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 منح  منح 44 من موظفي «الصحة» الضبطية القضائية  من موظفي «الصحة» الضبطية القضائية 

 عــلــمــت «الـــعـــرب» أن ســعــادة الــدكــتــور عــلــي بن 
فطيس املري، النائب العام، أصدر مؤخرًا القرار 
رقم (48) لسنة 2019، بتخويل بعض موظفي 
الضبط  مــأمــوري  صفة  الــعــامــة  الصحة  وزارة 

القضائي.
وينص القرار على أنه بعد االطالع على القانون 
الــصــيــدلــة  مــهــن  بتنظيم   1983 لــســنــة   (3) رقـــم 
والــوســطــاء ووكـــالء مصانع وشــركــات األدويـــة 
وتعديالته، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004 
بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية وتعديالته، 
وبخاصة على املادة رقم 27 منه، وعلى اقتراح 
وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة، يـــكـــون ملــوظــفــي وزارة 
بهاء  وهـــم:  أســمــاؤهــم،  التالية  العامة  الصحة 
مــحــمــد مــجــدي عــبــدالــواحــد عـــز، ومــحــمــد عمر 
الهوابري،  إبراهيم  السيد  وعــالء  علي،  عثمان 
وأحمد محمد عبدالواحد محمد، صفة مأموري 
الجرائم  وإثــبــات  ضبط  فــي  القضائي  الضبط 
الــتــي تــقــع باملخالفة ألحــكــام الــقــانــون رقـــم (3) 

لسنة 1983 املشار إليه والقرارات املنفذة له. 
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 جامعة قطر تكرم الفائزين بجائزة الشيخ 
فيصل للبحث التربوي 

 150 من كوادر الرعاية في دورة تدريبية 
حول كسور الحوض 

فــي جــامــعــة قطر،  الــتــربــيــة   تنظم كلية 
بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة الــفــيــصــل بال 
 إلعـــالن أســمــاء الفائزين 

ً
حـــدود، حــفــال

بــجــائــزة الــشــيــخ فــيــصــل بـــن قـــاســـم آل 
ثـــانـــي لــلــبــحــث الــــتــــربــــوي، وذلــــــك يـــوم 
الــثــالثــاء املــقــبــل فــي قــاعــة ابـــن خــلــدون 

بجامعة قطر.
ســيــتــم خـــالل الــحــفــل تــكــريــم الــفــائــزيــن 
بـــــاملـــــراكـــــز الـــــثـــــالثـــــة األولـــــــــــى عــــــن فــئــة 

األكــاديــمــيــني، وفــئــة طـــالب الـــدراســـات 
العليا، وفئة املعلمني والقادة.

والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن جـــائـــزة الــشــيــخ 
فـــيـــصـــل بـــــن قــــاســــم آل ثــــانــــي لــلــبــحــث 
ــمــنــح 

ُ
الـــــتـــــربـــــوي، جـــــائـــــزة تــعــلــيــمــيــة ت

العلمي  البحث  سنويًا للمتميزين في 
واملعلمني  األكــاديــمــيــني،  الباحثني  مــن 
ومـــديـــري املــــــدارس، وطــلــبــة الـــدراســـات 
الـــعـــلـــيـــا فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بــهــدف 
تـــعـــزيـــز الــــنــــشــــاط الـــبـــحـــثـــي، وإنــــتــــاج 
املعرفة التربوية، وتحسني املمارسات 

التربوية والسياسات التعليمية. 

قــــــام كـــــل مـــــن قـــســـم الــــعــــظــــام ومـــركـــز 
الـــعـــظـــام واملـــفـــاصـــل بــمــؤســســة حمد 
قطر  دورة  بتنظيم  مــؤخــرًا،  الطبية، 
الــتــدريــبــيــة الــتــفــاعــلــيــة األولـــــى حــول 
ــيــة 

ّ
كـــســـور الـــحـــوض والـــكـــســـور الــُحــق

(كسور مفاصل الورك). 
وتــضــمــنــت الــــــدورة الــتــدريــبــيــة الــتــي 
تعد األولــى من نوعها في املؤسسة، 
ورشـــــًا تــدريــبــيــة عــمــلــيــة أقــيــمــت في 
مختبر الكسور العظمية بمستشفى 

اسبيتار.
وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــــــورش الــعــمــلــيــة، 
نظرية  مــحــاضــرات  الــــدورة  تضمنت 
حــــول األســـالـــيـــب الــعــالجــيــة لــكــســور 
الحقية، حضرها  والكسور  الحوض 
ما يزيد على 150 من الكوادر الرعاية 
عظام،  جــراحــو  فيهم  بمن  الصحية، 

وكــــــوادر تــمــريــضــيــة، وكــــــوادر رعــايــة 
صحية مساندة.

