
أيمن صقر

م���ازن حسنة عميد كلية  ال��دك��ت��ور  كشف 
ال��ه��ن��دس��ة ج��ام��ع��ة ق��ط��ر ع��ن ب���دء الكلية فى 
إع���داد م��ش��روع ج��دي��د ح��ول " إع���داد وتعليم 
مع  تماشيا  لعام 2030"  القطرى  المهندس 
رؤي��ة قطر الوطنية التى تركز على النواحى 
الى  البيئية واالقتصادية واالنسانية..مشيرا 
ان مثل هذه المشاريع بدأت فى امريكا خالل 
السنوات القليلة الماضية فى اوروب��ا وامريكا 

وتم نشر العديد من الدراسات. 
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفى للدكتور 
االستراتيجية  ال��خ��ط��ة  الع����الن  ح��س��ن��ة  م����ازن 
الجديدة لكلية الهندسة التى ستجعلها في 
موقع الريادة على مستوى المنطقة من حيث 
جودة التعليم والبحث العلمي المرتبط بخدمة 
المجتمع مع مراعاة غرس الشعور بالمسؤولية 
الكلية  إن  وق��ال  ل��دى خريجيها.  االجتماعية 
االستراتيجية  الخطة  ف��ي  بالمشاركة  تهتم 
ل��ل��دول��ة م���ن خ����الل خ��ط��ة إع������داد المهندس 
القطري لعام 2030 التي تركز على ماينبغي 
أن تكون عليه الدراسات الهندسية خالل هذه 
ينبغي  التي  والمعايير  الشروط  وأه��م  الفترة 
تحققها في المهندس القطري القادر على 

المنافسة في ميادين العمل المختلفة.
وأشار الى أن خريج كلية الهندسة سيكون 
له دور كبير فى التنمية بدولة قطر.. موضحا 
المشروع  ه���ذا  م��ع  تتماشى  الكلية  رؤي���ة  ان 
وسيكون هناك فريق عمل من داخل الكلية 
وبنهاية  الصناعة  المتخصصين فى  وبعض 
هذا العام سيتم وضع تصور لمالمح المهندس 
القطرى عام 2030. وأضاف أن هذا المشروع 
داخل  ال���دراس���ي���ة  ال��خ��ط��ط  ع��ل��ى  سينعكس 
الجامعة ونظام الدراسة داخل الكلية والتعليم 
االس��اس��ى.. موضحا ان��ه ت��م ال��ب��دء ف��ى كتابة 
التى  االستراتيجية  الخطط  ووض��ع  المشروع 
من مالمحها" ما يحتاجه المهندس القطرى 

لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 "
وأضاف ان جامعة قطر وباعتبارها الجامعة 
الوحيدة في دول��ة قطر يحتم على  الوطنية 

وطنهم  بقضايا  وخريجيهاالشعور  طالبها 
المشكالت  ح����ل  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  وه����م����وم����ه 
المختلفة. وتحدث الدكتور مازن عن الخطة 
الكلية  م��ح��اور ع��م��ل  ال��ج��دي��دة للكلية وأه����م 
والتي  ال��ت��ي شهدتها  المختلفة  وال��ت��ط��ورات 
الجامعي 2009 —  ال��ع��ام  ستشهدها خ��الل 
2010 حيث قال إن الكلية تضم حاليا 1040 
طالبا وطالبة 50 % قطريين و50 % غير 

قطريين من غير طالب التأسيسي. 
وأشار الى أن الكلية استقبلت هذا الفصل 
البنين  م��ن  منهم 265  وط��ال��ب��ة  طالبا   486
ال��ب��ن��ات وه���ي م��ن أك��ب��ر الدفعات  و221 م��ن 
التي تستقبلها الكلية مما يؤكد تزايد إقبال 
ان  وق��ال  الهندسة  على تخصصات  الطالب 
عدد الطالب الملتحقين بالكلية هذا الفصل 
من القطريين 145 طالبا، وهومايؤكد سمعة 
الكلية وارتفاع القبول مع مالحظة أن الكلية 
ل��م تخفض م��ع��دالت ال��ق��ب��ول ب��ه��ا ب��ل ظلت 
ثابتة على نفس المعايير السابقة. وتحدث 
م���ازن ع��ن جديد الكلية فقال إنها  ال��دك��ت��ور 
ال��ع��ام ببرنامجين ج��دي��دي��ن هما  ب���دأت ه���ذا 
بكالوريوس العمارة المنبثق عن قسم جديد 
وتم  العمراني  والتخطيط  ال��ع��م��ارة  قسم  ه��و 
ق��ب��ول ال��ط��ال��ب��ات ف��ق��ط ف��ي ه���ذا التخصص 
ال��ذي تقدمت له 60 طالبة قبلت منهن 21 
مدته  الجديد  التخصص  ان  موضحا  طالبة، 
مع  التصميم  بين  بالمزج  ويتميز  س��ن��وات   5

