــحـــدد  وضــــمــــان عـ
لــهــا، مـــؤكـــدة عــلــى أهــمــيــتــهــا لــتــرســيــخ االســتــقــرار 
واستدامته بما يصب في مصلحة الشعب الليبي 

الشقيق.
 وفي الختام أكد البيان على أن دولة قطر راسخة 
ــازعـــات بــالــســبــل  ــنـ فـــي إيــمــانــهــا بــمــبــدأ تــســويــة املـ
تقوم بجهود مستمرة في مجال  وأنها  السلمية، 
في  التي تساهم  الجهود  ذلك من  الوساطة وغير 
املــســتــدام عــلــى الصعيدين  الــســالم  تــرســيــخ أســس 
الدوليني  الشركاء  والعمل مع  والدولي،  اإلقليمي 
من أجل خفض التوترات وإنهاء األزمات وتحقيق 

للجميع. املشتركة  االستقرار واألمن واملصلحة 

نيويورك - قنا

¶ الشيخة علياء آل ثاني
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«ترويكا أفغانستان» تجتمع بالدوحة خالل أيام

أنقرة تحشد كافة اإلمكانات للسيطرة على حرائق الغابات

       

       31 

ــعــــوث الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي الـــــخـــــاص إلــــى  ــبــ قـــــــال مــ
ــولـــوف، إن الـــلـــقـــاء املــوســع  ــابـ ــر كـ ــيـ أفــغــانــســتــان زامـ
ــتـــان ســيــعــقــد  ــة بــــشــــأن أفـــغـــانـــسـ ــيــ لـــلـــتـــرويـــكـــا الــــدولــ
األسبوع املقبل بالدوحة. وفي مؤتمر صحفي عقده 
في موسكو، أضاف كابولوف، أن موسكو ال تعتقد 
السلطة بشكل  أن سيناريو استيالء طالبان على 
كامل واقعي. وأشار إلى أنه ليس هناك إيمان لدى 
الوطنية،  الــدولــة  بــالــدفــاع عــن  األفــغــان  العسكريني 

الفتا إلى أن طالبان ترى أن الرئيس األفغاني دمية 
بيد القوات األجنبية.

وعـــبـــر كـــابـــولـــوف عــــن الـــقـــلـــق بـــشـــأن األقـــلـــيـــات فــي 
ــرة عــلــى  ــيــ املــجــتــمــع األفـــغـــانـــي مــــع املـــتـــغـــيـــرات األخــ
األرض. وفـــي حــفــل بــمــنــاســبــة يـــوم الــعــلــم الــوطــنــي 
ــه «ال  ــد الــرئــيــس األفــغــانــي أشــــرف غــنــي أمــــس، أنـ أكـ
يــوجــد حــل عــســكــري ألزمــــة الـــبـــالد». وقــــال الــرئــيــس 
األفغان  الــســالم، وجميع  غني: «صوتنا هو صــوت 
الــســالم، ســالم كريم ودائــم يكون فيه  متفقون على 
إذا استمرت  أنه  آمنا». وحذر من  الجميع  مستقبل 

طالبان في الحرب، فعندئذ سترد قوات األمن. وقال 
ــه إذا أصــبــحــت أفــغــانــســتــان غــيــر آمــنــة فلن  غــنــي إنـ

يكون هناك استقرار في املنطقة.
في غضون ذلك، تظاهر عشرات الشبان األفغان في 
ساحة الشهداء بمدينة قندهار، مطالبني الحكومة 
السالم، فيما  القتال وإحالل  وحركة طالبان بوقف 
الحكومية ومقاتلي  الــقــوات  بــني  املــعــارك  اســتــمــرت 
طــالــبــان فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن الــبــالد مــمــا أسفر 
الدفاع  القتلى والجرحى. وقالت وزارة  عن عشرات 
ــادة بــالــحــركــة  إن 37 مـــن مــقــاتــلــي طــالــبــان بــيــنــهــم قــ

قتلوا في غارات جوية على طريق ساربول السريع 
بوالية جوزجان شمالي البالد.

من جانبها، قالت طالبان إنها هاجمت نقطة أمنية 
للسلطات في مديرية خوجياني بوالية ننغرهار 
النقطة ومقتل  الــبــالد مما أسفر عــن تدمير  شرقي 
9 جنود. وأضافت الحركة أن أحد مقاتليها أصيب 
خالل العملية وأنها سيطرت على أسلحة وذخائر. 
بدورها، أكدت مصادر محلية الخبر وأفادت بمقتل 
8 جــنــود وجـــرح 3 آخــريــن خـــالل الــعــمــلــيــة، فــي حني 

قتل 5 من عناصر طالبان.

