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 حققت قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ 
البالد املفدى، قفزات نوعية في شتى  تميم بن حمد آل ثاني أمير 
وغيرها،  والرياضية  والسياسية  واالقتصادية  التنموية  املــجــاالت 
زمنية  فترة  خــالل  وأصبحت  أجمع،  العالم  أنظار  محط  ما جعلها 
والــدولــي؛ حيث  اإلقليمي  املستوى  الــرائــدة على  الـــدول  مــن  قياسية 

نواصل اليوم في هذا املقال استعراض ما تبقى من إنجازات. 
كونها   ،٢٠١٧ الــعــام  خــالل  والبيئة  البلدية  وزارة  قدمته  بما  ونــبــدأ 
حققت عددًا من اإلنجازات الرئيسية واملهمة في مختلف املجاالت، 
الزراعي  املنتج  العمل على مشروع تسويق  تم  الزراعة  ففي مجال 
املحلي، وذلك من خالل دعم ساحات املنتجات الزراعية املحلية في 

مناطق (املزروعة، والوكرة، والخور، والذخيرة).
املنتج  لبيع  ثـــالث ســاحــات  التجهيز الفــتــتــاح  اآلن  يــجــري  أنـــه  كــمــا 
الزراعي املحلي، بمناطق (الشحانية، والرويس، ومعيذر)، باإلضافة 
إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير وتأهيل الروض واملراعي 
استزراع مرخية  في مشروع  اإلنجاز  نسبة  بلغت  الطبيعية؛ حيث 
مسيعيد حوالي ٧٨ ٪. أما مشروع تأهيل الروض البرية، فقد بلغت 
نسبة اإلنجاز به حوالي ٥٠ ٪، وكذلك برنامج إكثار النباتات البرية 
اإلنــجــاز  بلغت نسبة  واملحلية؛ حيث  بــاالنــقــراض  واملــهــددة  املــهــمــة، 

حوالي ٦٠ ٪.
وفي مجال توفير فرص التعلم، تمّكنت وزارة التعليم والتعليم العالي 
التمدرس  من استيعاب جميع الطالب والطالبات ممن هم في سن 
في املدارس الحكومية والخاصة؛ إذ تم افتتاح ٣٣ مدرسة وروضة 
جديدة حكومية وخاصة بداية هذا العام، ووفرت مجتمعة ١٣٠٨٠ 
أطــفــال حكومية بجميع  مـــدارس وريـــاض  مقعدًا دراســيــًا، منها ٨ 
املـــراحـــل الــدراســيــة، و٢٥ مــدرســة وروضــــة أطــفــال خــاصــة بجميع 
املراحل الدراسية، وذلك ملقابلة الطلب املتزايد على التعليم، ال سيما 
في ظل النمو السكاني املتزايد، وافتتاح مدرسة تخصصية للطلبة 
ذوي اإلعاقة العقلية واضطراب طيف التوحد وإلحاق روضتني بها، 

وافتتاح مسار مسائي لتعليم الكبار في مدرسة قطر التقنية.
وفيما يتعلق بفرص العمل، بحمد الله ال توجد بطالة في دولة قطر، 
وخطط التقطير تسير بشكل جيد؛ فقد تم في النصف األول من هذا 
العام تعيني ما يزيد عن ٢٣٠٠ باحث وباحثة عن عمل، من بينهم 
١٤٠٠ في القطاع الحكومي، وأكثر من ٩٠٠ في القطاع الخاص الذي 
يوفر األمان الوظيفي كما هو في القطاع العام؛ حيث ال يمكن إنهاء 

خدمات مواطن يعمل في القطاع الخاص إال وفقًا للقانون.
رؤيتها  إيــصــال  فــي  قطر  دولــة  نجحت  الدبلوماسية  الناحية  ومــن 
املتكاملة لحل األزمة إلى كل دول العالم، من خالل قنوات التواصل 
توجيهات  ترجمة  على  الــخــارجــيــة  وزارة  تــحــرص  حيث  املختلفة؛ 
حضرة صاحب السمو، بتقديم خدمات متطورة للمواطن القطري 
داخل قطر وخارجها، وتطوير عالقاتنا مع بلدان العالم واملنظمات 
ــيــة، واملــســاهــمــة الــفــاعــلــة فــي تــعــزيــز الــســلــم واألمـــن  اإلقليمية والــدول
الــدولــيــني، مــن خـــالل الــوســاطــات الــرامــيــة لــفــض املــنــازعــات بالطرق 

السلمية، ودعم مشاريع التنمية واالستقرار في الدول املختلفة.
الــحــصــار، نلحظ  الــرشــيــدة مــع تبعات  الــقــيــادة  وبــخــصــوص تعامل 
الحصار  تبعات  عالجت  اإلســالمــيــة  والــشــؤون  األوقــــاف  وزارة  أن 
بحكمة، وكشفت باقتدار خطط دول الحصار في كل املنابر العاملية؛ 
ـــــوزارة أداء رســالــتــهــا فــي املــجــتــمــع، وجــّنــبــت الحقل  حــيــث تــابــعــت ال
الــديــنــي االنــجــراف إلــى مــا انــجــرف إلــيــه علماء دول الــحــصــار؛ كون 
الدينية  الشؤون  على  القائمني  وكل  الجمعة  املساجد وخطباء  أئمة 
البالد املفدى، بأن  في قطر استوعبوا وصية صاحب السمو أمير 
نصمد ونسمو بأخالقنا، وأال نفرط في القيم اإلسالمية الراسخة 

التي ورثناها أبًا عن جد. 
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