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مقال اليوم قد ال ُيعجب «البعض» وربما الكثير!
 وكثيرًا في مواضيع وطنية 

ً
اعتدنا منذ فترة الجدل طويال

تمس املواطن القطري مثل: «تهجير املواطن القطري»، 
«قطر ليست للقطريني»، و«تهميش وتطفيش املوظف 
القطري» وغيرها.. حتى أصبح اإلعالم املقروء واملسموع ال 
يخلو من أي موضوع ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بأي 
من هذه املواضيع املتعلقة بأحقية املواطن في بلده.. في 

العمل.. في التعليم.. الصحة... الرياضة.. وغيرها!
مما ال شك فيه أن ظاهرة النمو االقتصادي واالجتماعي 
واملتسارع في العديد من مشاريع الدولة قد خلق الحاجة 
لحة للمزيد من األيــدي العاملة غير القطرية في ظل 

ُ
امل

ضآلة القوى العاملة املواطنة، وعــدم توفر التخصصات 
والــكــفــاءات «التقنية والفنية» املطلوبة لتلك املشاريع، 
وبالذات في القطاع الخاص، الذي يستوعب النسبة األكبر 
من القوى العاملة األجنبية. ولكن من غير الطبيعي أن 
ُيصبح االعتماد على غير املواطن «ُعقدة» أو «مرضًا» أو 
«فيروسًا» لدى أصحاب القرارات في العمل بسبب «أفضلية 
املــواطــن نفسه بسبب حصانة.. «أنــا  أو لــدى  األجــنــبــي».. 

قطري»!
فأصحاب القرارات في العمل قد يتخذون من حجة «أفضلية 
األجنبي» وكفاءته وشهادته وندرة تخصصه وعلمه ولغته 
اإلنجليزية والتزامه بساعات الدوام وإبداعه وتميزه كعناصر 
قوة، مقارنة بالقطري في التوظيف والتدريب والترقية ووو.. 
في حني يتمسك املواطن بحقه في التوظيف والتدريب 
والترقية ووو... من باب كونه «قطريًا ُمحصنًا» ضد أي جزاء أو 
قرار تأديبي أو حتى إنهاء خدمات.. بغض النظر عن مستوى 

أدائه وتقييمه وكفاءته والتزامه وتطوره املهني!
ولألسف هذا هو حال «البعض»!

فالبعض من أصحاب القرارات أصابه فيروس «األجنبي» 
فُيصر في العمل على توظيف وتدريب وتطوير وترقية 
وتزكية فقط «سواعده األجانب» من يعتمد عليهم في 
ــروزه مهنيًا و«بروتوكوليًا».. وقــد تتعدد  ــه» وب «تلميع أدائ
الحجج.. وال يكون بينها مــا لــه عالقة بالعمل ذاتـــه! في 
حني نجد على الجانب اآلخر إصــرار بعض املواطنني على 
أحقيتهم فــي الوظيفة والــتــدريــب والترقية وإن كانت 
شهاداتهم ال عالقة لها بمتطلبات الوظيفة والتوصيف 
الوظيفي والشواغر املوجودة.. وإن كان أداؤهــم أثناء فترة 
االختبار أقل من املتوقع، ومن التقاعس واإلهمال ما سبب 
تعطيل إنجاز املعامالت.. وإن كانوا من التسيب الوظيفي 
التزامات وواجبات مطلوب  ال يعرفون إن كان ما عليهم من 
إنجازها األسبوع القادم أم السنة املاضية.. وإن كانوا من 
التجاوزات اإلدارية واملالية ال يكترثون إن حصلوا على لفت 
نظر أم إنذار كتابي أو حتى إنهاء خدمات.. فهم «قطريون» 
ُمحصنون دســتــوريــًا.. وكفى! ومــن يتعرض لهم.. سيتم 
محاربته والتشهير بــه واملــتــاجــرة باسمه بــدعــوى وحجة 
«تهميش وتطفيش املواطنني»! فهم «قطريون» ولهم كل 