الفن المعماري ويراعي الجوانب التراثية في 
المعمار القطري. وأوضح ان البرنامج اآلخر هو 
ماجستير الحوسبة وقد تقدم لهذا البرنامج 
159 طالبا وطالبة وتم قبول 21 طالبا وطالبة 
الفصل  ه���ذا  ال���دراس���ة  16 منهم س��ي��ب��دأون 
وال��ب��اق��ى س��ي��درس��ون ال��ف��ص��ل ال��م��ق��ب��ل بعد 
تأهيلهم ممن حصلوا على البكالوريوس من 
خارج التخصص. وقال ان أقل معدل تم قبوله 
المتميز  المستوى  وهومايعني   4 / ه���و3.5 
والجودة  تخريجه  إل���ى  الكلية  تسعى  ال���ذي 
العالية للبرنامج. وأشار الى أن الكلية ستبدأ 
وهومساهمة  العمراني  التخطيط  ماجستير 
من الكلية في النهضة العمرانية في الدولة 
وسيستقطب تخصصات من خارج الهندسة 
م��ث��ل ال��ج��غ��راف��ي��ا ت��خ��ط��ي��ط وس��ي��ك��ون هناك 
العام القادم في مجال  برنامج ماجستير آخر 
اإلدارة الهندسية ويبلغ عدد البرامج الجاهزة 

أوالتي هي قيد البدء 4 برامج.

ال��ى أن هناك برنامجين ف��ى السنة  واش���ار 
ال���ق���ادم���ة، وس��ت��ك��ون م��ت��واف��ق��ة م���ع االوليات 
البحثية فى الكلية كما ان الكلية تدرس حاليا 
طرح برنامج ماجستير فى االدارة الهندسية 
أو االجتماعية كما ت��درس الكلية ايضا طرح 
البحث  على  فقط  يعتمد  للدكتوراه  برنامج 
العلمى وهناك نماذج للحصول على الدكتوراه 
من خالل القيام باالبحاث فقط وتم تحديد 
من خالل  امكانية طرحه  ودراس���ة  المواضيع 
الجانب  م��ازن عن  الدكتور  الجامعة. وتحدث 
الكلية  للكلية، فتحدث عن حصول  البحثي 
البحث  م���ن ص���ن���دوق  م��ن��ح��ة بحثية  ع��ل��ى 21 
إجمالية  بقيمة  لمؤسسة قطر  التابع  العلمي 
برنامج  أب��ح��اث ضمن  وه��ي  مليون دوالر   21
األولوية البحثية وهي مقسمة على تخصصات 
هندسة الطاقة ) 5( منح، هندسة البيئة )3( 
المواد  هندسة   ،)2( التحكم  هندسة  م��ن��ح، 
)5(، تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات )6( 

وقد بدأ العمل في هذه البحوث.
وتحدث عن الجانب الواقعي لهذه البحوث 
حيث تعالج قضايا تهم المجتمع مثل تبريد 
خلطات االسمنت فى االجواء الحارة، وتجميع 
من  المنبعث  الكربون  أكسيد  ثاني  تخزين 
أنابيب  في  والتآكل  الكربون،  اكسيد  ثانى 
النفط وال��غ��از. واش���ار ال��ى وج���ود برنامج آخر 
البكالوريوس  ل��ط��الب  العلمى  البحث  ل��دع��م 
وهوبرنامج تابع لمؤسسة قطر وهذا البرنامج 
يعقد دورتين كل عام وكانت العام الماضى 
الدورتين الخامسة والسادسة وحصلت كلية 
منح  على 9  الخامسة  ال����دورة  ف��ى  الهندسة 
من اصل 34 منحة على مستوى الدولة وفى 
الدورة السادسة على 18 منحة بحثية من اصل 
52 منحة وه��ذا ي��دل ال��ى ان الكلية تحصل 