       

اتحاد الشغل التونسي يستعد لطرح خارطة طريق

¶ انتشار أمني في تونس   ¶ الرئيس سعيد خالل لقائه رئيس االتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

الــقــرارات االستثنائية التي أصــدرهــا الرئيس  عقب 
الـــ25 من الشهر الجاري،  التونسي قيس سعيد في 
والــــتــــي جـــمـــد بــمــقــتــضــاهــا اخـــتـــصـــاصـــات الـــبـــرملـــان 
وإعــفــاء رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية 
بنفسه، تعيش تونس حالة من الترقب في انتظار 
خارطة طريق املرحلة املقبلة. والتزال أكبر التيارات 
ــرارات مــجــرد  ــ ــقـ ــ الــبــرملــانــيــة فـــي الـــبـــالد تــعــتــبــر أن الـ
انــقــالب عــلــى الــدســتــور، فــي حــني يعتبره املــؤيــدون 
طريقا لتصحيح مسار. وتواصلت قــرارات الرئيس 
ــام املــاضــيــة، حــيــث أصـــدر  ــ ــدار األيـ الــتــونــســي عــلــى مــ
ــفـــاءات املــتــتــالــيــة، كــمــا وعـــد بــإعــادة  سلسلة مــن اإلعـ
األمـــــوال الــعــامــة املــنــهــوبــة مــقــابــل صــلــح جـــزائـــي مع 
رجـــال األعـــمـــال املــتــورطــني. ويــذكــر أن هـــذه املــبــادرة 
طرحت من قبل سعيد، قبل خوضه ميدان السياسة، 

في عام 2012.

خارطة طريق
وأكد األمني العام املساعد لالتحاد التونسي للشغل 
محمد علي البوغديري، أن املنظمة النقابية ستقدم 
قريبا للرئيس التونسي قيس سعيد، خارطة طريق 
املرحلة املقبلة، تتضمن تصورات تتعلق بالجوانب 

ــة، وذلـــــك بــعــد الـــتـــأكـــد من  ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة واالقـ
أقــرهــا الرئيس، باستشارة  سالمة اإلجــــراءات التي 
مجموعة من أساتذة القانون الدستوري. ومن أبرز 
نقاط هذه الخارطة، اإلســراع في إنهاء هذا الوضع 
االنـــتـــقـــالـــي، وحــــث الـــرئـــيـــس عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
اقتصادية عاجلة، بحسب البوغديري. وأكــد أيضا 
ــة األطــــــــراف داخــــــل االتــــحــــاد عــلــى  عـــلـــى إجــــمــــاع كـــافـ

ضرورة تشكيل حكومة كفاءات وطنية.

مصالحة جزائية
وفي مقطع مصور نشرته الرئاسة التونسية، شدد 
الرئيس التونسي قيس سعيد، خالل لقائه برئيس 
االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية سمير ماجول، على ضرورة إعادة األموال 
املنهوبة مــن الــبــالد، مقابل صلح جــزائــي مــع رجــال 

األعمال املتورطني في ذلك. وقال الرئيس التونسي، 
«عوض التتبع الجزائي والسجون يجب أن يعيدوا 
األمـــــــوال لــلــشــعــب الــتــونــســي الـــــذي تـــم الــتــنــكــيــل به 
لعشرات السنني». وأكــد أن لديه قائمة بأسماء من 
نــهــبــوا أمــــوال الـــبـــالد، مــشــددا عــلــى عـــدم وجــــود نية 
للتنكيل بـــأي كـــان أو املـــس بــرجــال األعــمــال خاصة 
أصــحــاب املــؤســســات الــصــغــرى واملــتــوســطــة. ولفت 
ــوال املنهوبة ال تتعلق فقط برجال  إلــى مسألة األمـ
األعمال، وان عدد املتورطني بلغ 460 شخصا وفق 
تقرير صــدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق 
الــرشــوة والــفــســاد، مضيفا إن املبلغ املطلوب  حــول 
من هؤالء 13.5 مليار دينار أي ما يعادل 4.8 مليار 
دوالر. وأضـــــاف، «يــجــب أن تــعــود األمـــــوال للشعب 
التونسي وإصــدار نص في هذا املجال إلبــرام صلح 
جزائي مع املتورطني في نهب املال العام بعد ترتيب 

هــؤالء ترتيبا تنازليا من األكثر إلى األقــل تورطا»، 
ــزام مــن تــورطــوا في  مــوضــحــا أن رؤيــتــه تتضمن إلــ
نهب األموال العامة بتمويل مشاريع في كل جهات 

البالد من األكثر فقرا إلى األقل فقرا.