الحق في أي خطأ!
عقدة «أفضلية األجنبي» و«أنا قطري» ال تتوقف عند بيئة 
العمل، بل تتعداها لتتجسد في الشوارع.. األماكن العامة.. 
املجمعات التجارية.. املستشفيات.. وغيرها.. وتكاد تتحول 
ره ُمطلق 

ُ
أو ك لظاهرة تتجسد في سلوكيات ُحب ُمطلق 

لكل ما هو أجنبي أو «قطري» في املجتمع! فأصحاب مبدأ 
«أفضلية األجنبي» من بعض املواطنني يكادون يتحولون 
إلى «تقديس» كل ما هو أجنبي! في حني أصحاب مبدأ «أنا 
قطري» يكاد يتحول شعورهم باملواطنة إلى امتياز ُمطلق 

دون أية تبعات الحقة! 
حقيقة ما دفعني لكتابة هذا املقال عــالوة على ما ذكرت 
أعاله من بعض الشواهد في بيئة العمل هو تحول الُحب 
طلق لألجنبي من قبل املواطن 

ُ
امل أو الكره  طلق لألجنبي 

ُ
امل

أثــرت في أخالقياتنا وتجاوزت مبادئ  إلى سلوكيات عامة 
إسالمنا.. وتكاد تقلقنا يوميًا، وتحتاج إلى وقفة كاملثالني 

التاليني:
حدثتني صديقة لــي أنها كانت مــع والدتها فــي انتظار 
تحديد موعد لها ملقابلة الطبيب، فقامت مسؤولة املواعيد 
«القطرية» بتقديم موعد صديقتها العربية على حساب 
موعد «العجوز قعيدة الكرسي»، فما كــان من صديقتي 
إال الدخول في نقاش وجــدل بصوت عــاٍل معها ألخذ حق 

والدتها في أسبقية املوعد الذي تنتظره من 3 شهور!
أثــنــاء خــروجــه مــن أحــد مواقف  أنــه  وأخبرني أحــد معارفي 
السيارات في أحد املجمعات التجارية شاهد تشابكًا باأليدي 
 
ً
بني شابني، فنزل ليهدئ من روعهما ويقنعهما باإلزاحة قليال

من الشارع حتى تتمكن السيارات من العبور فعرف عندها أن 
أراد موقف السيارة الذي  سبب املشاجرة أن املواطن الشاب 
بالكاد وجده السائق غير القطري فحاججه الشاب بأحقيته 
في املوقف ألنه قطري.. فبدأ الشجار والذي انتهى على يد 

ضابط الشرطة!
ره األجنبي من قبل املواطن.. واملؤلم 

ُ
هذه مجرد أمثلة لُحب وك

صبح مع 
ُ
أننا أصبحنا نتعايشها.. والخوف أن تكبر وتنمو وت

الزمن ظاهرة، وليست مجرد سلوكيات غير طبيعية!
أنه آمن مستقر يحيا حياة كريمة  من حق املواطن الشعور 
وله األحقية في وطنه.. ولكن ليس بامتياز ُمطلق.. وهذا 
األمر ينطبق على من ُيحبون ويكرهون األجنبي.. وال ذنب 
لألجنبي أن وجــد مــن ُيكرمه وُيــقــدره «لحاجة فــي نفس 

يعقوب»!
لنا كل الحق في وطننا.. ولكن لوطننا كل الحق في محاسبتنا 
أو  ومساءلتنا.. فوطنيتنا ال تعني حصانتنا ضد أي تقصير 

خطأ!

للتعرف على بيئة وحياة الطلبة

271 مدرسة تشارك في استطالع «األعلى للتعليم»
الدوحة - � »

الــبــيــانــات  يـــبـــدأ مــكــتــب جــمــع وإدارة 
بــهــيــئــة الــتــقــيــيــم فـــي املــجــلــس األعــلــى 
لــلــتــعــلــيــم صــــبــــاح الـــــيـــــوم وحــــتــــى 18 
أبريل 2013، استطالعه السنوي آلراء 
املــعــلــمــني وأولـــــيـــــاء األمـــــــور والــطــلــبــة، 
والـــذي تــشــارك فيه 271 مــدرســة منها 
182 مــــدرســــة مــســتــقــلــة و11 مـــدرســـة 

