
داخل البحر بعد الظهر، والرياح غالبًا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية 7 - 15 
عقدة بالساحل وتصل 20 عقدة داخل البحر، ومدى الرؤية األفقية 7 - 10 كم 

وتقل إلى 4 آالف متر أو أقل أحيانًا. 

 تكرار انقطاع 
املياه يزعج سكان

 منطقة نجمة
اشــتــكــى الــعــديــد مـــن ســكــان مــنــطــقــة نــجــمــة بــســبــب ما 
تتعرض له بعض األحياء داخل المنطقة من انقطاع متكرر 
أنــهــم يــعــانــون مــن أكــثــر مــن أسبوع  إلــى  للمياه، مشيرين 
بسبب االنقطاعات المتكررة للمياه، األمر الذي يضطرهم 
الخاصة، مؤكدين أهمية  التناكر  التعامل مع أصحاب  إلى 
األسباب  على  للقضاء  المعنية  الــجــهــات  تــدخــل  وضــــرورة 

الرئيسية وراء حدوث تلك االنقطاعات في أسرع وقت.

مالبس السباحة تزعج 
بعض مرتادي أسباير

اشتكت مواطنة من قيام بعض الفتيات بارتداء مالبس 
سباحة خفيفة للغاية، مشيرة إلى أنها ترفض هذا الوضع، 
الــذي يــؤدى إلــى عــزوف الكثير مــن الفتيات عــن الذهاب 
إلــــى أســبــايــر لــلــســبــاحــة، مـــؤكـــدة أهــمــيــة وضــــع تعليمات 
مجتمعنا  مع  تتماشى  أكثر حشمة  بــارتــداء مالبس  ملزمة 
اإلسالمى، وال تجرح مشاعر األخريات من الفتيات ليتسنى 

للجميع االستمتاع بالسباحة في أسباير. 

   www.al-sharq.com    local@al-sharq.com 
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د. الهام القرضاوي لـ �: 

دراسة جدوى لتحديد متطلبات إنشاء محطات نووية
أيمن صقر

أكدت الدكتورة الهام القرضاوي استاذ الفيزياء 
الـــنـــوويـــة بــجــامــعــة قــطــر وجـــــود تـــعـــاون بــيــن قطر 
والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة فــي الــعــديــد من 

المشاريع وعلى عدة مستويات.
وأشــــارت فــي تــصــريــحــات لـــ ~ عــلــى هامش 
حـــول "رصـــد االشعاع  عــمــل  فــى ورشـــة  مشاركتها 
الــى وجـــود مشاريع وطنية في  البحري فــي قــطــر" 
العديد من المجاالت منها البيئة البحرية، والزراعة، 
مشروعات  الى  باإلضافة  المياه،  وتحلية  والصحة، 
مجلس  دول  بين  االقليمي  المستوى  على  أخــرى 

الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة  الخليجي  التعان 
مثل مشروع إلنشاء مركز تدريب اقليمي ومشروع 
لــدراســة السالمة واالمـــان ومــشــروع دراســـة جدوى 

النشاء محطات نووية.
وردا على سؤال حول إمكانية اقامة قطر لمحطات 
الدكتورة  قالت  السلمي  لالستخدام  نــوويــة  طاقة 
ليس  الجدوى  دراســة  مشروع  إن  القرضاوي  الهام 
االحتياج من  لدراسة  ولكن  نووية  القامة محطات 
ــمــوجــودة ومـــا المطلوب  الــكــهــربــاء واالمــكــانــيــات ال
وضع  3 سنوات سيتم  وبعد  نووية  محطة  النشاء 