 إقاالت مكثفة
بــوتــيــرة مــتــســارعــة ومــكــثــفــة، تــشــهــد تــونــس مــوجــة 
إعــفــاءات ملــســؤولــني فــي الــبــالد، حيث أصـــدر سعّيد 
قــــــرارا بـــإقـــالـــة املـــديـــر الـــعـــام لــلــتــلــفــزيــون الــتــونــســي 
الــداهــش، على خلفية رفضه  الرسمي محمد لسعد 
دخول ضيفني للمشاركة في برنامج حواري بشأن 
األحداث الراهنة التي تعيشها تونس، حيث قال إن 
عميدا فــي الجيش طلب منه ذلـــك، قبل أن يتراجع 
الحقا إثــر تدخل من نقابة الصحفيني التونسيني. 
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، 
نفى أن يكون ضباط من الجيش قد منعوا صحفيني 
من دخول التلفزيون، كما نفت رئاسة الجمهورية أن 

تكون الجهة التي تقف وراء ما حدث.
وخــــالل الـــــ4 أيــــام املـــاضـــيـــة، تـــم إنـــهـــاء مــهــام حــوالــي 
املــقــال ومناصب  25 مــســؤوال فــي حكومة املشيشي 
لــم تــرافــق هــذه الحملة الواسعة  قضائية أيــضــا، و 
من اإلعفاءات تفاصيل حول أسبابها، ومن املتوقع 
بحسب مراقبني أن تتواصل الحملة في األيام املقبلة.

: 460 هاجر العرفاوي  
    

 

    
 

  

الدوحة - الشرق

ــــي رجـــــــب طــيــب  ــركـ ــ ــتـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ أكـــــــد الـ
أردوغـــــــــــان، أمــــــس، أن الــــدولــــة حــشــدت 
كافة إمكاناتها للسيطرة على حرائق 
الــغــابــات فــي الــبــالد وإخــمــادهــا بشكل 
كـــامـــل. وذكــــــرت مـــصـــادر فـــي الــرئــاســة 
التركية، أن أردوغـــان يجري اتصاالت 
ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ ــــع وزراء  ــيـــة مـــكـــثـــفـــة مـ ــفـ ــاتـ هـ
والـــغـــابـــات بــكــر بــاكــدمــيــرلــي، والــبــيــئــة 
والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي مـــــراد قـــــوروم، 
والــخــارجــيــة مــولــود تــشــاووش أوغــلــو، 
املـــوجـــوديـــن فـــي املــنــاطــق الـــتـــي تشهد 
حـــرائـــق فـــي الـــغـــابـــات، لـــالطـــالع بشكل 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــورات واألعـ ــطـ ــ ــتـ ــ مـــســـتـــمـــر عـــلـــى الـ

الجارية للسيطرة عليها.
وتـــرحـــم الــرئــيــس الــتــركــي عــلــى أرواح 
ــقــــدوا حــيــاتــهــم جــــــراء الـــحـــرائـــق،  مــــن فــ
الــســالمــة للمواطنني املقيمني  متمنيا 

فـــي املـــنـــاطـــق املـــتـــضـــررة. وأكـــــد        وقـــوف 
إلــى جــانــب مواطنيها  الــدولــة التركية 
الــحــرائــق والعمل على  املتضررين مــن 

تعويض خسائرهم.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إدارة 
ــوارئ الــتــركــيــة «آفـــــاد»،  ــطــ الــــكــــوارث والــ
مصرع 3 مواطنني أتراك جراء الحرائق، 
وأشـــــــارت إلــــى تـــأثـــر 122 شــخــصــًا من 

الدخان، يخضع 51 منهم للعالج.
ــات بــكــر  ــابــ ــغــ وقــــــال وزيــــــر الـــــزراعـــــة والــ
باكدميرلي في تصريحات للصحفيني 
إنـــــه تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 31 حــريــقــا 
انــدلــعــت فـــي عــمــوم الـــبـــالد، مــشــيــرا أن 
الجهود ال تزال مستمرة للسيطرة على 