عربية خاصة و78 مدرسة دولية.
وتــجــرى هــذه االســتــطــالعــات فــي إطــار 
حــــــــرص املــــجــــلــــس األعــــــلــــــى لــلــتــعــلــيــم 
عــلــى تــطــويــر الــتــعــلــيــم فـــي دولـــــة قطر 
وفــــق أرقــــى املــعــايــيــر الــعــاملــيــة، بــهــدف 
الــحــصــول عــلــى املــزيــد مــن املــعــلــومــات 
الخاصة ببيئة وحياة الطلبة واملنازل 
الــتــي يــعــيــشــون فــيــهــا، بــاإلضــافــة إلــى 
فــــي مـــدارســـهـــم  الـــطـــلـــبـــة  مـــعـــرفـــة رأي 
ومــــعــــرفــــة أنـــشـــطـــتـــهـــم داخـــــــل وخــــــارج 
املــــدرســــة، كــمــا تـــهـــدف االســتــطــالعــات 
التي تجرى سنويًا إلى الحصول على 
مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــخــلــفــيــة املــعــلــمــني 
املـــهـــنـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة واملــــمــــارســــات 
إلــى  التعليمية والــتــدريــســيــة، إضــافــة 
الــذيــن يقومون  معلومات عــن الطلبة 

بتدريسهم.
ويــــقــــوم املـــجـــلـــس انـــطـــالقـــًا مــــن تــقــديــره 
واهـــتـــمـــامـــه بــــــرأي كــــل فـــــرد بــاملــنــظــومــة 
التعليمية بتوظيف نــتــائــج استطالع 
الــــرأي فــي تــطــويــر ومــراقــبــة املــخــرجــات 
الــتــي تــدعــم هذه  التعليمية والــوســائــل 

املخرجات.
ودعــــــا املـــجـــلـــس جــمــيــع املـــشـــاركـــني فــي 
االســـــتـــــطـــــالع مــــــن املــــعــــلــــمــــني وأولــــــيــــــاء 
األمــــور والــطــلــبــة إلـــى الــتــعــاون وتعبئة 
االستبيان بكل دقة؛ مؤكدًا أن املعلومات 
الـــتـــي ســيــتــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا ستظل 
سرية، وأنه لن يتم استخدام اإلجابات 
بشكل يربطها مباشرة بهوية املجيب 
عن أسئلة االستبيان، خاصة أن إعالن 
نتائج االستطالع ال تصدر عن املجلس 

إال بشكل موجز وإحصائي.
الــبــيــانــات  ويـــقـــوم مــكــتــب جــمــع وإدارة 
بإجراء أنشطة سنوية بمدارس الدولة، 
ومـــن ضــمــن هـــذه األنــشــطــة االســتــطــالع 
الـــتـــربـــوي الـــشـــامـــل والـــــــذي يــعــقــد عــلــى 
الــدراســي  مرحلتني، األولـــى فــي الفصل 
األول (فــصــل الــخــريــف)، ويــشــمــل ثالثة 
اســــتــــطــــالعــــات هــــــي: مـــلـــف مـــواصـــفـــات 
املــــدرســــة، وهــــو حــصــر ملـــرافـــق املــدرســة 
واملــعــدات واألجــهــزة املتوفرة بداخلها، 
حـــيـــث يــــقــــوم مـــوظـــفـــو هـــيـــئـــة الــتــقــيــيــم 
بــجــولــة داخــــل املــــــدارس لــجــمــع بــيــانــات 
عن تلك املرافق والتسهيالت والخدمات 

املتاحة.
أمــا االســتــطــالع الثاني فهو إلكتروني 
املــديــر ويتضمن أسئلة  وهــو استبيان 

