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تغيير مسمى العطلة القضائية إلى اإلجازة السنوية

مجلس القضاء يحدد اإلجازة 
من أول يوليو إلى 31 أغسطس
 وفاء زايد

عــلــمــت ء أنــــه تــــّم تــغــيــيــر مــســمــى الــعــطــلــة الــقــضــائــيــة، 
وتنظيم العمل خالل اإلجازة السنوية حسب التعديل الذي 

جرى على املادة 17 من قانون السلطة القضائية.
ــعــــامــــة، وبــيــنــت  ــيـــات الــ ــددت املـــــــــادة عـــمـــل الـــجـــمـــعـ ــ وقــــــد حــــ
اختصاصها، ومن تلك االختصاصات تنظيم العمل خالل 

اإلجازات السنوية.
وتنص املادة 17 أنه يتم النظر في تلك األمور منها: تشكيل 
الــدوائــر، وتوزيع القضايا على الدوائر املختلفة، وتحديد 
انــعــقــادهــا، والجلسات املسائية،  عــدد الجلسات ومــواعــيــد 

وتنظيم العمل خالل اإلجازات السنوية.
وبعد إلغاء مسمى العطلة القضائية، يقوم املجلس األعلى 
للقضاء بتحديد اإلجــازة السنوية للمحاكم وتبدأ من أول 
يوليو وتنتهي في 31 أغسطس من كل عام، تنفيذًا للتعديل 

حسب املادة 38 من قانون السلطة القضائية.
وتنص املادة 38، أن تكون مدة اإلجازة السنوية للقضاة 60 

يومًا، و45 يومًا ملساعدي القضاة.

الدوحة - الشرق

بــإدارة  العامة  الرقابة  الظعاين ممثلة بقسم  قامت بلدية 
املركبة  مـــواد مــن  تــســرب  البلدية بضبط مخالفة  الــرقــابــة 
أثناء سيرها في الطرق العامة ضمن الجوالت التفتيشية 
ــلـــحـــدود االداريـــــــة   بــمــنــطــقــة جــــريــــان جــنــيــحــات الـــتـــابـــعـــة لـ

للبلدية.

ضبط مخالفة تسرب مواد بالظعاين

اطلع على مراحل تصنيعها وبرامج تسييرها

رئيس األركان يزور مصنع باي كار للطائرات في تركيا
الدوحة - الشرق

زار ســعــادة الــفــريــق الــركــن ( طيار 
) غــانــم بـــن شــاهــني الــغــانــم رئــيــس 
اركــــــان الــــقــــوات املــســلــحــة الــقــطــريــة 
مصنع ( باي كار ) للطائرة بدون 
طيار في ( اسطنبول ) . حيث كان 
في استقباله رئيس مجلس االدارة 
الــســيــد أوزدمـــيـــر بــيــرقــدار والسيد 
سلجوق بيرقدار املدير التكنيكي ( 
التنفيذي ). والسيد خلوق بيرقدار 
املـــديـــر الـــعـــام لــلــمــصــنــع. حــيــث قــام 
ســـعـــادتـــه بـــجـــولـــة داخـــــــل املــصــنــع 
ــلـــى انــــــــواع الــــطــــائــــرات  لــــالطــــالع عـ
املسيرة ومراحل تطورها والبرامج 
املستخدمة في تسييرها والتحكم 
ــاز عــلــى  ــــرض ايــــجــ بـــهـــا. كـــمـــا تــــم عـ

الطائرات التي تم دخولها مؤخرًا 
في خدمة قواتنا املسلحة القطرية.  
ــد حــضــر مـــن الـــجـــانـــب الــقــطــري  وقــ

ــقــــطــــري فــي  املـــلـــحـــق الـــعـــســـكـــري الــ
تركيا العميد ركن جو محمد راشد 
الشهواني والعميد بحري يوسف 

صالح الحر مدير مديرية الشوؤن 
ــار ضــبــاط  ــبـ ــدد مــــن كـ ــ ــة وعــ الـــدولـــيـ

القوات املسلحة القطرية.

¶ رئيس األركان والوفد املرافق مع مسؤولي املصنع

البلدي يناقش قواعد نشر ملصقات اإلعالنات
 في املناطق السكنية غدا

الدوحة - الشرق

يــنــاقــش املــجــلــس الــبــلــدي املــركــزي، غــدًا الــثــالثــاء 
ــــدورة الـــخـــامـــســـة،  ــالـ ــ ــتـــمـــاعـــه الـــســـبـــعـــني بـ فــــي اجـ
بـــرئـــاســـة الـــســـيـــد مـــحـــمـــد بــــن حـــمـــود شـــافـــي آل 
ــلــــس، تـــقـــريـــر وتـــوصـــيـــات  ــيــــس املــــجــ شــــافــــي، رئــ
بــشــأن قواعد  الــعــامــة،  الــخــدمــات واملــرافــق  لجنة 

والدعاية  اإلعــالنــات  ملصقات  ونشر  استخدام 
ــاًء عـــلـــى املـــقـــتـــرح  ــنــ ــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة بــ ــل املـــنـ ــ داخــ
الهتمي  عبدالله  بــن  خــالــد  املــهــنــدس  مــن  املقــدم 
املقترح  البلدي،  يناقش  كما   .(4) الدائرة  ممثل 
املـــقـــدم مـــن املــهــنــدس حــمــد بـــن لـــحـــدان املــهــنــدي 
نـــائـــب رئـــيـــس املــجــلــس الـــبـــلـــدي املـــركـــزي بــشــأن 