10 حرائق أخرى.       
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس بــلــديــة أنطاليا 
الــتــركــيــة، مــحــيــي الــديــن بــوجــك، إن 34 
ــق الـــغـــابـــات  ــرائــ ــن حــ ــررت مــ قـــريـــة تــــضــ
الــــتــــي انـــدلـــعـــت مـــنـــذ أمـــــس فــــي قــضــاء 

«مناوغات» بالوالية (جنوب غرب).
وأكـــد بــوجــك، أن الــواليــة حــشــدت كافة 
ــاد حـــرائـــق  ــمــ ــن أجـــــل إخــ إمـــكـــانـــاتـــهـــا مــ
الغابات، عبر 213 سيارة إطفاء و481 
فــرد مــن طــواقــم اإلطفائية. وأضـــاف إن 
الــعــديــد مــن الـــواليـــات الــتــركــيــة أرســلــت 
تــعــزيــزات مــن األفــــراد واملــركــبــات لدعم 

جهود إخماد الحرائق.
وذكـــر أن 34 قــريــة تــضــررت مــن حرائق 
تـــم إخـــــالء 18 منطقة  الـــغـــابـــات، وأنـــــه 

أخرى.
ــر الــبــيــئــة  ــ ــد وزيــ ــ ــــت ســــابــــق، أكـ ــــي وقـ وفـ
والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي الـــتـــركـــي مـــراد 
كـــافـــة  الـــــــدولـــــــة حـــــشـــــدت  قــــــــــــــوروم، أن 
ــاد حـــرائـــق  ــمــ ــن أجـــــل إخــ إمـــكـــانـــاتـــهـــا مــ

الغابات املندلعة منذ أمس.
ــــات الــتــركــيــة  ــــواليـ جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـ
ــاًء سكنية  ــيـ الــكــبــرى تــعــتــبــر الـــقـــرى أحـ

ضمن بلدية املدينة في إطار القانون.

أنقرة - ا7ناضول

¶ جهود للسيطرة على حرائق الغابات في تركيا
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الدوحة  -  قنا

األرصاد تحذر من رياح 
قوية على الساحل

حذرت إدارة األرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق 
الساحل في البداية، ومن رياح قوية مع أمواج عالية في عرض 
البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من 
صباح اليوم الجمعة بعض السحب وغبار خفيف على بعض 
الطقس بعض  البحر يصاحب  الساحل أحيانا.. وفــي  مناطق 

السحب وغبار خفيف أحيانا.
أغلبها شمالية غــربــيــة بسرعة  الــســاحــل  الــريــاح عــلــى  وتــكــون 
تتراوح بني 5 و15 عقدة، تصل إلى 21 على بعض املناطق في 
البداية، وتقل إلى 5 عقد أو أقل الحقًا.. وفي البحر تكون الرياح 
أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بني 6 و16 عقدة، تصل 

إلى 24 عقدة على بعض املناطق أحيانا.
ويتراوح مدى الرؤية األفقية بني 4 و8 كيلومترات.

ويــتــراوح ارتــفــاع املــوج على الساحل بني قــدم واحــدة و3 أقــدام، 
البحر يتراوح بني قدمني و5  أقــدام أحيانا.. وفــي  إلــى 4  يرتفع 

أقدام، يرتفع إلى 7 أقدام على بعض املناطق أحيانا.
أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة «34» درجة مئوية.

¶ محمد املحمود ¶ عبدالله النعمة

املحمود خطيبًا بجامع اإلمام 
والنعمة بجامع الشيوخ

الـــداعـــيـــة  أن  اإلســـالمـــيـــة  والــــشــــؤون  ــاف  األوقـــــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
فــضــيــلــة الــشــيــخ مــحــمــد مــحــمــود املـــحـــمـــود، ســيــكــون خــطــيــب 
بينما  عــبــدالــوهــاب،  بــن  محمد  اإلمــام  بجامع  الــيــوم  الجمعة 
ســيــكــون الـــداعـــيـــة  فــضــيــلــة الــشــيــخ عــبــدالــلــه مــحــمــد الــنــعــمــة، 
خــطــيــبــًا بــجــامــع الــشــيــوخ، وســـوف يــكــون مــحــور الــخــطــبــة في 

