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 لن تضرونى أبدًا
    بـــني كـــل فـــتـــرة واخـــــرى يــســتــلــم بـــريـــدى رســـائـــل فــيــهــا من  
اقــرأ اول سطر  الشتم والكالم القذر الشيء الكثير، وما ان 
فــقــط بكلمة  والــــرد عــلــى صاحبها  الــرســالــة  اقـــوم بتجاهل 
(جـــزاك الله خــيــرًا، حيث بشتمك لــى أخـــذَت ذنــوبــى واخــذُت 
حسناتك، فمبروك عليك تلك الذنوب) واضغط بعدها على 
بــرود اعصابى  (ارســـال) كــى تصله رسالتى وينقهر مــن 
ويفرح ذنوبي.افيدكم علمًا ان كلمات السخفاء ال تحرك لى 
ولغيرى شعرة واحدة، فهم كما قلُت انهم سخفاء وجبناء 
ايــضــًا، واال بــمــا تــفــســرون قــذفــهــم لــنــا وشــتــمــهــم بــــاالوراق 
والــبــريــد االلــكــتــرونــي، (إن كــنــت شــجــاعــا فــقــابــلــنــي، ووجــه 
)، لكن الضعفاء هم من يقومون بهذه  الكالم مباشرة لى 
التصرف بقوله تعالى  التصرفات الصبيانية.يذكرنى هذا 
(فــاعــرض عنهم )، ومــن يعرض عــن هــؤالء السفهاء ينال 
عدة امور منها: (الراحة) وهى افضل واروع نعمة يمتلكها 
االنسان، ولوالها ملا عشنا الى اليوم.ال ادرى ملاذا الكثيرون 
الشتم واملسبات  انـــواع  التفنن لتوجيه  ينشغلون بكيفية 
انــا ال امــدح نفسى لكن  الحقيرة ملن لهم مكانة بني الناس، 
قــرائــى فهذه  الحمد اكتسبت محبة مــن حــولــى ومحبة  لله 
الــلــه عــلــي، ثــم بفضل (الــجــريــدة وصــلــت لربع  نعمة انعمها 
الــشــهــرة ان لـــم اكـــن وصــلــت لــنــصــفــهــا )، وهــــذا مـــا يجعل 
البعض يرسل لى كلمات يشمئز منها العقل البشري، وان 
دلت كلماتهم فال تدل اال على تربيتهم وحقارة اصلهم.ان 
املرء الذى يتميز بالنجاح يتعرض الهانات االعداء، السيما 
انهم يترصدونه ولــو بالخفاء وكأنهم خفافيش، ال ادرى 
مــا الـــذى يــريــدون الــوصــول الــيــه، ناهيك عــن انــهــم قــد نسوا 
مــاالــذى يقال  ان تصرفهم دليل نجاحنا، فنحن ال يهمنا 
فينا لكن يهمنا ان نغيظهم بطريقتنا الفنية املليئة بااللوان 
السوادء كى تسود عليهم حياتهم.موقف نبوينبينا الكريم 
(عــلــيــه الــصــالة والـــســـالم) تــعــرض لــالهــانــات واالذى لكنه 
له  الكثيرين ممن تعرضوا  ان  اعــرض عنهم وصبر، حتى 
الرئيس  وقاموا بايذائه احبوه واسلموا.موقف اجنبي كان 
االمريكى (ابراهام لينكولن) يقول: انا ال اقرأ رسائل الشتم 
الــرد عليها،  إلــي، وال افتح مظروفها فضًال عن  التى توجه 
الننى لو اشتغلت بها ملا قدمت شيئًا لشعبي..، ولو تمعنا 
والقينا النظر إلى كلماته لوجدناها حتمًا صحيحة ال غبار 
عــلــيــهــا، ولـــو اتــبــع الــجــمــيــع هـــذه الــطــريــقــة لكنا بــالــف صحة 
وسالمة، وهذه هى الحياة اعرض عنهم وستعش بسالم..
فمن تــكــون (مـــالك) كــى تــحــرق دمــهــا وتـــرد على االهــانــات 
واذى بعض السخفاء الذين ال يحملون بني جوانبهم سوى 
البغض والــفــشــل الـــذى اصــبــح عــنــوانــهــم، وقــلــة االدب صفة 
لــدى مناعة للشتم، فهو لن  مــن صفاتهم.لحظة أصبحت 
يضرنى بل ينفعنى وذلك بالتخلص من ذنوبى (وصدقونى 