عـــن مـــديـــر املـــدرســـة وخــبــرتــه الــعــمــلــيــة، 
ويقوم جميع مديري املدارس باإلجابة 
شــخــصــيــًا عـــن هــــذا االســتــبــيــان، بينما 
االســـــتـــــطـــــالع الـــــثـــــالـــــث هــــــو اســـتـــبـــيـــان 
املـــدرســـة، ويـــهـــدف إلـــى الــحــصــول على 
بـــعـــض املـــعـــلـــومـــات اإلداريـــــــــة الــخــاصــة 
بــاملــدرســة، والــتــي تتطلب الــرجــوع إلى 
سجالت املدرسة املختلفة، وتقوم إدارة 
املــــدرســــة بــاســتــكــمــال بــعــض الــبــيــانــات 
فـــي نـــمـــوذج خـــاص قــبــل الـــبـــدء بتعبئة 
املــدرســة عن طريق اإلنترنت،  استبيان 
وعـــــــادة مــــا يـــقـــوم مــكــتــب جـــمـــع وإدارة 
البيانات بهيئة التقييم بتنظيم هذه 
االســـتـــبـــيـــانـــات خـــــالل شـــهـــري أكــتــوبــر 

ونوفمبر من كل عام دراسي.

املرحلة الثانية
وتـــــــشـــــــمـــــــل املــــــــرحــــــــلــــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة مــــن 
ــــــجــــــرى فــي  ــــــتــــــي ُت االســـــتـــــطـــــالعـــــات وال
الــثــانــي خــالل شهري  الــدراســي  الفصل 
مـــارس وأبــريــل ثــالثــة اســتــطــالعــات هي 
استبيان املدرسني وهو استبيان يقوم 
املدرس باإلجابة عن أسئلته عن طريق 
االنــتــرنــت، حــيــث يــقــوم املــــدرس بنفسه 
بإدخال إجاباته بشكل موضوعي وبكل 
خــصــوصــيــة بـــهـــدف تــقــديــم مــعــلــومــات 
تـــتـــعـــلـــق بـــخـــلـــفـــيـــة املــــعــــلــــمــــني املـــهـــنـــيـــة 
والــشــخــصــيــة واملـــمـــارســـات التعليمية 
والـــتـــدريـــســـيـــة إضــــافــــة إلـــــى مــعــلــومــات 
الــذيــن يقومون بتدريسهم.  عــن الطلبة 
ويستثنى من هذا االستبيان املدرسون 

املـــســـاعـــدون ومــــدرســــو مــرحــلــة ريـــاض 
األطــــفــــال. ويـــقـــوم مــكــتــب جــمــع وإدارة 
الـــبـــيـــانـــات بـــالـــتـــواصـــل مــــع كــــل مــــدرس 
عن طريق البريد اإللكتروني لتزويده 
بـــرابـــط االســتــبــيــان وبـــاســـم املــســتــخــدم 

وكلمة املرور.
الثاني من استطالعات  أما االستطالع 
املــرحــلــة الــثــانــيــة فــهــو اســتــطــالع أولــيــاء 
األمــــــــور، وهـــــو اســـتـــطـــالع ورقــــــي يــقــوم 
ولي أمر الطالب الذي يفترض أن يكون 
على درايــة واسعة بتعليم هــذا الطالب 
بــاســتــيــفــائــه، ومــــن ثـــم يــعــيــده الــطــالــب 
مــــــرة أخـــــــرى لـــلـــمـــدرســـة. ويــــهــــدف هـــذا 
االســتــطــالع إلـــى الــحــصــول عــلــى املــزيــد 
مــن املــعــلــومــات الــخــاصــة ببيئة وحــيــاة 
الــطــلــبــة واملـــنـــازل الــتــي يــعــيــشــون فيها، 
حيث يتم تطبيق هذا االستطالع على 
أولـــيـــاء أمــــور الــطــلــبــة مـــن الــصــف األول 
االبتدائي وحتى الصف الثالث ثانوي.

أمــــا اســـتـــطـــالع الــطــلــبــة فــهــو اســتــطــالع 
الـــطـــالـــب بتعبئته  يـــقـــوم  أيـــضـــًا  ورقـــــي 
داخــــل الــفــصــل خـــالل 30 دقــيــقــة تقريبًا 
بـــهـــدف اإلجـــابـــة عـــن أســئــلــة تــتــعــلــق به 
شــخــصــيــًا؛ عــن أنــشــطــتــه داخــــل وخـــارج 
املـــــدرســـــة، وعـــــن رأيــــــه كـــونـــه طـــالـــبـــًا فــي 
مـــدارس قطر، كما يتضمن االستطالع 
بعض األسئلة عن عائلته واللغة التي 
يتحدث الطالب في املنزل. ويتم تطبيق 
هذا االستطالع على الطلبة من الصف 
الــرابــع االبتدائي وحتى الصف الثالث 

ثانوي.