الصيد). موانئ  (إدارة  ¶  محمد بن حمود آل شافي 

قطر تشارك في املؤتمر اإلعالمي الثاني بتونس
: انطلق في تونس املؤتمر اإلعالمي  تونس - قنا   •
السنوي الثاني للترويج إلنجازات وأنشطة منظمات 
ومؤسسات العمل العربي املشترك، بمشاركة ممثلني 
عن الدول العربية واملنظمات واملجالس العربية، ومن 
بينها املؤسسة القطرية لإلعالم وبحضور إعالميني 
ومــثــقــفــني عــــرب.  ويــهــدف املــؤتــمــر إلـــى إيــجــاد آلــيــات 
ــذه املــؤســســات  ــــالم مـــع هـ لـــزيـــادة تــفــاعــل وســـائـــل اإلعـ
وتقديم قصص النجاح حول أنشطتها ومشاريعها، 
ويصاحبه معرض لجامعة الدول العربية ومنظمات 
ا  ومـــؤســـســـات الــعــمــل الــعــربــي املــشــتــرك يــعــكــس جـــزء

ــذه املـــؤســـســـات املـــشـــاركـــة.   ــازات وأنـــشـــطـــة هــ ــجــ ــن إنــ مـ
وقــال السيد عبدالرحمن ناصر العبيدان املستشار 
اإلعالمي باملؤسسة القطرية لإلعالم ورئيس الوفد، 
في تصريح لوكالة األنباء القطرية /قنا/، إن املؤتمر 
الــذي يستمر ثالثة أيــام، يناقش خــالل ست جلسات 
عــــدة مـــواضـــيـــع كــالــتــعــلــيــم واملــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
واملتوسطة واالقتصاد واإلعــالم الرقمي واالستقرار 
األمني والتنمية الشاملة في املنطقة العربية ودور 
مؤسسات العمل العربي املشترك في تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة باملنطقة العربية.

هيئة تنظيم األعمال الخيرية 
تقيم ورشة حول الحوكمة

: قامت هيئة تنظيم األعمال  الدوحة - قنا   •
الخيرية بالتعاون مــع أكاديمية قطر للمال 
واألعـــــمـــــال بــتــنــظــيــم ورشــــــة عـــمـــل فــــي مــجــال 
الحوكمة للمنظمات الخيرية وغير الهادفة 
للربح. وتهدف الورشة التي امتدت على مدار 
أربــعــة أيـــام إلـــى الــتــعــريــف بــالــحــكــومــة وإطـــار 
عملها وتطبيقاتها في املؤسسات الخيرية، 
حــيــث اســتــعــرضــت أهـــم االتـــجـــاهـــات الــعــاملــيــة 
في مجال الحوكمة واملمارسات العملية التي 
تساعد املؤسسات الخيرية في تطوير أدائها 

في مجال الحوكمة.
ــجـــــاالت الــــحــــوكــــمــــة فــي  ـــــورشــــــة مـــ وقـــــدمـــــت الـ
املــــؤســــســــة والــــتــــي تـــشـــمـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والـــكـــفـــاءات والــتــوجــيــه ومـــجـــال املــســؤولــيــات 
والــرقــابــة وأخــيــرا مــجــال الهيكل التنظيمي، 

مدعما باملعايير واملمارسات في كل مجال.

معهد اإلدارة العامة يختتم ورشة 
تحديد االحتياجات التدريبية

: اختتم معهد اإلدارة العامة  الدوحة - قنا   •
ــوزارة التنمية اإلداريـــــة والــعــمــل والــشــؤون  ــ بـ
ــة بــتــحــديــد  ــة الــــخــــاصــ ــ ــــورشــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ
االحــتــيــاجــات التدريبية للجهات الحكومية 

بمشاركة موظفني من (44) جهة حكومية. 
وهدفت ورشــة التدريب التي استمرت أربعة 
أيـــام إلــى تمكني املــشــاركــني مــن إعـــداد الخطة 
التدريبية للمسار التخصصي لجهات العمل 
الــحــكــومــيــة وفـــق مــعــايــيــر مــحــددة منها مــدى 
توافر ومراعاة جميع املجاالت التخصصية، 
الــبــرامــج التدريبية مــع خطة  ومـــدى انسجام 

ربط املسار التي يعدها معهد اإلدارة العامة.
ــــل الــعــمــلــيــة  ــــراحـ ــشـــت الـــــورشـــــة جـــمـــيـــع مـ ــاقـ نـ
الــتــدريــبــيــة "تـــحـــديـــد االحـــتـــيـــاجـــات، وإعـــــداد 
املــوازنــة التقديرية، واختيار جهات التدريب 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، وقــيــاس األثــــر".. حيث 
ــرورة تــوافــر مــوازنــة منفصلة  ركـــزت عــلــى ضــ
ـــداف  ــ ــ ــي األهـ ــ ــراعـ ــ ــي، تـ ــتـــخـــصـــصـ لـــلـــتـــدريـــب الـ
بــالــوزارة واإلدارات وفق  واملشاريع الخاصة 
ــددة، وتـــحـــديـــد جـــهـــات تنفيذ  ــحــ أولــــويــــات مــ
ــواء كـــانـــت فـــي معهد  ــ الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة سـ
اإلدارة العامة أو غيره من الجهات الحكومية 
أو الـــخـــاصـــة، وكـــذلـــك آلـــيـــات تــقــيــيــم الــبــرامــج 
التدريبية بعد تنفيذها وقياس أثر التدريب 

على األداء.

بمشاركة 44 جهة حكومية


