نشرة صحفية إلكرتونية تصدرها إدارة العالقات العامة واالتصال ( العدد  - 1214الثالثاء  2013 - 7 -9م )

إجنازات جلان فض املنازعات اإلجيارية
أشارت اإلحصائية نصف السنوية ملكتب جلان فض املنازعات اإلجيارية التابع إلدارة الشؤون
املالية واإلدارية إىل إن عدد الطلبات املتداولة خالل هذه الفرتة بلغت ( )2495وعدد القرارات
الصادرة ( )829فيما بلغ عدد الطلبات املسجلة (.)960
كما بلغت حركة اإليداعات خالل الفرتة من يناير إىل يوليو من العام اجلاري ( )10245حركة
 ،بقيمة ( 59مليون ًا و  140ألف ًا و 660ريا ًال) ،فيما بلغ عدد الشيكات املودعة ( )4783شيك ًا
بقيمة ( 58مليون ًا و 114ألف ًا و 728ريا ًال).

اختتام الدورة تدريبية حول نظام GINT

ختتتم اليوم مبقر قطاع التخطيط  ،فعاليات الربنامج التدرييب حول إعداد قاعدة
البيانات اجليوتقنية  GINT PROFESSIONALالذي تشرف عليه إدارة ختطيط
النقل والبنية التحتية  ،والذي يهتم جبمع كافة املعلومات اجلوتقنية املتوفرة من خالل
مشاريع البنية التحتية يف البالد وإدراجها يف قواعد البيانات اخلاصة بذلك .
وسيوفر املشروع معلومات مبدئية لكافة اجلهات احلكومية املعنية الستخدامها يف تصميم
التخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقييم األثر البيئي لتلك املشاريع كخطوة أوىل
لبناء وتأهيل اإلدارة للقيام بتلك األعمال .وقد مت اختيار الربنامج بالتنسيق مع شركة
عاملية ذات خربة وكفاءة يف هذا اجملال.

كيف نستقبل رمضان ؟
من حماضرة الداعية الدكتور وجدي غنيم

 اهلل عز وجل فضل شهر رمضان عن سائر الشهور  ..عن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم)إن شهر رمضان شهر عظيم يضاعف اهلل فيه احلسنات وميحو فيه السيئات ،ويرفع فيه
الدرجات ،من تصدّق يف هذا الشهر بصدقة غفر اهلل له ،ومن أحسن فيه إىل ما ملكت ميينه
حسن فيه خلقه غفر اهلل له ،ومن كظم فيه غيظه ،غفر اهلل له .
غفر اهلل له ،ومن ّ
 يف هذا الشهر الفضيل  ،جيب االبتعاد عن كل ما يلهينا عن العبادة واجتنابها . ( يا باغي اخلري أقبل ويا باغي الشر أدبر) فبما معناه إن شهر رمضان شهر اخلري والطاعاتفاعمل لوجه اهلل وامسك النفس عن احلرام وجتنبه  ,إنه شهر خفيف على النفس  ،سرعان
ما تنقضي أيامه  ،فلنكسب الوقت فيه بالطاعات واإلميان وزيادة األجر فيه والسعي باخلري
فإن األجر مضاعف به ،واهلل يضاعف ملن يشاء .
 من أقوى العالقات بني رمضان والتقوى  ..تقوى النفس ألنها بينك وبني اهلل ال يعلم بهابشر .
 عند قراءة القرآن  ،تأمله وقارن نفسك باآليات الكرمية  ..هل تعمل بنفس كالم اهلل.مثالً ..يقول اهلل تبارك وتعاىل« :وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا «.
 هل حتسن بوالديك  ،هل تدعو هلما  ..قارن وتفكر بالكلمات لعل وعسى أن يكون بهاهدايه لنفسك .
 هل تعلم كيف كرم اهلل شهر رمضان ؟• كرمه بالصيام .
• بنزول القران.
• الصالة وقيام الليل.
• السحور.
• النية.
 لقد أمرنا رسولنا  -صلى اهلل عليه وسلم  -بالسحور فقال« :تسحروا فإن يف السحوروعد أكلة السحر هي الفاصل بني صيام أهل اإلسالم وصيام أهل الكتاب ،فقال:
بركة»َّ ،
«فصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» .وأمر أمته بتأخريه.
 -اللهم بلغنا رمضان وحنن يف أمت صحة وسعادة  ..ال فاقدين والمفقودين  ..يارب العاملني .