على %25 من المنح على مستوى الدولة.
واشار الى ان تقديم المنح يقوم على عدد 
من المعايير اهمها نشر االبحاث فى المجالت 
العلمية العالمية.. مشيرا الى انه تم نشر 215 
ب��ح��ث��ا ف��ى ال��م��ج��الت ال��ع��ال��م��ي��ة الع��ض��اء هيئة 
التدريس بمعدل 3 ابحاث لكل عضو،الكلية 
ت��ح��اف��ظ اي���ض���ا ع��ل��ى م��س��ت��وى اع���ض���اء هيئة 
ال���ت���دري���س. وق����ال إن اول����وي����ات ال��ك��ل��ي��ة هذا 
ال���ع���ام االس���ت���م���رار ف���ى االع������داد ل���زي���ارة لجنة 
االعتماد االكاديمى حيث تم الحصول على 
االع��ت��م��اد االك��ادي��م��ى ل��� 4 ب��رام��ج ع��ام 2004 
الكهربائية..والميكانيكية..  الهندسة  وهى 

وال��م��دن��ي��ة.. وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وس��ت��ك��ون هناك 
فى العام القادم زي��ارة ثانية لهيئة االعتماد 
البرامج  ت��ل��ك  اع���ت���م���اد  االك���ادي���م���ى الع������ادة 
بحيث ان فترة االعتماد 6 سنوات باالضافة 
فى  االكاديمى  االعتماد  على  الحصول  ال��ى 
والهندسة  الحاسب  علوم  برامج جديدة هى 
الحسابية. وأضاف أن من أولويات الكلية ايضا 
ال��خ��ط��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة للكلية خالل  اك��م��ال 
السنوات الثالث المقبلة وزياد برامج الماجستير 
فى  ال��ط��الب��ي��ة  البيئة  وتحسين  وال���دك���ت���وراه 
الكلية الن االصل فى الجامعةمن خالل إقامة 
مركز لإلرشاد الطالبي، واستراحات الطالب، 
العلمي  البحث  التركيز على  واالس��ت��م��رار في 
حيث تسعى الكلية للحصول على منح أخرى 

لعدد من أعضاء هيئة التدريس.
وأش��ار ال��ى ان��ه خ��الل ه��ذا العام سيتم عقد 
3 م��ؤت��م��رات االول ف���ى ش��ه��ر ن��وف��م��ب��ر وهو 
اآلل���ى ويعقد تحت  الحاسب  ف��ى  متخصص 
عنوان" المؤتمر الدولي للطرق العالئقية في 
ف��ى شهر  الثانى  والمؤتمر  ال��ح��اس��ب"،  ع��ل��وم 
الثاني  ال��دول��ي  "المؤتمر  ع��ن��وان  تحت  يناير 
للغاز "، والمؤتمر الثالث تحت عنوان "المؤتمر 
ال��دول��ي ال��س��اب��ع عشر ل��الت��ص��االت" وسيكون 

خالل الفترة من 4 — 7 ابريل المقبل.
الكلية  استراتيجية  م��ن  ج���زءًا  أن  وأوض����ح 
بناء شراكات مع جامعات عالمية حيث يوجد 
70 ع��ض��وه��ي��ئ��ة ت����دري����س م����ن ج��م��ي��ع دول 
العالم باالضافة الى وج��ود مجموعات بحثية 
ومعظم االب��ح��اث ال��ت��ى ت��ج��رى داخ���ل الكلية 
االوروبية  الجامعات  مع  شراكة  هناك  تكون 
واالمريكية والكندية. وأكد ان البنية التحتية 
تحقيق  ف��ى  كبير  بشكل  ستساهم  للكلية 
استراتيجية كلية الهنسة حيث يوجد مجمع 
المقبل  ال��ع��ام  افتتاحه  سيتم  ال���ذى  البحوث 
وم��رك��ز ال��غ��از. ك��م��ان ان��ه تمت اع����ادة تأهيل 
طالبات  أن  ال��ى  واش����ار  بالكلية.  المختبرات 
الحالى  ال��ع��ام  خ��الل  بالكلية سيقمن  العمارة 
بتصميم مبنى جديد لكلية الهندسة وهذا 
ي���ؤك���د ال��م��س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ى ل��ط��ل��ب��ة كلية 

الهندسة.