الفرق امليدانية
وتـــقـــوم الـــفـــرق املـــيـــدانـــيـــة ملــكــتــب جمع 
وإدارة البيانات والتي يتكون كل فريق 
مــنــهــا مــن فــرديــن عــلــى األقــــل وبحسب 
حـــجـــم كــــل مــــدرســــة بـــــزيـــــارة املـــــــدارس 
إلجــراء استطالعات الربيع، حيث يتم 
تــوزيــع الــعــمــل مــن خـــالل ثـــالث زيـــارات 
يجري في األولى االجتماع باملدرسني 
لشرح آلية العمل، وتوزيع استطالعات 
أولــــيــــاء األمــــــــور، وفـــــي الـــثـــانـــيـــة إجـــــراء 
الــطــالــب، وجــمــع املستكمل  اســتــطــالع 
مــن اســتــطــالعــات أولــيــاء األمــــور، ويتم 
الثالثة عقد جلسة اإلعادة  الزيارة  في 
الستطالع الطالب ملن لم يشارك منهم 
في تعبئة بيانات االستطالع، وجمع 
املـــســـتـــكـــمـــل مــــن اســـتـــطـــالعـــات أولــــيــــاء 
األمور. ويقوم فريق مختص من مكتب 
جمع وإدارة البيانات بهيئة التقييم 
بــــإعــــداد األدلــــــة والـــنـــمـــاذج والـــرســـائـــل 
الالزمة ويقوم أيضًا بتدريب املشرفني 
عــلــى تنفيذ هـــذه األنــشــطــة فــي املــيــدان 
ومتابعتهم بشكل مستمر وتزويدهم 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات واإلرشـــــــــــــادات الــــالزمــــة 
بشكل يضمن نجاح املشروع وتحقيق 

األهداف املرجوة من خالله.
ويـــــــــحـــــــــرص مـــــكـــــتـــــب جــــــمــــــع وإدارة 
البيانات بهيئة التقييم على مشاركة 
جــمــيــع الــطــلــبــة وأولــــيــــاء أمــــورهــــم في 
االســـــتـــــطـــــالعـــــات بــــاعــــتــــبــــارهــــم طـــرفـــًا 
رئـــيـــســـًا فـــــي خـــطـــط تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم 
بــــالــــدولــــة، والــــتــــي ال يــمــكــن تــنــفــيــذهــا 

إال بــتــضــافــر الـــجـــهـــود واملـــشـــاركـــة في 
إنــجــاز املــهــام املــطــلــوبــة والــتــي ترتبط 
بــــتــــطــــويــــر الــــتــــعــــلــــيــــم بــــشــــكــــل خــــــاص، 
وبــالــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة لـــلـــدولـــة بــشــكــل 
عــــــام، لـــــذا فـــــإن ضـــعـــف اهـــتـــمـــام بــعــض 
الطلبة وأولياء أمورهم باملشاركة في 
إنـــجـــاز االســـتـــطـــالع الـــتـــربـــوي الــشــامــل 
يــعــد مـــن أهـــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الـــفـــريـــق املــــيــــدانــــي، ومـــــن هـــنـــا يــنــطــلــق 
املــــشــــاركــــة فــي  املـــــــــدارس  دور إدارات 
االستطالع التربوي لهذا العام بإطالق 
حملة تــوعــيــة تستهدف تــعــزيــز نسبة 
املشاركة وتحفيز الطلبة وحث أولياء 
األمــــــور واملــــدرســــني عــلــى تــعــبــئــة هــذه 
االســـتـــطـــالعـــات والــــتــــي تــبــنــى عــلــيــهــا 
الـــدراســـات واإلحــــصــــاءات التعليمية؛ 
خــاصــة أن خــطــط تــطــويــر التعليم في 
الدولة تركز على مدى توفر معلومات 
موضوعية ودقيقة لدى متخذي القرار 
الــراهــن  الــوضــع  لتمكينهم مــن تقييم 
ووضـــــــع خـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة لــتــطــويــر 
الـــرأي العام.  التعليم تــوائــم متطلبات 
ومـــــن هـــنـــا تــــأتــــي أهـــمـــيـــة االســـتـــطـــالع 
الـــــتـــــربـــــوي الـــــشـــــامـــــل لــــتــــحــــديــــد مــــدى 
تــحــقــيــق الــطــلــبــة واملــعــلــمــني ألهــدافــهــم 
يـــتـــعـــلـــمـــون  الــــطــــلــــبــــة  كـــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
بالطريقة املطلوبة، وأن املدرسة تقوم 
بعملها وفــق األهـــداف املــرصــودة، كما 
يستقصي االستطالع نسبة الرضا عن 
العملية التعليمية مــن وجــهــات نظر 