توصيات.
التفاصيل ص 35

هيئة التقييم تعلن نتائج اختبارات التقييم التربوي الشامل

9 % حققوا املعايير في اللغة العربية و10 % في االنجليزية
 مساعد عبد العظيم

التربوي  التقييم  اخــتــبــارات  نــتــائــج  كشفت 
ـــلـــمـــدارس الــمــســتــقــلــة تــحــســن أداء  الـــشـــامـــل ل
الطالب في مادة اللغة العربية وان 60 % من 
طالب الثالث اإلعدادي في الفوج األول حققوا 
المعايير.  حقق  أو  المعايير  من  قريبًا  مستوى 
وقد حقق 9 % من الطالب المعايير في اللغة 
العربية و37 % قريبًا من المعايير، بينما حقق 
االنجليزية و29 %  اللغة  10 % المعايير في 
والعلوم  الــريــاضــيــات  وفــي  المعايير  مــن  قريبًا 
بلغت نسبة القريب وحقق المعايير 30 % ، 

جاء ذلك في بيان أعلنه أمس مكتب االتصال 
بالمجلس  التقييم  إعــالن هيئة  واإلعـــالم حــول 
األعلى للتعليم نتائج اختبارات التقييم التربوي 
الدراسي  العام  في  فيها  شــارك  التي  الشامل، 
الــفــائــت حـــوالـــي 36 ألــــف طـــالـــب وطــالــبــة من 
النتائج  أظــهــرت  حــيــث  المستقلة،  الـــمـــدارس 
وجـــود الــعــديــد مــن الــمــؤشــرات اإليــجــابــيــة التي 
تبرز من عام إلى آخــر. حيث أكــدت الهيئة أن 
م   (2009 -  2008) اختبارات  نتائج  مؤشرات 
تظهر تقدمًا ملحوظًا في مستويات األداء عن 

األعوام السابقة.
تفاصيل ص39 

 خلود السويدي ص28
ابتسام آل سعد ص30
هدى الجناحي ص35
دانة المعاضيد ص36
خليفة الدرهم ص38 

د.الهام القرضاوي

زيادة عدد الرادارات
 على الطرق السريعة 

للحد من الحوادث

فوزية علي

مـــحـــمـــد سعد  الـــعـــمـــيـــد  أعـــلـــن 
أن  الــمــرور  إدارة  مــديــر  الخرجي 
المرور  قــانــون  تــعــديــل  أســبــاب 
الجديد  ـــــقـــــانـــــون  ال وإصــــــــــــدار 
الــحــد مـــن حوادث  إلـــى  يــهــدف 
والوفيات  واإلصــــابــــات  الـــطـــرق 
الــنــاتــجــة عــنــهــا، مــشــيــرا الـــى أن 
قد  واإلصــابــات  الوفيات  أعــداد 
قل بشكل ملحوظ بعد تطبيق 
قــانــون الــمــرور الــجــديــد وأضاف 
لتركيب  خطة  "هــنــاك  الخرجي 
عـــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن الــــــــــــــرادارات 
ـــمـــســـافـــة بـــيـــن كل  وتـــقـــلـــيـــل ال
على  وبـــاألخـــص  ورادار،  رادار 
الــســريــعــة وذلـــك لكسر  الــطــرق 
تزيد  ال  حتى  المركبات  سرعة 
تتخطى  أن  بــعــد  ســرعــتــهــا  مـــن 
أبوسمرة،  كـــطـــريـــق  ــــــــــرادار،  ال
الذي قلت عليه أعداد الحوادث 
الطريق  بشكل ملحوظ، وأيضًا 
الساحلي، واختفت أيضًا ظاهرة 
المنتصف  فـــي  الـــجـــزيـــرة  قــطــع 
وهــنــاك مــجــهــودات وتــعــاون مع 

أشغال".
الخرجي  الـــعـــمـــيـــد  وكــــشــــف 
عــن مــنــهــج تــوعــوي مــــروري تم 
المدارس  إعداده سيطبق على 
مراحلها  بجميع  قطر  دولــة  في 
وثانوية،  وإعـــداديـــة  ابــتــدائــيــة 
المنهج  هـــــذا  يـــحـــقـــق  وســــــوف 
التوعية  مــــجــــال  فـــــي  الـــكـــثـــيـــر 
الــــصــــغــــر، وأن  مـــنـــذ  الــــمــــروريــــة 
ثقافة  فــي  كبيرا  تــحــوال  هــنــاك 
وأفــكــار الــشــبــاب فــي مــا يخص 