ما تغلى عليكم).  
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وقـــــعـــــت وحــــــــــدة تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا املــــــــواد 
الهندسية بجامعة قطر ومجمع قطر 
الـــتـــربـــوي لــلــبــنــات اتــفــاقــيــة عــلــمــيــة من 
أجل إقامة ورشــة عمل " اكتشاف علم 
املواد "وبموجب هذه االتفاقية انضمت 
الثانوية  مجموعة مــن طالبات املرحلة 
باملجمع إلى الفريق البحثي بمركز علم 
املواد بجامعة قطر وستتمكن الطالبات 
املــلــتــحــقــات بـــهـــذه الـــــــدورة مـــن اخــتــبــار 
الـــبـــحـــث الــعــلــمــي ومــــمــــارســــة الــتــجــربــة 
العلمية بشكل مــبــاشــر، ويستخدمن 
األجــــهــــزة املـــتـــطـــورة املـــتـــوافـــرة بــوحــدة 

تكنولوجيا املواد.

  تهدف الكتشاف املواهب وتشجيع البحث العلمى

اتفاقية علمية بني وحدة تكنولوجيا املواد
 الهندسية ومجمع قطر التربوي للبنات

 جــــــاء ذلــــــك خــــــالل املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي 
الــــــذى عـــقـــد بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر بــحــضــور 
الــــدكــــتــــورة مــــريــــم الـــعـــلـــي املــعــاضــيــد 
رئـــيـــســـة وحـــــــدة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املــــــواد 
بـــالـــجـــامـــعـــة والـــــدكـــــتـــــورة نـــــــورة جــبــر 
آل ثــانــي صــاحــبــة املــــبــــادرة واملــهــتــمــة 
بــزيــادة التعريف باألنشطة العلمية 
لــــطــــالب الــتــعــلــيــم الــــعــــام والــــدكــــتــــورة 
كــلــثــم الــغــانــم عــضــو هــيــئــة الــتــدريــس 
بقسم العلوم االجتماعية بالجامعة 
والباحثة املعروفة، واألستاذة نجالء 
حــســن الـــــــذوادي صــاحــبــة الــتــرخــيــص 
ومديرة مجمع قطر التربوي للبنات 
والـــفـــاضـــلـــة ســـــــوزان املـــهـــنـــدي مـــديـــرة 
مـــدرســـة قــطــر الــثــانــويــة.وقــد تــحــدثــت 
فــــي بــــدايــــة املـــؤتـــمـــر الــــدكــــتــــورة مــريــم 
العلي فأكدت أن ثقافة البحث العلمي 
تعتبر مــن األولــويــات البحثية لدولة 
قطر في رؤيتها لعام 2030، وقالت إن 
هــذه االتــفــاقــيــة ستمكن مجموعة من 
الطالبات من التدريب ملــدة أسبوعني 
املـــواد  فــي مــعــامــل وحـــدة تكنولوجيا 
بجامعة قــطــر، وهــو مــا سيفسح لهن 
املجال ليالحظن ويتدربن ويكتشفن 

ويـــــخـــــتـــــرعـــــن مـــــــن خـــــــــالل االحـــــتـــــكـــــاك 
بـــالـــخـــبـــرات الــبــحــثــيــة املـــتـــوافـــرة لــدى 
بــاملــركــز، ومــن خالل  الــكــوادر العلمية 
األنشطة التدريبية التي ستمارسها 
الطالبات ومــن خاللها سيتم تطوير 
املـــــــعـــــــارف واملـــــعـــــلـــــومـــــات واملـــــــهـــــــارات 
الــعــلــمــيــة لـــدى املـــشـــاركـــات، واكــتــشــاف 
املـــواهـــب الــعــلــمــيــة ورعــايــتــهــا مــبــكــرا.

