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ــــب ــــل ــــط ال ــــــد  عــــــن أو  ــــــم  ــــــه ــــــازل مــــــن مـــــــــن  ـــــــد  ـــــــع بُ عـــــــــن  ــــــم  ــــــه أعــــــمــــــال يــــــــبــــــــاشــــــــرون   ٪  ٨٠

ـــــة والــــصــــحــــيــــة مـــــن الــتــقــلــيــص ـــــي ــــات الـــعـــســـكـــريـــة واألمـــــن ــــاع ــــط ــــق اســــتــــثــــنــــاء ال

ـــة والـــوقـــائـــيـــة الـــالزمـــة ـــرازي ـــت مـــراعـــاة عــــدم تـــأثـــر مــشــاريــع الـــدولـــة واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر االح

ــــــــــــراءات الــــالزمــــة ـــحـــكـــومـــيـــة يــــتــــولــــون اتــــخــــاذ اإلج ـــــزة ال ـــــــــــوزراء ورؤســــــــــاء األجـــــه ال
الدوحة - قنا: ترأس معالي 
الــشــيــخ خـــالـــد بـــن خــلــيــفــة بن 
رئــيــس  ثـــانـــي  آل  عــبــدالــعــزيــز 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، 
االجــتــمــاع الــعــادي الـــذي عقده 
المجلس ظهر أمس بمقره في 

الديوان األميري.
ـــــى  وعــــقــــب االجـــــتـــــمـــــاع أدل
سعادة الدكتور عيسى بن سعد 
العدل  وزيــر  النعيمي  الجفالي 
الدولة  وزيــر  بأعمال  والقائم 
لــشــؤون مــجــلــس الــــــوزراء، بما 

يلي:
نـــــــظـــــــر الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس فــــي 
الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على 
جـــــدول األعــــمــــال عــلــى الــنــحــو 

التالي:
- استمع مجلس الوزراء  أوالً 
للشرح الذي تقدمت به سعادة 
وزيـــــرة الــصــحــة الــعــامــة حــول 
آخـــر الـــتـــطـــورات واإلجــــــراءات 
الــتــي تــتــخــذهــا كــافــة األجــهــزة 
فيروس  انتشار  لمنع  المعنية 
لضمان   «١٩ كــورونــا «كــوفــيــد 

صـــحـــة وســــالمــــة الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين في الدولة.

الـــوزراء  مجلس  قــرر   - ثانياً 
تـــقـــلـــيـــص عـــــــدد الـــمـــوظـــفـــيـــن 
ـــواجـــديـــن بـــمـــقـــر الــعــمــل  ـــمـــت ال
 ٪٢٠ إلــى  الحكومية  بالجهات 
الموظفين  عـــدد  إجــمــالــي  مــن 
لـــكـــل جـــهـــة إلنــــجــــاز األعـــمـــال 
الــــضــــروريــــة لــســيــر وانـــتـــظـــام 
يباشر  بينما  العامة،  المرافق 
أعمالهم  الموظفين  مــن   ٪٨٠
عند  أو  منازلهم  من  بُعد  عن 
الطلب بحسب األحــوال، وذلك 
الموافق  األحد  يوم  من  اعتباراً 
أسبوعين،  لمدة   ٢٠٢٠   /٣ /  ٢٢
يـــتـــم خـــاللـــهـــا تــقــيــيــم الـــوضـــع 
التخاذ القرار الالزم، ويُستثنى 
العسكرية  القطاعات  ذلك  من 
واألمـــــنـــــيـــــة والــــصــــحــــيــــة، مــع 
تأثر  عدم  مراعاة  على  التأكيد 
مشاريع الدولة واتخاذ التدابير 
الالزمة،  والوقائية  االحترازية 
ويـــتـــولـــى أصــــحــــاب الـــســـعـــادة 
الــــــــــوزراء ورؤســـــــــاء األجــــهــــزة 

الــحــكــومــيــة اتـــخـــاذ اإلجـــــراءات 
الالزمة بهذا الشأن.