يحدد مسارات علمية وأدبية مختلفة تناسب قدرات وميول الطالب

نظام جديد للمرحلة الثانوية املستقلة
مساعد عبد العظيم

علمت قرشلا أن هيئة التعليم بالمجلس االعلى 
الثانوية  للمرحلة  ج��دي��دا  ن��ظ��ام��ا  وض��ع��ت  للتعليم 
ال��م��س��ت��ق��ل��ة. ال��ن��ظ��ام ال��ج��دي��د ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى توفير 
م���س���ارات ام����ام ال��ط��ال��ب الخ��ت��ي��ار ال���م���واد الدراسية 
وفقا لما يناسبه ولتوجهاته االكاديمية والمهنية 
مستقبال. المسارات توفر فرصا دراسية مستقبلية 
عالية المستوى لتأهيل الطلبة لكافة التخصصات 
الجامعية. المسارات تناظر االقسام السابقة الثانوية 
العامة وهي االدبي والعلمي علوم والعلمي رياضيات  
على  بطرح مسارين  مدرسة مطالبة  ان كل  حيث 
ال��ح��ادي عشر والثاني عشر  االق��ل لطبة المستوى 
ح��ي��ث ي��ت��م ط����رح أرب����ع م��ج��م��وع��ات م���ن ال���م���واد كل 
مجموعة تضمن مواد دراسية محددة االولى تضمن 
والثالثة  المعايير  م���واد  والثانية  االج��ب��اري��ة  ال��م��واد 
المواد المرتبطة بالعمل والرابعة المواد التكاملية، 
ويهدف النظام الى تحقيق التنوع واالختبار اللذين 
يعدان من الركائز االساسية لمبادرة تطوير التعليم 
متقدمة  تعليمية  بدائل  توفير  وكذلك  قطر  في 
للطلبة  النوعية  التعليمية  النقلة  تحقق  ومتنوعة 
العدادهم لاللتحاق بالجامعات العالمية او االنخراط 
الطلبة  ق���درات  يناسب  بما  المهنية  المجاالت  ف��ي 
تعلمية  مخرجات  لتحقيق  واحتياجاتهم  وميولهم 

متميزة تفي بالمتطلبات المستقبلية
بان  الجديد  للنظام  الرئيسية  المبادي  وتقضي 
تعليمية  ب��رام��ج  على  الحصول  الطلبة  لجميع  يحق 
مناسبة وفقا الحتياجاتهم وقدراتهم وتلزم كافة 
ال��م��دارس الثانوية بتطبيق النظام كما يجب على 
المدارس االلتزام بعدد ال يقل عن 180 يوما دراسيا 
خالل العام االكاديمي على أال يقل زمن التدريس 
الفعلي خ��الل كل ي��وم دراس���ي عن خمس ساعات 
ونصف و990 ساعة سنويا كما ينبغي االستفادة 
من نتائج عمليات التقييم التربوي الشامل للمستوى 
التاسع في تشخيص احتياجات الطلبة في المستوى 
دراسة  العاشر  المستوى  طلبة  على  ويحب  ال��ع��ام، 
المواد  كافة  ف��ي  المعايير  م��ن  المتقدم  المستوى 
بالمستوى  الطلبة  ال��ت��ح��اق  ف��رص  توفير  يتم  وان 
ال��ح��ادي عشر  المستوى  المعايير في  المتقدم من 
وف��ق��ا لنتائجهم ف��ي ال��م��س��ت��وى ال��ع��اش��ر ك��م��ا يحق 
لطبة المستوى الحادي عشر اختيار المسار المالئم 
ل��م��ي��ول��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة وال��م��ه��ن��ي��ة كما 
ينبغي على جميع المدارس الثانوية اتاحة الفرصة 
للطلبة التقان مهارات مادة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت من خالل دراستهم للمواد األخرى دون 
تحديد وحدات دراسية لهذه المواد كما يجب على 
تطوعية  ساعة   25 اكمال  الثانوية  المرحلة  طلبة 