وقالت الدكتورة مريم العلي إن هناك 

طـــريـــقـــة مـــبـــتـــكـــرة تــــقــــوم عـــلـــى إظـــهـــار 
املحتويات العلمية فــي ثــوب جمالي 
جاذب وإظهار نتائج األبحاث بشكل 
مــبــاشــر عــلــى شــكــل مــحــتــويــات ومـــواد 
مــنــزلــيــة أو مــســتــخــدمــة بــكــثــرة وذلـــك 
إلثـــبـــات أن هــــذه الـــتـــجـــارب الـــتـــي يتم 
الــقــيــام بــهــا ســتــوصــل أصــحــابــهــا إلــى 
نتائج عملية تفيد املجتمع وتطوره 
بــشــكــل مــبــاشــر وهـــو مـــا مـــن شــأنــه أن 
يــزيــد مــن حــب الــعــلــوم لـــدى الــنــاشــئــة. 
وفـــــي كــلــمــتــهــا بــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة قـــات 
الــدكــتــورة نــورة جبر آل ثاني إن هذه 
الــتــجــربــة بـــــدأت مــنــذ ســنــتــني تــقــريــبــا 
بــعــد االحـــتـــكـــاك بــــاملــــدارس الــثــانــويــة 
والــــتــــعــــرف عـــلـــى حــــاجــــة الــــطــــالب فــي 
املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة لــلــثــقــافــة الــعــلــمــيــة 
الـــجـــاذبـــة مـــن أجــــل زيــــــادة تــواصــلــهــم 
مع العلوم وتحبيبها لهم، وقالت إن 
هـــذه الــتــجــربــة ســتــؤدي إلـــى اكتشاف 
املـــواهـــب الــعــلــمــيــة ورعــايــتــهــا مــبــكــرا، 
وتـــنـــمـــيـــة اتــــجــــاهــــات إيـــجـــابـــيـــة لـــدى 
الشباب نحو البحث العلمي، وتعزيز 
دور الــجــامــعــة فـــي تــشــجــيــع الــحــركــة 
العلمية في املجتمع.. مشيدة بتعاون 

مجمع قطر التربوي وتعاون القائمني 
عــلــيــه مــــع جـــهـــود الـــجـــامـــعـــة فــــي هـــذا 

املجال.

◄ دعم عملية البحث العلمي
وفي كلمتها باملناسبة أكدت الفاضلة 
نــــــجــــــالء حـــــســـــن الـــــــــــــــــذوادي صـــاحـــبـــة 
الــــتــــرخــــيــــص ومـــــــديـــــــرة مـــجـــمـــع قــطــر 
لــلــبــنــات انـــه بمقتضى هــذه  الــتــربــوي 
الــتــعــاون بــني املجمع  االتفاقية سيتم 
وجامعة قطر على دعم عملية البحث 
العلمي والتعليم واملساهمة في إقامة 
دراسات بحثية مشتركة تشارك فيها 
طالبات املرحلة الثانوية ملجمع قطر 
التربوي بعد تدريبهن على استخدام 
املـــواد الكيميائية املختلفة واالطـــالع 
عــــلــــى أحـــــــــدث الــــتــــقــــنــــيــــات واملــــــعــــــدات 
واألجــــهــــزة املــعــمــلــيــة بــمــا يــســاهــم في 
املــتــدربــات واإلســهــام  صقل شخصية 
فــــي تـــحـــديـــد املــــســــار املــســتــقــبــلــي لــهــن 
الختيار مسار التخصص في التعليم 
الــــعــــالــــي وتـــنـــمـــيـــة مــــــهــــــارات الـــبـــحـــث 
العلمي التي أصبحت ضرورة لتلبية 
احتياجات الدولة خالل الفترة املقبلة.