وأشار الدكتور محمد العتيق -مدير 
مركز العظام واملفاصل، ورئيس قسم 
إلى  الطبية-  حمد  بمؤسسة  العظام 
ية 

ّ
الُحق والكسور  الحوض  كسور  أن 

تــــعــــد مـــــن أهـــــــم وأخـــــطـــــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي يــجــريــهــا جـــراحـــو 
الــــعــــظــــام، وقــــــــال: «يـــعـــتـــبـــر الـــحـــوض 
القاعدة املركزية للهيكل العظمي في 
جــســم اإلنــــســــان. وفــــي حـــالـــة تــعــرض 
الحوض لإلصابة، فإن ذلك قد يكون 
سببًا لــإلعــاقــة الــدائــمــة لــلــمــريــض أو 
خطرًا يهدد حياته، وغالبًا ما تحتاج 
ــيــة، 

ّ
كــســور الـــحـــوض والــكــســور الــُحــق

الــتــي تنجم فــي الــعــادة عــن إصــابــات 
حــــــــوادث  أو  املــــــــروريــــــــة  الــــــــحــــــــوادث 
السقوط، إلى معالجة دقيقة وفورية، 
أكــثــر مــن عملية  وقـــد تتطلب إجــــراء 

جراحية».
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 20 باحثًا وأكاديميًا يحللون واقع الهوية الوطنية في قطر 

 تدشني املوقع اإللكتروني ملركز دعم الصحة السلوكية 

 يــــنــــظــــم مــــعــــهــــد الـــــبـــــحـــــوث االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة بــجــامــعــة قــطــر، 
يوم  وذلــك   ،2019 الوطنية  الهوية  مؤتمر 
األربعاء املقبل في قاعة املؤتمرات بمبنى 

اإلدارة العليا (B01) في جامعة قطر.
يــهــدف املــؤتــمــر إلـــى تحليل واقــــع الــهــويــة 
الوطنية في قطر، من خالل تحديد مفهوم 
الوطنية بطريقة علمية وأبعادها  الهوية 
الهوية  محددات  على  والتعرف  املختلفة، 

الوطنية، وسبل تعزيزها.
مشاركًا   20 حــوالــي  املؤتمر  فــي  سيشارك 
يــــمــــثــــلــــون مــــجــــمــــوعــــة مــــــن األكــــاديــــمــــيــــني 
والباحثني من جامعة قطر، باإلضافة إلى 

مشاركني من عدة جهات بالدولة.
وتتضمن محاور املؤتمر محددات الهوية 
الوطنية القطرية، ودور التعليم في تعزيز 

الهوية الوطنية في قطر. 
ُيــنــظــم املــؤتــمــر كــأحــد مــخــرجــات مــشــروع 
مسح الهوية الوطنية لسنة 2018، الذي قام 
واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  معهد 
فــي جــامــعــة قــطــر بتنفيذه الــعــام املــاضــي، 
وتم اإلعالن عن نتائج املسح في فعالية تم 

تنظيمها بتاريخ 4 ديسمبر 2018.
وتــأتــي أهــمــيــة مــوضــوع الــهــويــة الوطنية 
في الوقت الــذي يمر فيه املجتمع القطري 
العوملة  تحديات  ظل  في  كبيرة  بتحوالت 
والتطور االقتصادي والتكنولوجي، وهذا 
املــذكــورة فــي وثيقة  التحديات  يمثل أحــد 
بــشــأن كيفية  الــوطــنــيــة 2030  قــطــر  رؤيــــة 

مـــواكـــبـــة عــمــلــيــة الــتــحــديــث والـــتـــطـــور مع 
املحافظة على تقاليد املجتمع.

يـــــقـــــوم املــــعــــهــــد بـــنـــشـــر بــــيــــانــــات املــــســــوح 
الـــتـــي يــنــفــذهــا عـــلـــى املــــوقــــع اإللـــكـــتـــرونـــي 
من  االستفادة  تعظيم  بهدف  بــه،  الخاص 
تــلــك الــبــيــانــات، مـــن خـــالل الــتــســهــيــل على 
الــبــاحــثــني والـــطـــالب لــلــحــصــول عــلــى تلك 
العلمية، علمًا  األبــحــاث  الــبــيــانــات إلعـــداد 
البيانات  تتضمن  ال  املــســوح  بيانات  بــأن 

الشخصية للمشاركني.
من جهته، أشار الدكتور حسن عبدالرحيم 
االجتماعية  البحوث  معهد  -مدير  السيد 
واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة بــجــامــعــة قــطــر- 
إلــى أنــه سيتم إصـــدار كتاب علمي محكم 
في  املــقــبــولــة  الــبــحــثــيــة  األوراق  يــتــضــمــن 

املؤتمر. 