خدمة مجتمعية كحد ادنى خالل دراستهم الثانوية 
االلتحاق  ال��ب��ن��ي��ن  ع��ل��ى  وي��ج��ب  ل��ل��ت��خ��رج  كمتطلب 
الثانوية  دراستهم  خ��الل  الوطنية  الخدمة  ببرنامج 

كمتطلب اساسي للتخرج. 
ويقضي االطار العام للمرحلة الثانوية بان يدرس 
المتقدم  المستوى  العاشر  المستوى  ف��ي  الطالب 
في مواد الدراسات االسالمية واللغة العربية واللغة 
االنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء واالحياء 
والجغرافيا  ال��ت��اري��خ  تشمل  وال��ت��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ات 
والمواطنة والتربية الرياضية وتكنولوجيا المعلومات 
وخدمة وطنية باالضافة الى انشطة اضافية تشمل 
كتابة مقالة ال تقل عن ألف كلمة أو بحث اجرائي 

كما يقضي االطار العام بانه بالنسبة للمدارس في 
اول عامين من التشغيل يجب تغطية نسبة ال تقل 
عن 75 % من المستوى المتقدم وبعد العام الثاني 
للتشغيل يجب تغطية نسبة ال تقل عن 90% من 

المستوى المتقدم.
الحادي  المستوى  في  الجديد  النظام  ويقضي 
ع��ش��ر وال��ث��ان��ي ع��ش��ر ب��ط��رح ال��م��درس��ة ع��ل��ى االقل 
م��س��اري��ن ب��ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ك���ل م��س��ت��وى ع���دد من 
تشمل  حيث  االرب���ع  للمجموعات  اس��ت��ن��ادا  ال��م��واد 
للمجموعة  المواد بالنسبة  ع��ددا من  كل مجموعة 
االولى وهي المواد االجبارية والتي تشمل مادتي 
ال���دراس���ات االس��الم��ي��ة وال��ت��رب��ي��ة ال��ري��اض��ي��ة بحيث 

يحصل الطالب على 3 حصص اسبوعيا في مادة 
الرياضية،  التربية  لمادة  التربية االسالمية وحصة 
أما المجموعة الثانية فتشمل كافة المواد القائمة 
على المعايير الوطنية القطرية وهي مصنفة وفق 
المستويين التأسيسي والمتقدم من المعايير ويلزم 
مادة  م��اع��دا  المعايير  م���واد  ك��اف��ة  ب��دراس��ة  الطلبة 
العلوم والتي تتضمن الكيمياء واالحياء والفيزياء 
يمكن اختيار مادتين منها كما يلزم الطبة بدراسة 
المتقدم كحد أدنى من  ثالث مواد من المستوى 
اللغة  مواد  المجموعة  المعايير وتشمل هذه  مواد 
والفيزياء  والرياضيات  االنجليزية  واللغة  العربية 
والتي  االجتماعية  وال��دراس��ات  واالحياء  والكيمياء 
الطالب  ي��درس  بحيث  والجعرافيا  التاريخ  تشمل 
ال��ت��أس��ي��س��ي 3 ح��ص��ص اسبوعيا  ال��م��س��ت��وى  ف���ي 
يدرس  المتقدم  المستوى  ف��ي  بينما  ال��م��ادة  ف��ي 
5 ح��ص��ص اس��ب��وع��ي��ا وي��ق��ض��ي ال��ن��ظ��ام ب��ان��ه يجب 
ع��ل��ى ال��ط��ال��ب دراس����ة ج��م��ي��ع م����واد ال��م��ع��اي��ي��ر دون 
العلوم  م���واد  استثناء م��ع م��ادت��ي��ن على االق���ل م��ن 
ودراس��ة 3 مواد من مواد المعايير على االقل في 
واح��د فقط من  ف��رع  واخ��ت��ي��ار  المتقدم  المستوى 
أوالجغرافيا،  التاريخ  االجتماعية  ال��دراس��ات  ف��روع 
أم���ا ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ال���م���واد ف��ت��ح��ت��وي على 
بمكن  المتنوعة  االخ��ت��ي��اري��ة  ال��م��واد  م��ن  مجموعة 
للمدرسة اختيار المالئم منها لطالبها أو طرح مواد 
اختيارية اخرى وفق احتياجات الطلبة وهي المواد 
الفنون ادارة  العمل منه مواد  التي ترتبط بسوق 
االعمال وتكنولوجيا التصميم ومواد مهنية ولغات 
اضافية وادارة مشاريع وبرامج حاسوبية متخصصة 
وغيرها من المواد االختيارية التي ترغب المدرسة 
فتتضمن  الرابعة  المجموعة  أما  لطالبها،  بطرحها 
مجموعة من المواد التكاملية التي يتعين تنفيذها 
وفق االطر المعدة لها مثل منهج الثقافية االسرية 