وقالت إن هذه الشراكة ستسهم بشكل 
إيــجــابــي فـــي جــعــل الــطــالــبــات يــرتــدن 
الـــجـــامـــعـــة ويـــتـــفـــاعـــلـــن مــــع األســــاتــــذة 
والــــخــــبــــراء فــــي ســـبـــيـــل االرتـــــــــــواء مــن 
املـــعـــرفـــة والــــخــــبــــرات واملــــشــــاركــــة فــي 
الجلسات النقاشية األكاديمية التي 

من شأنها رفع املستوى العلمي لهن.

◄  اللبنة االولى
وفــــي خـــتـــام كــلــمــتــهــا قـــالـــت إن املــركــز 
يعتبر هذه االتفاقية اللبنة األولى في 
سبيل تعزيز التعاون بني املؤسسات 
العلمية وتفعيل الشراكة املجتمعية 
الـــتـــي تــســهــم فــــي إعـــــــداد جـــيـــل يــؤمــن 
باملعرفة والــبــحــث العلمي كــأحــد أهم 
املــرتــكــزات لبناء مستقبل هــذا الوطن 
املـــــعـــــطـــــاء وشــــــكــــــرت الــــقــــائــــمــــني عــلــى 
املــــبــــادرة. وفــــي حــديــثــهــا عـــن الــجــانــب 
البحثي قالت الدكتورة كلثم الغانم إن 
جامعة قطر تسعى إلى تحقيق رؤية 
قــطــر الــبــحــثــيــة لـــعـــام 2030 مـــن خــالل 
تــبــنــي بـــرامـــج تــســتــهــدف خــلــق ثــقــافــة 
البحث العلمي بني األجيال الجديدة 

ودعم العملية التعليمية . 

!!!!

!!!!
د. مريم العلي: 

ثقافة البحث العلمي 
تعتبر من األولويات 

البحثية لقطر

 مريم املناعي تفوز بجائزة التفوق واالنجاز 
من جامعة تكساس في أمريكا 

 

حـــــــازت الــــســــيــــدة مــــريــــم املــــنــــاعــــي مـــديـــرة 
عــــالقــــات الــطــلــبــة واملـــجـــتـــمـــع فــــي جــامــعــة 
تــكــســاس إي أنـــد إم فــي قــطــر عــلــى جــائــزة 
رفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى مــــن الـــجـــامـــعـــة األم فــي 
واليــــة تــكــســاس فــي إبــريــل املــاضــي ٢٠١٠ 
وهــي جــائــزة اإلنــجــاز املتميز فــي عالقات 
الطلبة لعام ٢٠١٠ واستلمت جائزتها من 
أقــيــم لهذه  رئــيــس الجامعة األم فــي حفل 
املناسبة في مقر جامعة تكساس إي أند 
إم في كولج ستيشني في تكساس. ويتم 
الــتــرشــيــح ســنــويــًا آالف املـــوظـــفـــني لــهــذه 
الجائزه من الجامعة األم وتم استحقاقها 
ألول مـــرة لــفــرع الــجــامــعــة فــي قــطــر وألول 

سيدة عربية وقطرية.
الــجــائــزة متميزة جــدًا نظرًا  وتعتبر هــذه 
لــشــروطــهــا الــصــعــبــة الســتــحــقــاقــهــا حيث 
امــتــالك إنــجــازات  يجب على مستحقيها 
فريدة من نوعها مع الطالب وفائدتها قد 
عمت على الجامعة وعلى مسيرة الطالب 
األكــــاديــــمــــيــــة واملـــهـــنـــيـــة بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي 
ومــلــحــوظ بــاإلضــافــة لــذلــك خــبــرة طويلة 