أعـــلـــن مـــركـــز دعــــم الــصــحــة الــســلــوكــيــة عن 
تــــدشــــني مـــوقـــعـــه اإللــــكــــتــــرونــــي الـــرســـمـــي، 
بحضور أعضاء لجنة اإلشــراف على عمل 
املركز، حيث تم خالل حفل التدشني تقديم 
عرض عن أبرز املحتويات التي يتضمنها 

املوقع.
بــاملــركــز  الــتــعــريــف  الــقــســم األول  ويــشــمــل 
التنظيمي،  والــهــيــكــل  ورســـالـــتـــه،  ورؤيـــتـــه 
واألهــــــداف والــســيــاســات، وأبــــرز الــشــركــاء، 
فـــــي حـــــني يــــعــــرض الــــقــــســــم الــــثــــانــــي أبـــــرز 
الخدمات التي يقدمها املركز، مثل األنشطة 
العالجية  والتوعوية، والخدمات  الوقائية 
والـــتـــأهـــيـــلـــيـــة، وبـــــرامـــــج لـــبـــنـــاء الـــــقـــــدرات، 

واألنشطة البحثية. 
ويــــتــــيــــح املــــــوقــــــع لـــــــلـــــــزوار االطــــــــــــالع عــلــى 
الـــتـــغـــطـــيـــات اإلعــــالمــــيــــة لــلــفــعــالــيــات الــتــي 
يتيح  كما  املركز،  فيها  يشارك  أو  ينظمها 
لـــهـــم مــتــابــعــة أو تــحــمــيــل كــــل اإلنـــتـــاجـــات 
الخاصة باملركز، مثل الدراسات والبحوث 
املـــيـــدانـــيـــة، واملــــنــــشــــورات والـــفـــيـــديـــوهـــات 

التوعوية والتثقيفية، والقصص التفاعلية 
لـــألطـــفـــال وغـــيـــرهـــا، كـــمـــا يــتــضــمــن املـــوقـــع 
نافذة خاصة باالستشارات عبر اإلنترنت، 

األخير  القسم  ويتضمن  للتطوع،  وأخـــرى 
بــــاملــــوقــــع مـــعـــلـــومـــات االتـــــصـــــال الـــخـــاصـــة 

باملركز وخريطة املوقع.
مدير  النعيمي،  محمد  راشــد  السيد  وقــال 
عـــام مــركــز دعـــم الــصــحــة الــســلــوكــيــة: «هــذه 
الخطوة تأتي مواكبة للتطور التكنولوجي، 
وتعزيزًا لوجود املركز على شبكة اإلنترنت 
إلـــى أكــبــر عـــدد مـــن املستفيدين  لــلــوصــول 
والنفسية،  السلوكية  بالقضايا  واملهتمني 
حيث ُيمِكن املوقع الــزوار من التعرف على 
املركز وأبرز أنشطته وخدماته في الجانبني 
الــتــوعــوي والـــعـــالجـــي، إضـــافـــة إلـــى تقديم 
الــخــدمــات االســتــشــاريــة عبر اإلنــتــرنــت، من 
التواصل  لتسهيل  خــالل خبراء مختصني 
بـــني مــتــلــقــي الــخــدمــات والــفــريــق الــعــالجــي 
كــمــا يمكن  املــــركــــز،  لــــزيــــارة  الـــحـــاجـــة  دون 
للراغبني في التطوع للمشاركة في أنشطة 
إلكترونيًا  التطوع  استمارة  تعبئة  املركز، 

من خالل املوقع». 
املوقع   إطـــالق  أن  النعيمي  راشـــد  وأوضـــح 
اإللــكــتــرونــي الــتــفــاعــلــي والــتــعــريــفــي يــعــزز 
الصحة  دعــم  مركز  يتبناها  التي  الجهود 
الـــســـلـــوكـــيـــة، مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــتـــوعـــيـــة 
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة، ونـــــشـــــر الـــــوعـــــي الـــســـلـــوكـــي 
السلوكية  االنحرافات  ومواجهة  والقيمي، 
املحافظة على  إلى  والقضاء عليها، سعيًا 
أمن واستقرار املجتمع، وما يتطلبه ذلك من 
املستهدفة  الفئات  كل  مع  التواصل  أهمية 

ومختلف شرائح وقطاعات املجتمع.
ويــمــكــن تصفح املــوقــع مــن خـــالل الــعــنــوان: 
إلى  الــدخــول  يمكن  كما   ،www.bhc.org.qa
حــســابــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الخاصة 
بـــاملـــركـــز، لــــالطــــالع عـــلـــى آخـــــر املـــنـــشـــورات 
واملــــحــــتــــويــــات الــــتــــوعــــويــــة والـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة، 
واألخــبــار، والفعاليات، مــن خــالل الــروابــط 

املوجودة بالصفحة الرئيسية للموقع.
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