عــلــى  الــــمــــوافــــقــــة   - ــــاً  ــــث ــــال ث
ـــــــى الـــمـــنـــظـــمـــة  االنـــــضـــــمـــــام إل
االتصال  لتكنولوجيات  العربية 

والمعلومات.

ــــمــــنــــظــــمــــة هـــي  وهــــــــــــذه ال
مـــنـــظـــمـــة حـــكـــومـــيـــة عـــربـــيـــة 
تــعــمــل تـــحـــت مــظــلــة جــامــعــة 
أهدافها  ومن  العربية،  الــدول 
تــنــمــيــة قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــات 
وتوفير  والمعلومات،  االتصال 

لتدعيم  الـــضـــروريـــة  ـــيـــات  اآلل
أعضاء  بين  والتكامل  التعاون 
الــمــنــظــمــة، وتـــطـــويـــر وإثــــــراء 
ســــيــــاســــات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
القطاع  هــذا  لتنمية  مشتركة 
جميع  على  العربي  الوطن  في 
الـــصـــعـــد، ورصــــــد الــحــاجــيــات 
مجال  في  العربية  والطاقات 
وتوفير  االتصال  تكنولوجيات 
المناخ المالئم إلقامة عالقات 
شــراكــة وتــعــاون عــربــي مثمر 
واالستفادة  المجال،  هــذا  فــي 
مـــن الـــتـــجـــارب الــعــالــمــيــة في 
االتــصــال  تكنولوجيات  مــجــال 

والمعلومات.
- الموافقة على اقتراح  رابعاً 
باالنضمام  الــخــارجــيــة  وزارة 
إلــــى عــضــويــة مــنــظــمــة األمـــن 
كشريك  ـــــي  األوروب ــتــعــاون  وال

تعاوني.
خــامــســاً - اتــخــاذ اإلجــــراءات 

الالزمة للتصديق على:
١ - اتفاقية توأمة بين بلدية 
قطر  في دولة  مدينة الدوحة 

البوسنة  في  سراييفو  ومدينة 
والهرسك.

للتعاون  تفاهم  مذكرة   -  ٢
والتعليم  الــتــعــلــيــم  مــجــال  فــي 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي بين 
ومجلس  قطر  دولـــة  حكومة 

وزراء البوسنة والهرسك.
للتعاون  تفاهم  مذكرة   -  ٣
فـــي الــمــجــال الــصــحــي وإنـــتـــاج 
األدوية وتوظيف العاملين في 
حكومة  بين  الصحي  المجال 
وزراء  ومــجــلــس  قــطــر  دولـــــة 

البوسنة والهرسك.
للتعاون  تفاهم  مذكرة   -  ٤
في مجال الشباب بين حكومة 
وزراء  ومــجــلــس  قــطــر  دولـــــة 

البوسنة والهرسك.
مجلس  إحـــاطـــة   - ســــادســــاً 
بما تضمنه كتاب  الــوزراء علماً 
والبيئة  البلدية  وزيـــر  ســعــادة 
حــــول االنـــتـــهـــاء مـــن الــمــرحــلــة 
األولــــــى مـــن مـــشـــروع تــطــويــر 
قاعدة البيانات العقارية لدولة 

قطر.

تقليص الموظفين بالدوام الحكومي إلى ٢٠ ٪
 اعتباراً من األحد ولمدة أسبوعين يتم خاللها تقييم الوضع.. مجلس الوزراء:

المجلس استمع 
لشرح وزيرة 

الصحة حول آخر 
التطورات لمنع 
انتشار كورونا

اتخاذ إجراءات 
التصديق على 
اتفاقية توأمة 

بين بلديتي 
الدوحة وسراييفو

الموافقة 
على االنضمام 

للمنظمة العربية 
لتكنولوجيات 

االتصال والمعلومات

تعزيز التعاون 
التعليمي والبحثي 

والصحي وفي 
مجال الشباب مع 

البوسنة

المجلس وافق 
على اقتراح 

الخارجية باالنضمام 
لعضوية منظمة 

األمن والتعاون 
األوروبي

إحاطة المجلس 
بانتهاء المرحلة 

األولى من 
تطوير قاعدة 

البيانات 
العقارية

كشف   :]  - الــــدوحــــة 
ــا  مــســح حـــول فـــيـــروس كــورون
المستجد «كوفيد - ١٩»، أجراه 
مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية المسحية بجامعة 
المواطنين  أغلبية  أن  قــطــر، 
القطريين والوافدين اإلداريين 
الــمــكــتــبــيــة  الــــوظــــائــــف  وذوي 
والــــعــــمــــال عـــلـــى درايـــــــة تــامــة 
بــالــفــيــروس، حــيــث أفـــاد ٩٧٪ 
مــــن الــمــواطــنــيــن الــقــطــريــيــن 
اإلداريين  الوافدين  من  و٩٤٪ 
الــمــكــتــبــيــة  الــــوظــــائــــف  وذوي 
أنهم سمعوا  العمال  من  و٨٧٪ 
أو قرأوا بعض الشيء أو الكثير 
عـــن تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجّد (كوفيد- ١٩).
 ٢١٣١ الـــمـــســـح  فــــي  شــــــارك 
شخصاً من بينهم ٧٢٦ مواطناً 
اإلداريـــيـــن  مـــن  مــقــيــمــاً  و٧٥٠ 
وذوي الوظائف المكتبية و٦٥٥ 
 ١٨ أعمارهم  تبلغ  العمال  من 
عاماً وأظهرت نتائج البحث أن 
 (Twitter) وتويتر  التليفزيون 
 (Facebook) وفـــيـــســـبـــوك 
المشار  هي  الشفهي  والــتــداول 
إليها أكثر من قبل المشاركين 
في المسح. بالنسبة للقطريين، 
يتضح أن التلفاز (٣١٪) وتويتر 
المشار  المصدران  هما   (٪١٨)
أن  كذلك  يتبين  أكــثــر.  إليهما 
التلفاز (٢٣٪) وفيسبوك (٢٠٪) 
شيوعاً  األكثر  المصدران  هما 
في أوساط الوافدين اإلداريين 
الــمــكــتــبــيــة،  الـــوظـــائـــف  وذوي 
 (٪٣١) فيسبوك  أن  حين  فــي 
هما   (٪٢٣) الشفهي  والــتــداول 
الــمــصــدران األكــثــر اســتــخــدامــاً 
المصادر  ومن  الوافدين،  بين 
فــي  وردت  الــــتــــي  األخــــــــــرى 
المسح  في  المشاركين  إجابات 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
الــصــحــة  ووزارة  والـــصـــحـــف، 

العامة.
 وبــشــأن الــقــلــق حـــول اآلثـــار 

الـــــــســـــــلـــــــبـــــــيـــــــة 
لـــــــــفـــــــــيـــــــــروس 
ــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــــورون
أفـــــــــــاد مـــعـــظـــم 
الـــــقـــــطـــــريـــــيـــــن 
 ( ٪٦ ٢ )
ــــــــوافــــــــديــــــــن  وال
اإلداريــــــــــــــيــــــــــــــن 
الوظائف  وذوي 
 (٪٧١) المكتبية 
 (٪٧٤) والــعــمــال 

أنهم قلقون جداً أو قلقون نوعاً 
السلبية  اآلثـــــار  بــخــصــوص  مـــا 
الــمــحــتــمــلــة لــفــيــروس كــورونــا 
دولــة  اقــتــصــاد  عــلــى  المستجّد 