ومنهج التربية القيمية والمهارات البحثية. 
وحدد النظام الجديد للمرحلة الثانوية انه بالنسبة 
للمدارس التي تطبق اي المسارات في اول عامين 
م��ن التشغيل يجب تغطية نسبة ال تقل ع��ن 75 
المتقدمة  ال��م��واد  ف��ي  المتقدم  ا لمستوي  م��ن   %
و100 % في التأسيسي وبالنسبة للمدارس التي 
تطبق اي من المسارات بعد العام الثاني للتشغيل 
يجب تعطية نسبة التقل عن 90 % من المستوى 
المواد المتقدمة و100% في المواد  المتقدم في 

التأسيسية
تصميم  ل���ل���م���دارس  ال���ج���دي���د  ال���ن���ظ���ام  وت������رك 
التي تتبع  المسارات  الى جانب  مسارات مختلفة 
االط����ار ال��ع��ام ش���رط ان ي��ك��ون م��ع��ت��رف��ا ب��ه دوليا 
ال��دول��ي��ة أو غ��ي��ره��ا م��ن األنظمة  ال��ب��ك��ال��وري��ا  م��ث��ل 
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أربعة برامج ماجستير جديدة منها برنامجان العام املقبل د.مازن حسنة:

مشروع جديد إلعداد وتعليم املهندس القطري لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030

مخطط للمواد التي يجب ان تدرس في الصف العاشر  مخطط للمواد التي يجب ان يدرسها الطالب لتحقيق متطلبات التخرج

   د.مازن حسنة 

الكلية حصلت على 
املركز األول على 
مستوى الدولة في 
مجال املنح البحثية

طرح برنامج للدكتوراه 
يعتمد فقط على البحث 

العلمي وعدد طالب الكلية 
1040 طالبًا وطالبة

جابر املري

ديون القطريني
 ما لها إال " فزعة " الحكومة

أثبتت قطر من خالل األزمة المالية التي عصفت بالعالم 
منذ ع��ام، أن اقتصادها يقف على أرض صلبة بفضل من 
هذه  لمواجهة  انتهجتها  التي  الحكيمة  السياسة  ث��م  الله 
األزم����ة، ول��ع��ل ق��ي��ام ال��ح��ك��وم��ة ب��ض��خ 60 م��ل��ي��ار ري���ال لدعم 
سيولة البنوك لمواجهة تداعيات هذه األزمة من خالل شراء 
20 في المائة من أسهم المحافظ المحلية ومحافظ البنوك 
العقارية، لهوأفضل طريقة إلنقاذ هذا االقتصاد الطموح 
م��ن ال��وق��وع ف��ي ب��راث��ن ه��ذه األزم���ة ال��ت��ي غ��ي��رت م��ن مالمح 
ل��ن تمحى  االق��ت��ص��ادات ف��ي العالم ف��ي ص��ورة دراماتيكية 
أننا تجاوزنا  الحكومية ال شك  الفزعة  ال��ذاك��رة. وبهذه  من 
الخطر ووصلنا بحمد الله إلى بر األمان لتستمر مسيرة النماء 
ال���ذي ينشده ك��ل م��ن يعيش على ه��ذه األرض  وال��ت��ط��ور 
الطيبة، ونعلم جيدا أن أهل قطر أوفياء كما هي عادتهم 
على  ولحكامهم وقادتهم وسيسيرون  القدم ألرضهم  منذ 
ه��ذا النهج إل��ى م��ا ش��اء ال��ل��ه، وق��د سطر ال��ت��اري��خ لهم أروع 
بدمائهم  األج��داد  الوطن، وخضب  ن��داء  تلبية  األمثلة في 
منة وال  ب��ال  ذل��ك  ك��ل  والتضحية،  البطوالت  بأعظم  ث��راه��ا 
وألهلهم،  لوطنهم  وإج����الاًل  حبا  ب��ل  اآلخ��ري��ن  أم���ام  تظاهر 
م��ن أجله  والتضحية  ال��وط��ن  ه��ذا  ب��أن خ��دم��ة  ويقينا منهم 