وأثرها».  «الصدقة  حول  الجامعني  كال 
ات االحـــتـــرازيـــة  كـــافـــة اإلجــــــراء اتـــخـــذت وزارة األوقـــــاف   وقـــد 
ــا، ملـــن يــحــضــر الــخــطــبــة فــي  ــيـــروس كــــورونــ ــن فـ والـــوقـــائـــيـــة مـ
إبراز  وهي:  الجمعة،  صالة  فيها  تقام  التي  الجوامع  جميع 
تــطــبــيــق احــتــراز لــلــمــنــظــمــني قــبــل دخــول املــســجــد، إحــضــار كل 
ــــداء  ــه، مـــع مــــراعــــاة ارتـ شـــخـــص ســـجـــادة الـــصـــالة الـــخـــاصـــة بــ
ملبدأ  تطبيقًا  املصلني،  بني  فيما  كافية  مسافة  وترك  الكمامة 

والصالة. الخطبة  أثناء  االجتماعي  التباعد 

   

اختتام مهرجان الرطب املحلي اليوم 
 114   

الــســادس الذي  يختتم مهرجان الرطب املحلي 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة وســـوق واقـــف،  تنظمه وزارة 
فعالياته مساء اليوم الجمعة (30 يوليو) من 
الــســاعــة 4 عــصــرا وحــتــى 10 لـــيـــًال، وذلــــك بعد 
النجاح الكبير فــي بيع عــدد كبير مــن أصناف 
الرطب املحلية وإقبال الجمهور لشراء مختلف 
أنواع الرطب منذ انطالقه في الخامس عشر من 

يوليو الجاري.
يــوم أمس  املهرجان حتى  وقــد بلغت مبيعات 
الــرطــب بمختلف  مــن  األربــعــاء 114 طنا  األول 
أن تسجل مبيعات  املتوقع  أنواعها. فيما من 
الــرطــب فــي الــيــوم الـــســـادس عــشــر (الــخــمــيــس) 
لـــلـــمـــهـــرجـــان حــــوالــــي 10 أطــــنــــان مــــن الــــرطــــب. 
ــرطــــب الـــتـــي يـــتـــم بــيــعــهــا  ــنــــاف الــ ــنـــوع أصــ ــتـ وتـ
ــددة أهــــمــــهــــا خــــــالص وشـــيـــشـــي  ــعــ ــتــ ألنـــــــــواع مــ
وخــنــيــزي وبـــرحـــي وأصـــنـــاف أخــــــرى.  ويــأتــي 

تــنــظــيــم املـــهـــرجـــان فـــي إطــــار االهـــتـــمـــام الــكــبــيــر 
الذي توليه دولة قطر بدعم وتشجيع اإلنتاج 
املحلي من كافة املنتجات الوطنية ومن بينها 
الرطب، وبالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في 
الرامية لتحقيق األمن  الجهود  البالد، وضمن 

الـــغـــذائـــي، واالهـــتـــمـــام والـــحـــرص عــلــى تــطــويــر 
قــطــاع الـــزراعـــة، بــمــا فــي ذلـــك أشــجــار النخيل، 
املــزارع واملهتمني بزراعة  وكذلك دعم أصحاب 
الــرطــب، واالرتــقــاء بــأصــنــاف الــتــمــور مــن حيث 

النوعية والجودة.

¶ من املهرجان

تحديث نظام النافذة الواحدة بالتجارة والصناعة

أكدت وزارة التجارة والصناعة إجراء تحديثات 
على أنظمتها اإللكترونية، مما سيترتب عليه 
توقف الخدمات مؤقتًا على املوقع اإللكتروني 
ونظام النافذة الواحدة والخدمات املتعلقة بهما 
عــلــى تــطــبــيــق الــهــاتــف الــجــوال.ويــشــمــل تطبيق 
ــوزارة الــعــديــد من  ــالـ الــهــاتــف الـــجـــوال الــخــاص بـ
الخدمات الحيوية مثل: خدمة تأسيس الشركات 
سواء كان املستثمر داخل دولة قطر أو خارجها، 
وخــدمــة اســتــخــراج وتــجــديــد الــســجــل الــتــجــاري، 
وخـــدمـــة إصــــــدار وتـــجـــديـــد الـــرخـــص الــتــجــاريــة 
ــتـــخـــرجـــات وتــــجــــديــــد الـــرخـــص  وخـــــدمـــــات املـــسـ
والسجالت التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، 
عـــالوة على البحث عــن اســم أو نــشــاط تــجــاري، 

ومحو سجل تجاري رئيسي، أو فرعي، وإضافة 
نشاط تــجــاري، والحصول على مستخرج بدل 
فــاقــد رخــصــة تــجــاريــة، بــاإلضــافــة إلـــى خاصية 
تحميل املــرفــقــات مــبــاشــرة عــبــر الــتــطــبــيــق، مما 
يوفر الجهد والوقت على املستثمرين ويساهم 
في رفع الكفاءة واإلنتاجية، هذا باإلضافة إلى 

خدمات املستهلك.