تشمل جميع األشخاص املعنيني.

النتائج
ويتم نشر نتائج االستطالع التربوي 
الشامل سنويًا في بطاقة تقرير األداء 
املدرسي، ومن خالل التقرير اإلحصائي 
الــســنــوي، كــمــا يــتــم نــشــر اإلحــصــائــيــات 
ونــــتــــائــــج االســــتــــطــــالعــــات عـــلـــى مـــوقـــع 
املجلس األعلى للتعليم. ويسعى مكتب 
الــبــيــانــات بهيئة التقييم  جــمــع وإدارة 
إلى تطوير آليات العمل بما يتواكب مع 
التطور التكنولوجي وضغوط العمل، 
ويتم فــي كــل عــام ابتكار آلــيــات جديدة 
لتسهيل العمل امليداني وضمان راحة 
وســــريــــة وخـــصـــوصـــيـــة املــجــيــبــني عــلــى 
االســتــبــيــانــات. فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، تم 
إلـــغـــاء اســـتـــخـــدام الــكــمــبــيــوتــر املــحــمــول 
فـــي اإلجـــابـــة عــلــى اســتــبــيــان املـــدرســـني، 
وتــــم اعـــتـــمـــاد إرســــــال رابـــــط إلــكــتــرونــي 
لــلــمــدرســني لتعبئة االســتــبــيــان مــن أي 
مــكــان وفــي أي زمـــان يناسبهم وبــمــا ال 
يتعارض مع املهام التدريسية املوكلة 
لـــهـــم. كــمــا يــنــتــظــر فـــي الـــفـــتـــرة الــقــادمــة 
إلغاء التعامل مع االستبيانات الورقية 
وتــحــمــيــل جــمــيــع االســـتـــبـــيـــانـــات الــتــي 
تــخــص االســـتـــطـــالع الـــتـــربـــوي الــشــامــل 

على اإلنترنت.
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إقــبــاًال للتبرع  شهدت جامعة قطر 
الــطــالب والطالبات  بــالــدم مــن قبل 
ضمن فعاليات حملة التبرع بالدم 
الــــتــــي تــقــيــمــهــا الـــجـــامـــعـــة ســنــويــًا 
بــــاالشــــتــــراك مــــع بـــنـــك الــــــدم الــتــابــع 

ملؤسسة حمد الطبية.
وشهدت الحملة -هذا العام- تفاعًال 
منقطع النظير من طلبة وطالبات 
الــجــامــعــة، الـــذيـــن تـــوافـــدوا بــأعــداد 
كبيرة إلى العيادة الطبية املتنقلة 
التي خصصت الستقبال املتبرعني 

بحسب بيان صحافي للجامعة.
وقـــال الــبــيــان: «بــلــغ عــدد املتقدمني 
للتبرع بــالــدم 250 طالبا وطالبة، 
تــبــرعــات 200 مــنــهــم، بينما  قــبــلــت 

رفضت األخرى ألسباب صحية».
وأشـــادت الدكتورة حفصة حشاد، 
الــعــيــادة الطبية بجامعة  مسؤولة 
قــطــر، بــالــتــفــاعــل الــطــالبــي ونــوهــت 

الــذي تلعبه جامعة  بالدور الكبير 
قطر في الفعاليات املماثلة.