بالعمل في الجامعة. 
وشــكــل مكتب عــالقــات الطلبة واملجتمع 
الــــــــذي تـــــرأســـــه الــــســــيــــدة مــــريــــم املـــنـــاعـــي 

حلقة وصــل بــني الجامعة وأســـر الطالب 
املــقــبــولــني والــراغــبــني بــالــتــســجــيــل، وعمل 
هـــــذا املـــكـــتـــب بـــكـــل طـــاقـــاتـــه لــــجــــذب أكــبــر 
عـــدد مــمــكــن مـــن الــطــلــبــة الــقــطــريــني وغــيــر 
القطريني منذ الصف العاشر واقناعهم 
بالعدول عــن السفر للخارج واالستفادة 
من مزايا وقدرات بلدهم قطر باالنضمام 

للمدينة التعليمية.
 وكــان لهذا املكتب الفضل في زيــادة عدد 

الــدارســني واملتخرجني  الطالب القطريني 
مــن جــامــعــة تــكــســاس إي أنـــد إم فــي قطر. 
وضمان نجاحهم في جامعة تكساس إي 
أند إم في قطر واملرحلة ما بعد التخرج. 
وعلقت السيدة املناعي وقالت:" اإلنطباع 
الــجــامــعــة شــــيء مهم  فـــي  لــلــطــالــب  األول 
وهذا ما يمتاز به مكتبي في وضع الثقة 
واألمــــان فــي نفوسهم الستكمال مسيرة 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي لــهــم فــي أرقــــى جــامــعــات 
أمـــريـــكـــا والــتــحــلــي بــعــاداتــنــا وتــقــالــيــدنــا 

العربية واإلسالمية". 
والجدير بالذكر بأن السيدة مريم املناعي 
تــم ترشيحها ألخــذ هــذا التكريم مــن قبل 
كــل فــئــات الجامعة مــن موظفيها وهيئة 
التدريس وطالبها الحاليني واملتخرجني 
أكــبــر شــركــات الطاقة  الــذيــن يعملون فــي 

والصناعة القطرية.
وتـــم تــرشــيــحــهــا أيــضــًا مــن مــؤســســة قطر 
الــدكــتــور فتحي سعود   برئيسها 

ً
ممثلة

قــــائــــًال فــــي هـــــذا املــــجــــال: " مـــريـــم مــلــتــزمــة 
باستقطاب الطالب القطريني، جنبا إلى 
جنب طالب من أكثر من ٣٦ بلدا مختلفا 
قـــطـــريـــني و٥٥٪ جــنــســيــات  تــمــثــل ٤٥ ٪ 
أخــرى، وقــد نجحت اسهاماتها في جعل 

جامعة تكساس إي أند إم في قطر أكثر

 أوقــــــــف ُمــــحــــســــن فــــيــــال فـــــي املــــعــــمــــورة 
وعمارة في النجمة وقفًا ناجزًا ال يباع 
وال يوهب مشترطا أن يوجه ريعهما 
إلـــى املــصــرف الــوقــفــي للبر والــتــقــوى، 
وهــــو أحــــد املـــصـــارف الــوقــفــيــة الــســتــة 
املـــصـــارف  تـــشـــرف عــلــيــهــا إدارة  الـــتـــي 
الــوقــفــيــة بــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لـــألوقـــاف. 
صـــرح بــذلــك الــســيــد جــاســم حــســن بو 
هـــــزاع رئـــيـــس قــســم شـــــؤون الــواقــفــني 
ومــتــابــعــة الــوقــفــيــات بــــــاإلدارة الــعــامــة 
لألوقاف. وقال بو هزاع: إن املسئولني 
بمركز خدمة الواقفني باإلدارة العامة 
لألوقاف استقبلوا الواقف الذي ابدى 
املــــال طبقًا  بـــأن يستثمر هـــذا  رغــبــتــه 
املــتــاحــة لخدمة البر  للصيغ الوقفية 
الفّعال فــي املجتمع،  والتقوى ودوره 
وعبر عن جزيل شكره لهذه املساهمة 
الكريمة من الواقف. وأوضح بو هزاع 