قطر.
أن  المسح  نتائج  وأظــهــرت 
عــرضــة  أكــثــر   (٪٤٦) الــعــمــال 
مقارنة  كــبــيــٍر  وبــشــكــٍل  للقلق 
وذوي  اإلداريـــيـــن  بــنــظــرائــهــم 
 (٪٣٦) الــمــكــتــبــيــة  ـــوظـــائـــف  ال
والمواطنين القطريين (٢٨٪). 
بــشــكــل عــــام، مـــن الـــواضـــح أن 
الــقــطــريــيــن هـــم الــفــئــة األقـــل 
قلقاً فيما يتعلق باآلثار السلبية 
ــا  الــمــحــتــمــلــة لــفــيــروس كــورون

على اقتصاد دولة قطر. 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــمــــدى قــلــق 
الــمــشــاركــيــن بــشــأن إصــابــتــهــم 
أسرتهم  أفــراد  أحــد  إصابة  أو 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، أعـــربـــت 
ـــــالث عــن  ـــــث الــــمــــجــــمــــوعــــات ال
 ٪٧٦) حـــقـــيـــقـــيـــة  مــــــخــــــاوف 
من  و٧٣٪  الــقــطــريــيــن،  مـــن 
وذوي  اإلداريـــــيـــــن  ـــوافـــديـــن  ال
من  و٦٧٪  المكتبية  الوظائف 
أن  يبدو  عــام،  بشكل  العمال). 
 (٪٧٦) القطريين  المواطنين 
أكــثــر عــرضــة لــلــقــلــق مــقــارنــًة 

بالعمال (٦٧٪).
النساء  أبلغت  عــام،  وبشكٍل 
القلق  من  أعلى  مستويات  عن 
بــشــأن إمــكــانــيــة انــتــشــار واســـع 
الــنــطــاق لــفــيــروس كــورونــا في 
أعلى  ومستويات  قطر،  دولــة 

من ذلك بكثير 
حــــول إمــكــانــيــة 
إصـــــــابـــــــتـــــــهـــــــن 
أو  أنـــــفـــــســـــهـــــن 
أفــــراد أســرهــن 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس. 
يبدو  وبــالــمــثــل، 
المشاركين  أن 
األصــــــغــــــر ســـنـــاً 
أكـــــثـــــر عـــرضـــة 
لــــلــــقــــلــــق بــــشــــأن 
التأثير السلبي لفيروس كورونا 
عـــلـــى اقـــتـــصـــاد دولـــــــة قــطــر، 
وانـــتـــشـــاره الــــواســــع، واحــتــمــال 
إصــابــتــهــم أنــفــســهــم أو أفــــراد 

أسرهم بالفيروس.
 وفي حين ذكر المشاركون 
مـــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــثـــالث 
أيديهم  بغسل  يقومون  أنهم 
معقم  ويستخدمون  بانتظام 
الـــيـــديـــن، يــمــيــل الـــعـــمـــال إلــى 
كإجراء  بانتظام  اليدين  غسل 
مـــقـــارنـــة   ،(٪٨٤) ـــــي  وقـــــائ
وذوي  اإلداريـــيـــن  بــالــوافــديــن 
 (٪٧٦) الــمــكــتــبــيــة  الـــوظـــائـــف 
ومـــع   .(٪٦٧) والـــقـــطـــريـــيـــن 
 (٪٤٦) العمال  أن  يبدو  ذلك، 
هـــم األقـــــل احـــتـــمـــاالً لــإلبــالغ 
اليد  معقمات  اســتــخــدام  عــن 
كــإجــراء وقــائــي (مــقــابــل ٦٨٪ 
مــن  و٦٢٪  الــقــطــريــيــن  مـــن 
وذوي  اإلداريــــيــــن  الـــوافـــديـــن 
ــبــيــة)، وقــد  الـــوظـــائـــف الــمــكــت
حصولهم  أن  إلـــى  هـــذا  يــعــود 
عـــلـــى مــــطــــهــــرات الــــيــــد أقـــل 