سيمنار جامعي لصقل قدرات الشباب
ضمن خطته التدريبية الرامية إلى 
تــعــزيــز قــــــدرات ومــــهــــارات الــشــبــاب 
الجامعي وإعــدادهــم لسوق العمل، 
ــتـــدريـــب  ــلـ ــاز لـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــز االمـ ــ ــركـ ــ ــد مـ ــقــ عــ
واالســـتـــشـــارات فـــي مــعــهــد الــدوحــة 
ــا، الـــســـيـــمـــنـــار  ــيــ ــلــ ــعــ ــات الــ ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــة قــطــر،  ــعـ ــامـ ــطــــالب جـ ــعـــي لــ ــامـ الـــجـ
بــالــتــعــاون مـــع املــجــلــس التمثيلي 
ــطـــالبـــي لــكــلــيــة اآلداب والـــعـــلـــوم  الـ
ــنـــوان «جـــامـــعـــيـــو قـــطـــر 2022».  ــعـ بـ
أقيم السيمنار عبر تقنية االتصال 
املـــــرئـــــي، وشــــــــارك فـــيـــه 100 طــالــب 

ــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي إطـــــار  ــ ــة، ويـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
مــــشــــروع الـــســـيـــمـــنـــارات الــجــامــعــيــة 

الذي أطلقه املركز.
بـــــدأت فــعــالــيــات الــســيــمــنــار بكلمة 
ــتـــور أحــمــد  تــرحــيــبــيــة قـــّدمـــهـــا الـــدكـ

محمد، مدير مركز االمتياز للتدريب 
واالستشارات، مؤكدا أهمية تنظيم 
مـــثـــل هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات ملــــا يــشــكــلــه 
الــشــبــاب الــقــطــري مــن أهمية كبيرة 
فــــي تــحــقــيــق رؤيــــــة قـــطـــر الــوطــنــيــة 

2030، ودوره الــحــيــوي الــفــّعــال في 
رســــــم الــــخــــطــــوات اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
املهّمة في مجال التنمية املستدامة، 
ــذا الــتــعــاون يأتي  مــشــيــرًا إلـــى أن هـ
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ ضـــمـــن رؤيـــــــة املــــركــــز الــ
تعزيز قـــدرات الشباب في املجتمع 
ــقـــطـــري، واملـــســـاهـــمـــة فـــي مــســيــرة  الـ
ــاء الـــتـــنـــمـــويـــة.ويـــســـعـــى مــركــز  ــنـ ــبـ الـ
االمــتــيــاز لــلــتــدريــب واالســـتـــشـــارات 
إلى املساهمة في خلق ثقافة عربية 
متجددة للقطاع الحكومي تتحدى 
البيروقراطية، والجمود التنظيمي 
ــمـــات  ــاهـ ــار واملـــسـ ــكــ ــتــ وتـــشـــجـــع االبــ

الفردية وإدارة التغيير.
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أمـــس  نـــشـــرتـــهـــا  تـــغـــريـــدة  فــــي  ــلـــيـــة  الـــداخـ ــالـــت وزارة  قـ
تطبيق  يتيح  تــويــتــر:  بــمــوقــع  الــرســمــي  حسابها  عــلــى 
الـــخـــاصـــة بـــاملـــخـــالـــفـــات  ــور  2 مـــعـــايـــنـــة الــــصــ ــراش  ــطــ مــ
الحاجة  دون  تسجيلها  تفاصيل  من  للتأكد  املرورية 

وأقسامها. للمرور  العامة  اإلدارة  ملراجعة 
ــقـــة: فــي  ــالـــت فــــي تـــغـــريـــدة ســـابـ وكــــانــــت الـــــــوزارة قــــد قـ
الــداخــلــيــة  لــخــدمــات وزارة  الــفــنــي  الـــدعـــم  حـــالـــة طــلــب 
اإللــكــتــرونــيــة، وتــطــبــيــق مـــطـــراش2، يــمــكــنــك االتـــصـــال 

.2342000 الرقم  على 
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