بقلم :آمنة عيسى اخللف

سؤال وجواب

ورد إىل النشرة استفسار من إحدى املوظفات خبصوص ساعات الرضاعة يف شهر رمضان ..هل
توجد  ،وكم مدتها إن وجدت ؟
أفادت إدارة املوارد البشرية بأن املادة ( )109من قانون املوارد البشرية رقم ( )8لسنة 2009م
تنص على « :متنح املوظفة ساعيت رضاعة يومي ًا ملدة سنة  ،تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع
مباشرة  ،ويرتك للموظفة حتديد وقت الرضاعة» .
تنويـــــــه هــــــــــــام :

ضرورة ذكر اسم ( أخبار البلدية ) كمصدر عند نقل أو اقتباس أي أخبار منشورة بها،مع التأكيد على عدم إعادة نشر التعليقات واآلراء والشكاوى اخلاصة بالشؤون الداخلية للوزارة وموظفيها .
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إدارة احلدائق العامة

استطالع رأي اجلمهور حول احلدائق فى دولة قطر
قامت إدارة احلدائق العامة مؤخراً بإجراء استطالع رأي املواطنني واملقيمني حول احلدائق العامة يف الدولة من خالل طرح عدد من األسئلة حول عناصر اجلذب لزيارة احلديقة
وتوزيع احلدائق وتوفر اخلدمات والتنوع النباتي والعاب األطفال وغريها  ،حيث اشار االستطالع إىل أن  %38من الذين مشلهم االستبيان يرون أن توزيع احلدائق ضمن
البلدية ( ممتاز )  (% 43 ،جيد )  ( %15 ،مقبول )  ،وبالنسبة لتوفر اخلدمات يف احلدائق فأن  ( %38ممتاز)  ( %34 ،جيد )  (% 36 ،مقبول )  ،وبالنسبة لسبب اجنذاب
الزوار للحديقة فأن  %11بسبب اختيار األطفال للحديقة  %11 ،لقربها من السكن  %12 ،لألمان واحلماية  %14 ،لتوفر أماكن اجللوس  %12 ،إلمكانية الزيارة يف أى وقت .

ماجلة رمضان ..
مبادرة مجيلة ولفتة طيبة من بلدية الدوحة أن تقوم بتوزيع ( ماجلة رمضان ) على
العمال خالل هذا الشهر الفضيل،واليت تتكون من عدة أنواع من املواد الغذائية مبناسبة
قدوم الشهر الكريم  ،إن ما تقوم بها بلدية الدوحة داللة واضحة لعمل اخلري،فهذه املبادرة
املتكاملة تهدف إىل ترسيخ املعاني اإلميانية واألخالق اإلسالمية وترمجتها إىل أفعال يف حياة
الناس شهر رمضان شهر الكرم والبحث عن األجر نطلب من اهلل العلي القدير أن جيزي
األيادي البيضاء خري اجلزاء ويوفقهم لعمل اخلري  ،فشكراً لبلدية الدوحة وللقائمني على
هذا املشروع .

امنة عيسى اخللف

(حمضر الضبط) يف خمالفات قوانني البلديات

املظهر  ..واجلوهر
املظه ْر..مجيعنا نعلم أنه هو الشيء الواضح م ّنا لآلخرين نعلم مجيعنا بأن مظهر الشخص
يظهر من جانبني شكلي عقلي!
شكلي ..من خالل ما يرتديه من مآلبس وما نضيفه من مواد تعطي شيئ ًا من اجلمالية
للذكر واألنثى على حد السواء.
أما اجلانب العقلي ..فيظهر من خالل احلديث وأيضا هذا يأخذ جانب التجميل يف الكالم
وفن املراوغة وما شابه .
اجلوهر ..هو كل ما حتتويه النفس البشرية من مكنونات داخلية من مشاعر وأحاسيس  ،وما
حيتويه العقل من أفكار واجتاهات ّ
قـل من يعلمها من احمليطني بنا وقد ال نظهرها لآلخرين .
بني املظهر واجلوهر هناك مسافة واسعة جداً ختتلف باختالف األشخاص وطبيعتهم
وما حتتويه قلوبهم ..فهناك من حيكمه مظهره ويتعامل فيه مع اآلخرين ،وآخر جيد
نفسه يصطدم مع اآلخرين ألنه يصر على العيش بواقعية مكنونات نفسه دون جتمل أو
إضافات كاذبة  ،يأخذ كالمه من عقله ويرتك صادق مشاعره تعيش مع اآلخرين ليس
لديه القدرة على النفاق أو اجملاملة الكاذبة ألنه جيد نفسه غريب عن ذاته إذا فعل ذلك ،
وعلى النقيض منه هناك من يلبس األقنعة الواحد تلو اآلخر ليحسن مظهراً يعيش فيه مع
اآلخرين ال جيد حرجا يف التكلف أو الكذب ينافق هذا وجيامل ذاك ليس له مبدأ يعيش
فيه غري النفاق والكذب يعيش بأكثر من وجه بل لكل شخص يف حياته وجه .
بني املظهر واجلوهر نلتقي بأشخاص ننخدع مبظهرهم وبرباءة وجوههم املصطنعة نعيش معهم
ساعات وأيام وقد يتعدى األمر ألشهر ولكن يف النهاية تسقط األقنعة ف ُنصدم بوجه قبيح
ال حيمل إال اخلبث ويتقن فن التمثيل  ،وقد نتجنب شخص ًا ما لصراحته املفرطة أو لصدق
كلماته ..ومع مرور الوقت جند أنفسنا نقرتب منه ألننا وجدنا فيه صدق املظهر واجلوهر..
وجه ًا واحداً ..قلب ًا واحداً..صدق مع الذات ..وصدق مع اآلخرين.
بني املظهر واجلوهر فرق شاسع فمن لبس املظهر وعاش فيه ليس صعب عليه الكذب يف كل
شيء ..ويف تعامله مع اآلخرين..وقد يتعدّاه األمر للكذب على ر ّبه والنفاق والرياء حتى
يف العبادات فال تنتظر منه أن يكون صادق ًا معك  ،ومن اختذ من اجلوهر الصادق طريق ًا
عليه .
ومنهج ًا يف حياته جتده صادق ًا مع ر ّبه ..ومع اآلخرين..فال ختاف منه أو ْ
فـلنكن ممن يعيشون بـجوهر صادق ومظهر مجيل ..فف ليس نقاء اجلوهر يعين انعدام
املظهر..على العكس من ذلك..
املظهر الصادق مرآة صادقة عن اجلوهر .