بغيرهم. مقارنة 
ولـــــــفـــــــت حــــــــوالــــــــي نـــصـــف 
والوافدين   (٪٤٩) القطريين 
الــوظــائــف  وذوي  اإلداريــــيــــن 
من  وأقـــــل   (٪٥٤) الــمــكــتــبــيــة 
 (٪٤٢) بــقــلــيــل  الــعــمــال  نــصــف 
إلـــى أنــهــم يــتــجــنــبــون األمــاكــن 
العامة مثل: المساجد ومراكز 
الــتــســوق. وبــالــمــثــل، ذكــر ٥٠٪ 
مــن  و٤٠٪  الــقــطــريــيــن  مــــن 

وذوي  ــــيــــن  اإلداري الـــوافـــديـــن 
و٣٩٪  الــمــكــتــبــيــة  الــــوظــــائــــف 
مـــن الــعــمــال أنـــهـــم يــتــجــنــبــون 
التجمعات العامة بما في ذلك 
الــمــجــالــس وحــفــالت الــزفــاف 
وواجب العزاء وصالة الجمعة. 
ومــــن الــمــثــيــر لــالهــتــمــام أن 
الوافدين  ثلثي  مــن  يقرب  مــا 
ذكـــــروا   (٪٦٦) الـــعـــمـــال  مــــن 
أنـــهـــم يــســتــخــدمــون األقــنــعــة 
من   ٪٢٩ بــــ  مــقــارنــة  الــواقــيــة 
وذوي  ــــيــــن  اإلداري الـــوافـــديـــن 
من  و١٣٪  المكتبية  الوظائف 
الـــقـــطـــريـــيـــن. بــحــكــم طــبــيــعــة 
من  عملهم،  وبيئة  معيشتهم 
العمال  يــتــواصــل  أن  الــمــرجــح 
مع الحشود من الناس. وتشمل 
األخــرى،  الوقائية  اإلجـــراءات 
الــتــي ذكـــر الــمــشــاركــون أنــهــم 
المصافحة،  تجنب  يطبقونها، 
واألنف  الجبهة  على  والتقبيل 

والخدود.
ـــــد  وفــــــي هــــــذا الــــــشــــــأن، أكَّ
األســـــــتـــــــاذ الــــــدكــــــتــــــور حـــســـن 
الــســيــد مــديــر مــعــهــد الــبــحــوث 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ـــٍح لـــُه  الــمــســحــيــة فــــي تـــصـــري
عــلــى أهــمــيــة هــــذه الـــدراســـة 
الـــمـــســـحـــيـــة فــــي هـــــذا الـــوقـــت 
بـــــالـــــذات الــــتــــي تــــحــــدد مـــدى 
والمقيمين  المواطنين  وعــي 
الـــعـــزيـــزة  قـــطـــر  أرض  عـــلـــى 
ـــهـــذا الــــفــــيــــروس، ووعــيــهــم  ب
بشأن تجنب اإلصابة به، وأن 
مـــثـــل هــــذه الـــــدراســـــات تــفــيــد 
خططهم  وضع  عند  المعينين 
آثار  من  للتخفيف  االحترازية 
هــــذا الــــوبــــاء. وشــكــر الــدكــتــور 
المستجيبين  كل  السيد  حسن 
التي  المسحية  الــدراســة  لهذه 
أجــــريــــت مــــن خــــــالل مــركــز 
االتـــصـــال بــالــمــعــهــد، وشــمــلــت 
شخصاً   ٢١٣١ المسح  عينات 
مـــن الــمــواطــنــيــن والـــوافـــديـــن 

والعمال.