أن املــبــلــغ ســيــصــب لــصــالــح املــصــرف 
الـــوقـــفـــي لــلــبــر والــــتــــقــــوى، وهـــــو أحـــد 
املــصــارف الوقفية الستة التي تشرف 
لــألوقــاف التي  الــعــامــة  عليها اإلدارة 
تستقبل يوميًا العديد من املحسنني 
واملحسنات وتــرد على استفساراتهم 
وأســـئـــلـــتـــهـــم حـــــول الــــوقــــف وكــيــفــيــتــه 
وفـــضـــلـــه مـــــن خــــــالل الــــخــــط الـــســـاخـــن 
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كـــمـــا يـــمـــكـــن لــــلــــواقــــف الــــحــــضــــور إلـــى 
بـــاإلدارة العامة  مركز خدمة الواقفني 
لألوقاف التي تقع على شارع الوعب 
الــعــامــة  إلــــى أن اإلدارة  يـــشـــار  الــــعــــام. 
لــألوقــاف الجهة املعنية املشرفة على 
األوقــــاف فــي دولـــة قــطــر ومـــن مهامها 
أمـــــوال األوقــــــاف واســتــثــمــارهــا،  إدارة 
والتصّرف فيها على أسس اقتصادية 
وفـــــق الــــضــــوابــــط الـــشـــرعـــيـــة، بــغــرض 
تنميتها واملحافظة عليها وصرفها 

في مصارفها حسب شروط الواقفني. 

جــامــعــة تـــــدرس وتـــخـــرج طـــالبـــا قــطــريــني 
والكثير منهم مــن اإلنــاث".وهــنــأ الدكتور 
سعود السيدة املناعي قائًال:" يسعدنى أن 
أنــد إم قامت بتكريم  جامعة تكساس إي 
السيدة مريم املناعي على عملها املتفاني 
على مدى السنوات الست املاضية، وإنها 
لـــإلحـــتـــراف والـــخـــدمـــة ذات قيمة  نـــمـــوذج 
عــالــيــة ملــؤســســة قــطــر ولــجــامــعــة تكساس 
إي أن إم وإنها مثال يحتذي به زمالؤها 

القطريون". 
وتـــم تــرشــيــحــهــا مـــن قــبــل رئــيــس املجلس 
االستشاري املشترك ووزير الدولة لشئون 
الطاقة الدكتور محمد بن صالح السادة 
" مــريــم عملت بجد  وقـــال فــي اسهاماتها 
لــتــطــويــر بــرامــج اســتــقــطــاب الــطــالب التى 
نـــجـــحـــت فــــي زيــــــــادة الــــوعــــي عــــن جــامــعــة 
تـــكـــســـاس إي أنـــــد إم فــــي قـــطـــر والـــحـــاجـــة 
املتزايدة للمهندسني في دولة قطر" وأثنى 
على يوم قطر الهندسي الذي نظمه مكتب 
" إن هــذا اليوم  عــالقــات الطلبة واملجتمع 
الــهــنــدســي مــشــروع كبير جــمــع كــل طــالب 
قطر من املرحلة الحادية عشرة والثانية 
عشرة ملعرفة املزيد عن املدينة التعليمية 
وجــــامــــعــــة تـــكـــســـاس فــــي قـــطـــر وتـــحـــديـــدًا 
الهندسة وهــذه هــي املــرة األولـــى فــي قطر 
الـــتـــي يــتــم تــنــفــيــد مـــشـــروع بـــهـــذا الــحــجــم 

وحقق نجاحًا باهرًا".  

 مُحسن يوقف فيال وعمارة لدى أوقاف 

•  أيمن صقر

•   غنوة علواني

•   الدوحة — الشرق

¶ مريم املناعي

¶ جانب من طالبات مجمع قطر التربوي 

Intel
Rectangle