وأضــــافــــت: «املـــــبـــــادرات الـــتـــي تــقــوم 
بها الجامعة، مــن شأنها أن تعزز 
دورهــا في دعــم املــجــاالت الخيرية، 
وتنمية روح التعاون والتكافل عند 

الطالب».
بـــالـــدم عملية  الــتــبــرع  وأكـــــدت: «أن 
آمنة وبسيطة، ال يستغرق إجراؤها 
أكــثــر مــن ثــالثــني دقــيــقــة». وأشـــارت 
إلـــى أن الــتــبــرع بـــوحـــدة دم واحـــدة 
قـــد يــســهــم فـــي إنـــقـــاذ حـــيـــاة أربــعــة 

مصابني.
وأضــــــــافــــــــت: «دولــــــــــــة قــــطــــر لـــديـــنـــا 
-والحمد لله- اكتفاء ذاتي في بنوك 
الدم، ولسنا بحاجة الستيراد الدم 
من الخارج، وهذا في الحقيقة يعود 
إلــى وعــي أهــل هــذه الــبــالد املباركة 
بـــــضـــــرورة الـــتـــكـــافـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
وبــــالــــواجــــب الـــديـــنـــي واإلنـــســـانـــي 

واألخالقي».
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الــطــالبــيــة  نــظــمــت إدارة األنـــشـــطـــة 
بـــــجـــــامـــــعـــــة قــــــطــــــر حــــــفــــــل تــــكــــريــــم 
لــلــمــتــطــوعــني املـــشـــاركـــني فـــي حفل 

التخرج واليوم الوطني للدولة.
وقــــــال بـــيـــان صـــحـــافـــي صــــــادر عــن 
الجامعة «تــم خــالل هــذه الفعالية 
الـــــتـــــي حــــضــــرهــــا الـــــدكـــــتـــــور عــمــر 
األنـــصـــاري نــائــب رئــيــس الجامعة 
لشؤون الطالب واملسؤولني بقطاع 
شـــــؤون الــــطــــالب، وعـــــدد كــبــيــر من 

طلبة وطالبات الجامعة».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان «تــضــمــن الــحــفــل 
كــلــمــة تــرحــيــب بــاملــكــرمــني وفــيــديــو 
خـــاص بــالــيــوم الــوطــنــي، وكــلــمــات 
لــــلــــمــــســــؤولــــني بـــــــــــــإدارة األنـــشـــطـــة 
وبــــرنــــامــــج الــــتــــطــــوع، وتـــــم تــكــريــم 
املـــحـــتـــفـــى بـــهـــم مــــن قـــبـــل الـــدكـــتـــور 
عــمــر األنـــصـــاري، والــتــقــاط صــورة 
جــمــاعــيــة لــلــدكــتــور عــمــر والــطــالب 

املكرمني».
وفي كلمته باملناسبة أكد الدكتور 
عــــمــــر األنــــــــصــــــــاري نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــــجــــامــــعــــة لــــــشــــــؤون الــــــطــــــالب أن 
الـــتـــطـــوعـــي راق ومــطــلــوب  الـــعـــمـــل 
مـــن الــجــمــيــع االنــــخــــراط فـــيـــه، ألنــه 
مــــــن قـــيـــمـــنـــا الــــديــــنــــيــــة األصــــلــــيــــة، 
وهـــو مـــا يــدخــل ضــمــن املــســؤولــيــة 
االجتماعية لإلنسان فهو مطالب 
بتقديم وقته ومــالــه ونفسه ألمته 

ومجتمعه.
وأشــاد الدكتور األنــصــاري بعطاء 
طالب وطالبات الجامعة ودورهــم 
الـــــفـــــعـــــال فــــــي إنــــــجــــــاح احــــتــــفــــاالت 
الــجــامــعــة بــالــيــوم الــوطــنــي للدولة 
وحــفــل الــتــخــرج، والــيــوم الرياضي 
وغيرها من الفعاليات الهامة التي 