٩٧ ٪ من القطريين على دراية تامة بـكورونا  
  في دراسة مسحية لمعهد البحوث االجتماعية بجامعة قطر

د. حسن السيد

 من خالل برنامج تعليمي عبر اإلنترنت للصفوف من السابع للثاني عشر

«تكساس  جامعة  أعلنت  قــنــا:   - الــدوحــة 
بــرنــامــج  طــــرح  عـــن  قــطــر  فـــي  إم»  آنــــد  إي 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  لتعليم  جديد 
والــريــاضــيــات عــبــر اإلنــتــرنــت لــلــطــالب بين 
الــصــف الــســابــع والــثــانــي عــشــر ابــتــداء مــن ٢٢ 
مــــارس الـــجـــاري ويــســتــمــر حــتــى ٣٠ أبــريــل 

المقبل.
برنامج «برمج  في  المشاركون  وسيتعلم 
وابتكر» أساسيات البرمجة، والخوارزميات، 
فّعالة  تطبيقات  لتطوير  أفكارهم  وتحسين 
الطالب  سيتلقى  حيث  الــمــحــمــول،  للهاتف 
جــلــســات تــدريــب أســبــوعــيــة عــبــر اإلنــتــرنــت، 
وتطبيقاتهم  أفــكــارهــم  سيستعرضون  كما 
نهاية  فــي  الخبراء  مــن  لجنة  أمــام  بعد  عــن 

البرنامج.
الصفوف  بين  للطالب  البرنامج  ويتوافر 
الدراسية ٧ و١٢ في قطر، باللغتين العربية 
ومنصة  بالفيديو  الــتــداول  عبر  واإلنجليزية 

تعليمية إلكترونية عبر اإلنترنت.
 ٤ حوالي  لمدة  التزاماً  البرنامج  ويتطلب 
سيحصل  حيث  األســبــوع،  في  ساعات   ٦ إلــى 
الــطــالب الــذيــن أتــمــوا تــقــديــم كــافــة الــمــهــام 
ويتأهلون  دراســيــة،  شهادة  على  األسبوعية 
في  القائمة  المسابقة  جوائز  على  للمنافسة 

نهاية البرنامج.
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  خــبــراء  صــمــم  وقـــد 
والهندسة والرياضيات في جامعة «تكساس 
إي آند إم» في قطر برنامج «برمج وابتكر» 
ـــتـــكـــار وتـــصـــمـــيـــم وهـــنـــدســـة تــطــبــيــقــات  الب
للطالب  يتيح  والــــذي  الــمــحــمــولــة،  الــهــواتــف 
تطبيقات  وتطوير  البرمجة  أساسيات  تعلم 
المنزل،  من  التعلم  أثناء  المحمول  الهاتف 
وذلـــك عقب اإلجـــراء االحــتــرازي فــي تعليق 
سالمة  على  للحفاظ  المدارس  في  الدراسة 
كورونا  فيروس  انتشار  من  والحد  الطالب 

المستجد (كوفيد-١٩).
وأّكــــد الــدكــتــور ســيــزار أوكــتــافــيــو مــاالفــي 
عميد جامعة «تكساس إي آند إم» في قطر، 
أهــمــيــة بــرنــامــج «بــرمــج وابــتــكــر» بوصفه 
للطالب  الــمــدرســي  التعليم  لتعزيز  فــرصــة 
مـــن خـــالل الــتــزامــهــم بــتــحــديــات الــبــرمــجــة 
الجامعة  أن  مضيفاً  البرنامج..  يقدمها  التي 
وفي  الهندسة  تعليم  في  رائــدة  مكانة  تحتل 
مــجــاالت الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
على  وحفاظاً  قطر،  دولــة  في  والرياضيات 
نمو وتطور الدولة، ينبغي أن تستمر عمليات 
غير  األوقـــات  هــذه  خــالل  والتعلم  التدريس 

المسبوقة».

جامعة تكساس تعلم طالب 
المدارس أساسيات البرمجة

٧٦ ٪ من 
القطريين 
قلقون
 بشأن 
كورونا

القطريون 
األقل قلقاً 

من آثار 
الفيروس 

على 
االقتصاد 

٨٤ ٪ من 
العمال 

يقومون 
بغسل 

أيديهم 
بانتظام  

 ٢١٣١
شاركوا في 

المسح 
منهم ٧٢٦ 

مواطناً