أسمى األعمال وأعظمها على اإلطالق.
وكما أن لقطر حقًا على أهلها فإن لهم حقوقًا عليها فلقد 
من  الكثير  مساعدة  في  الصور  أروع  الفتية  دولتنا  ضربت 
شعوب العالم وأسهمت في زرع البسمة على شفاة الماليين 
م���ن ال��م��ن��ك��وب��ي��ن وأن���ه���ت ال��ك��ث��ي��ر م���ن األزم������ات المحتدمة 
وف��اوض��ت م��ن أج��ل إي��ق��اف ال��ن��زاع��ات وال��ح��روب، وك��ل ذلك 
الخيرة،  المساعي  ه��ذه  تدعم  التي  الضخمة  المبالغ  تطلب 
وبشهادة المراقبين والسياسيين والمتابعين في كافة أنحاء 
الهيئات والمنظمات  العالم فإن قطر تقدم ما عجزت عنه 
الدولية واإلنسانية من عمله في فترة وجيزة، ولم يأت ذلك 
إال انطالقًا من واجبها األخالقي واإلنساني وحرصها على أن 

يسود األمن والعدل كل أنحاء المعمورة.
من خالل ما تقدمه حكومتنا رعاها الله من أعمال عظيمة 
أزم��ات في  لما يحدث من  السامية  لتنفيذ رؤيتها  وضخمة 
العالم، نسيت م��ا ه��و أه��م م��ن ذل��ك أال وه��و المواطن الذي 
العالمية وتجرع  األزم���ة  م��ن تداعيات ه��ذه  عانى ه��و اآلخ��ر 
ويالتها وتكبد الكثير من الخسائر وتراكمت عليه الديون 
لم  نعم حكومتنا  وتقض مضجعه.  منها  يئن  أصبح  حتى 
تقصر علينا ب��زي��ادة ال��روات��ب ولكن م��ا ف��ائ��دة ه��ذه الزيادة 
في ظل الغالء الفاحش الذي يتحكم به التجار " بالريموت 
كنترول " ولديهم طرق إلتفافية كثيرة يهربون من خاللها 

من القوانين والتشريعات التي تشرعها الدولة.
أكاد أجزم بأن 75% من الشعب القطري يكابد الكثير 
من المصاعب المالية من أجل العيش " حتى آخر الشهر " 
من دون أن يتسلف أويستعين بطير شلوى " الفيزا " وما قد 
يعانيه عند اللجوء إلى هاتين الطريقتين من أزمة نفسية 

قد تصل إلى درجة أن " تخنقه العبرة "!!!.
في السنوات القليلة الماضية انتشرت شائعة " تبرد على 
عادتها  ه��ي  كما  الحكومة  ب��أن  م��ف��اده��ا   " وتنعشه  القلب 
ليبدأوا  مديونياتهم  بشراء  مواطنيها  لفزعة  دائما ستهب 
حياة جديدة خالية من هموم الديون و" الجرجرة " في أروقة 
المحاكم، وتبين بعدها أنها إشاعة والمستفيد الوحيد منها 
هو قطاع البنوك الذي تلقى الكثير من طلبات القروض من 
قبل المواطنين ظنا منهم أن السالفة جد " وكلوها بعدين 

المساكين "!!!
ما عليه يا حكومتنا " وسعي الخاطر علينا شوي " ترى حنا 
عيالك ونفديكي بأروحنا، ونستاهل نتدلل عليكي " ألن 

مالك إال حنا وما لنا إال انتي " وخيرك حنا أولى فيه.
عسى الله يحفظ قطر وأهلها من كل مكروه

احد المسارات القترحات للمرحلة الثانوية

خدمة وطنية للبنني و 25 ساعة
 تطوعية للبنات شرط أساسي للتخرج