نظمتها الجامعة.
وقال «هذه الفعاليات ودور الطالب 

املــشــهــود فــيــهــا يــســاهــم فـــي زيــــادة 
الـــتـــفـــاعـــل بــــني الــــطــــالب واملــجــتــمــع 
ويـــكـــســـب الـــــطـــــالب خـــــبـــــرات هـــامـــة 
وواســــعــــة تــفــيــدهــم عــلــى الــصــعــيــد 
الـــعـــمـــلـــي، وتـــجـــعـــل ســــــوق الــعــمــل 
تـــرحـــب بــهــم أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم من 
الـــطـــالب الـــذيـــن ال يـــتـــوفـــرون على 

خبرات مماثلة».
وأبـــــدت ســلــوى زيــنــل رئــيــس قسم 
بــإدارة النشاط الطالبي  الفعاليات 
إعـــجـــابـــهـــا بـــمـــا قـــدمـــه املــتــطــوعــون 
بجامعة قطر من جهود في سبيل 
خــدمــة الــجــامــعــة وقــالــت «مــشــاركــة 
الــــــطــــــالب فــــــي الــــفــــعــــالــــيــــات تـــؤكـــد 
اهتمامهم االجتماعي ومساهمتهم 

في خدمة مجتمعهم».
ألــــقــــى كـــلـــمـــة املـــتـــطـــوعـــني الـــطـــالـــب 
املــتــطــوع عــبــدالــلــه الــنــعــيــمــي، حيث 
أكــــــد فـــيـــهـــا أن الــــتــــطــــوع عـــمـــل مــن 
أجــمــل األعـــمـــال اإلنــســانــيــة الــتــي ال 
تــنــتــظــر مــقــابــًال لـــهـــا، بـــل تــنــبــع من 
الـــقـــلـــب ومـــــن رغـــبـــة لـــــدى اإلنـــســـان 
فــــي الــــعــــطــــاء والـــتـــضـــحـــيـــة بــوقــتــه 
وجــهــده دون مقابل لغاية أسمى، 
فـــهـــو دفـــعـــة إيـــجـــابـــيـــة لــلــمــجــتــمــع, 
ووســــيــــلــــة لـــلـــعـــطـــاء واملـــــســـــاعـــــدة، 

وخاطب زمــالءه قائال: «وأنــا أنظر 
حـــول الــقــاعــة أرى طـــالب وطــالــبــات 
ومــــوظــــفــــني ومـــــوظـــــفـــــات، وجـــوهـــا 
كثيرة، وقصصا أكثر, تخصصات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وجـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة, 
لــديــكــم الــعــديــد مــن تــجــارب الحياة 
املختلفة، ولكن لديكم هــذا الشيء 
املــشــتــرك الـــذي جمعنا هــنــا الــيــوم، 
وهــو استعدادكم وإبدائكم الرغبة 
إلعطاء وقتكم ملساعدة اآلخرين من 

دون مقابل حبا للتطوع».
وقــــــال «عـــلـــى الــــطــــالب أن يـــركـــزوا 
جهودهم في دراستهم وتطورهم 
الــتــطــوع،  الــعــلــمــي دون أن يــنــســوا 
فــهــو لــيــس مــضــيــعــة لـــلـــوقـــت، كما 
يــــــرى الـــبـــعـــض مـــمـــن لـــــم يــفــهــمــوا 
معانيه ألنه من خالله يتم اكتساب 
املــهــارات،  خــبــرات جــديــدة وتنمية 
وتــكــويــن صــداقــات مــع مجموعات 
من األفـــراد لها نفس االهتمامات، 
الـــشـــعـــور بـــتـــقـــديـــر الــــــــذات والـــثـــقـــة 
بالنفس، والوالء للمجتمع وإدراك 
أهمية عملية التنمية، كما يساعد 
التطوع على استثمار وقت الفراغ، 
ويــــســــاعــــد عـــلـــى تـــرجـــمـــة مــشــاعــر 
الوالء واالنتماء إلى واقع ملموس.
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