
بسم هللا الرحمن الرحیم 

بـدایـةً فـیما یـلي الـمحادثـات الـتي حـصلت یـوم زیـارتـي لـموقـع اإلضـراب، وھـما مـحادثـتان إحـداھـما مـع مـدیـرتـي 
الـمباشـرة واألخـرى مـع عـدد مـن أفـراد فـریـق االتـصال ورعـایـة الـعمال فـي الـلجنة الـعلیا واألمـین الـعام 

وسأوردھما بشكل منفصل لإلیضاح علماً أنھما كانتا تجریان في الوقت ذاتھ:  

Crisis Comms 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Fa*ma Al Nuaimi: 



 

 



 

فقط للتوضیح الكالم ھنا موجھ بحق المسؤول الذي 
طرد العمال من مواقع العمل بدل تحصیل حقوقھم 

ولیس ضد األمین العام



  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 وفـیما یـلي الـنقاش الـذي دار بـین وبـین مـدیـرتـي الـمباشـرة فـاطـمة الـنعیمي فـي أكـثر مـن مـناسـبة وفـیھ یظھـر أن 
قـرار إعـادة الـمناقـصة كـان متخـذاً مـن قـبلھا كـما مـن قـبل الـلجنة وذلـك قـبل كـتابـة الـتقریـر الـنھائـي، كـما یظھـر 
فـیھ مـن الـبدایـة أن قـرار الـمشاركـة فـي لـجنة الـمناقـصة كـان قـرارھـا رغـم أنـي كـنت أفـضل عـدم الـمشاركـة 

وذلك بسبب شبھات سأوردھا الحقاً ھنا:   

 



 

 



 

 



 

 

 Ultra وفـیما یـلي أورد الـنقاش الـذي كـان یـدور فـي اإلدارة حـول مـناقـصة شـركـة إنـتاج األفـالم، والـتي تُـدعـى
Marine وفـیھا نـص لـلبریـد اإللـكترونـي الـذي أرسـل حـول تـحفظات عـدة حـول ھـذه الشـركـة، وھـذه 
الـتحفظات لـم تـكن ولـیدة اللحـظة كـما سـیظھر مـن التسـلسل الـزمـني وھـي السـبب الـذي كـان یـدفـعني كـما غـیري 



مـن أعـضاء اإلدارة لـتفضیل عـدم الـمشاركـة فـي أي مـناقـصة عـامـة فـي الـلجنة الـعلیا، وطـبعاً ھـذه الـملفات 
المتبقیة لدي علماً بعد مصادرة أجھزتي خالل التحقیق: 

فـیما یـلي وثـیقة لـمشاركـة شـركـة Ultramarine فـي مـناقـصة إلنـتاج أفـالم لـلجنة الـعلیا وذلـك خـالل مـدة 
 embedded سـریـان عـقدھـا األصـلي كشـركـة إنـتاج لـلجنة الـعلیا لـلمشاریـع واإلرث ووجـود طـاقـم عـملھا
ضـمن فـریـق الـلجنة الـعلیا، وھـذه لـم تـكن الـمرة األولـى حـیث مـنحت مـناقـصة لـتصویـر أنشـطة الـلجنة الـعلیا فـي 

روسیا في یونیو 2018 أیضاً خالل فترة سریان عقدھا كشركة مسؤولة عن إنتاج األفالم للجنة العلیا: 

 

  



 

 

  

وفـیما یـلي صـورة مـن مـحادثـة مـع السـید مـرداد مـسعودي الـمسؤول عـن خـدمـات اإلنـتاج الـتلفزیـونـي لـدى إدارة 
االتـصال واإلعـالم بـشكل مـنفصل عـن إدارة الـتسویـق وذلـك فـي تـقییمھ لـلعرض الـذي تـقدمـت بـھ شـركـة 
Ultramarine إلنـتاج األفـالم فـي مـناقـصة مـدتـھا 4 سـنوات حـتى عـام 2022 وكـانـت تُـنافـس فـیھ شـبكة 

 :beIN Sports

 



 

ومـرفـق أیـضاً نـسخة مـن عـرض لـتنظیم الـمعرض الـمصاحـب الـذي نـظمتھ الـلجنة الـعلیا لـلمشاریـع واإلرث 
 Dream Factory عـلى ھـامـش مـشاركـة دولـة قـطر فـي بـطولـة كـوبـا أمـیركـا وقـد أرسـلتھ لـي مـدیـرة الشـركـة
بـعد لـقائـي بـھا فـي الـبرازیـل، وذلـك بسـبب عـدم فـوزھـا بـالـمناقـصة بـحجة أن مـیزانـیتھا تـجاوزت الحـد األقـصى 



لـلمناقـصة وھـو 10 مـالیـین لایر قـطري، عـلماً أنـھ تـم تـلزیـم الـمناقـصة لشـركـة fischerappelt الـدوحـة  
والـتي بـدورھـا لـزمـت الـمناقـصة مـن الـباطـن لشـركـة Dream Factory مـقابـل أجـر أقـل، ویُظھـر الـعرض أن 
الـمیزانـیة لـم تـتجاوز فـعالً الحـد األقـصى لـلمناقـصة، ویـمكن الـتوثـق مـن ذلـك مـن مـلفات إدارة المشـتریـات فـي 

اللجنة أیضاً.  

والـمناقـصات الـمذكـورة أعـاله كـانـت كـلھا تُـلزم مـن قـبل إدارة الـتسویـق فـي الـلجنة وقـد كـنا عـلى خـالف دائـم 
 Ultramarine مـعھم عـلى خـلفیة ھـذه الـمناقـصات وأداء الشـركـات الـمختارة، وبـعد تـوقـیفي فـازت شـركـة

بالفعل بمناقصة لمدة 4 سنوات لتوفیر خدمات اإلنتاج اإلعالمي في اللجنة العلیا.  

 ً كـما تجـدون مـرفـقاً أیـضاً صـورة مـن األمـر الـجنائـي والـدعـوى الـتي أصـدرت الـنیابـة الـعامـة فـیھا أمـراً جـنائـیا
ضـد زوجـتي، لحـمایـة شـرطـي فـي قـسم شـرطـة السـد ارتـكب خـطأً أثـناء الـتحقیق وتجـدون نـسخة مـن الـحكم 



بـرفـض الـدعـوى بـعد إطـالع الـمحكمة عـلى مـلف االتـھام الـذي لـم یـكن لـنا شـأٌن بـھ، وھـو األمـر الـذي حـدا بـي 
للتصرف مع النیابة بصفتھا وحدة حاٍل مع مركز الشرطة نتیجة لھذه التجربة.  