نورا العامري

تعريف حمضر الضبط:

هو الوثيقة الرمسية املكتوبة اليت حيررها مفتش البلدية إلثبات التحريات اليت
قام بها خالل عمليات البحث اليت يقوم بها لضبط املخالفات اليت تقع واملنصوص
عليها يف قوانني البلديات.
إذن حمضر الضبط (اإلطار القانوني الذي تسجل فيه كل العمليات اليت يباشرها
املفتش).

أهمية حمضر الضبط :

حترير حمضر الضبط واجب وظيفي له أثره يف اإلثبات فهو وسيلة إثبات مجيع
اإلجراءات املتخذة ولكي تكون له قيمته القانونية يف اإلثبات جيب أن يستويف
احملضر الشكليات والبيانات اليت نص عليها القانون .

من الذي يقوم بتحرير حمضر الضبط ؟

حمضر الضبط يتم حتريره بواسطة مأمور الضبط القضائي أو كاتب يستدعى
لذلك وبأية طريقة كانت (يدوي أو إلكرتوني) كالتسجيل املباشر على احلاسبات
اآللية ما دام احملضر قد حرر وأصبح ضمن احلاسب حتت إشراف مأمور الضبط
القضائي وإشتمل على توقيعه .
وإذا قام أحد املفتشني الذين ال حيملون الضبطية القضائية بإجراء من إجراءات
التحري واالستدالل وجب إثباته مبعرفة مأمور الضبط يف احملضر األصلي .

بيانات احملضر :

 -1بيان وقت اختاذ اإلجراء ومكان حصوله .
 -2بيان نوع املخالفة املرتكبة .
 -3إثبات مجيع اإلجراءات املتخذة يف حمضر الضبط .
 -4توقيع املتهمني والشهود واخلرباء .
 -5إذا امتنع املتهم أو الشاهد أو اخلبري عن التوقيع  ،يثبت ذلك يف احملضر وبيان
سبب رفضه التوقيع .
 -6توقيع مأمور الضبط القضائي (املفتش احلاصل على الضبطية) .

د .أمحد ابو مصطفى

قطر :النطاق العريض..استثمار املستقبل

أعلنت دولة قطر مؤخراً عن خطط طموحة لبناء الشبكة الوطنية حلزمة النطاق العريض
فائقة السرعة ،ضمن اجلهود املبذولة لربط مجيع أحناء الدولة بشبكة ألياف ضوئية
فائقة السرعة حبلول عام  .2015حتدثت النشرة اإلعالمية للمجلس مع د .حصة اجلابر،
األمني العام للمجلس األعلى لالتصاالت عن رؤيتها حول الشبكة الوطنية للنطاق العريض
واخلطوات اليت سيتم اختاذها من أجل زيادة الطلب على الشبكة ورؤيتها املستقبلية
إلسهام الشبكة يف دفع عجلة التقدم يف البالد يف املستقبل.
النشرة الشهرية (جسور الرقمية).
ww.ictqatar.qa

شكر وتقدير
تلقي السيد  /حسني إبراهيم الفضالة مدير إدارة الرقابة البلدية ومدير بلدية الشمال بالتكليف
شهادة شكر وتقدير من جممع مدارس الشمال التعليمي  -من مدرسة الغشامية االبتدائية
للبنني  ،تقديراً ملا قدمته بلدية الشمال من حسن استقبال لطالبها خالل زياراتهم هلا
وتعاونها يف شتى اجملاالت االجتماعية واحملاضرات التوعوية والصحية والزراعية خالل
العام الدراسي 2013/1012م .