المروري. الوعي 
لتطبيق  نــــيــــة  تــــوجــــد  كــــمــــا 
االختبار  قــبــل  نـــظـــري  اخـــتـــبـــار 
اجتيازه  مـــــن  ـــــــد  والب ـــعـــمـــلـــي  ال
االختبار  ذلـــك  يــتــضــمــن  ســـوف 
معلومات عن السيارة وأجزائها، 
المروري  الــوعــي  لــزيــادة  وذلـــك 

العميد محمد سعد الخرجي



B - الدوحة 

شهد معرض (البيت العتيق) بمركز موزة 
بنت محمد للقرآن والدعوة بمنطقة الوعب 
والذي يقام هذا العام تحت شعار (مع النبي 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم فـــي حــجــتــه) إقباال 

بصحبة  والبنات  البنين  مــدارس  من  كبيرًا 
المدرسين والمشرفين. وزار المعرض طالب 
مدارس المها اإلنجليزية والشفلح واحمد بن 
محمد ومن المدرسة السودانية (44) طالبا. 
وقدم الدعاة الشيخ يسري رشاد والشيخ ماهر 
محمود السيد والشيخ قايد الصرحة والشيخ 

عبد الكريم الحوصلي والشيخ محمد ديداه 
شرحا كامال ومفصال عن مجسمات المعرض 
الــحــج. كما  تــأديــة شعيرة  بــيــان كيفية  مــع 
زائرات  األولــى  أيامه  المعرض في  استقبل 
من مدارس البنات والمؤسسات النسوية ما 
يزيد على (1050) زائرة وقد حظين جميعا 

وأهم  ومحتوياته  المعرض  عــن  واف  بشرح 
أهداف اقامته.

هذا وستتم إقامة مسابقات بين المدارس 
الــدعــوة بقسم  بــالــتــعــاون مــع شعبة  ــزائــرة  ال
الزائرين  الدعوة واإلرشــاد تهدف إلى ربط 
تاريخه  عـــلـــى  والــــتــــعــــرف  الــــحــــرام  بـــالـــبـــيـــت 

المتعاقبة  والـــتـــوســـعـــات  بـــدايـــة  ـــك  وكـــذل
بناء  مــن يكمل  هــو  الــفــائــز  والــفــريــق  عليه 
الكبرى  الجائزة  أعضاؤه  لينال  أوال  الكعبة 
الدعوة  إدارة  مـــن  والـــمـــقـــدمـــة  لــلــمــســابــقــة 
واإلرشــاد الديني بــوزارة األوقــاف والشؤون 
اإلســالمــيــة. ويــقــام الــمــعــرض لــلــعــام الثاني 

على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه 
العام لمدة  العام الماضي ويستمر هذا  في 
لــلــرجــال والــنــســاء، بجداول  ثــالثــة أســابــيــع 
القائمات على أمر  وفترات منظمة أعدتها 
المعرض.  تسيير  على  والمشرفات  المركز 
المساهمة  عــلــى  الــمــعــرض  فــكــرة  وتــرتــكــز 
ــمــغــالــطــات التي  فـــي بــيــان الــمــخــالــفــات وال
تحدث في الحج على الرغم من المحاضرات 
والندوات التي تقام في هذا الصدد فكان 
تقليل  على  للعمل  الــمــعــرض  هــذا  تنظيم 
هذه األخطاء أو إزالتها إن أمكن وفي هذه 
أهم  على  نركز  أن  أحببنا  الثانية  النسخة 

األمور في مناسك الحج.
ويساعد المعرض في تعليم مناسك الحج 
بطريقة عملية صحيحة مع تعميق الجوانب 
الــروحــيــة فــي أعــمــال الحج لــدى الــــزوار والتي 
تعود بالنفع على الحجيج خاصة في نيل اجر 
الصبر وربــط القلوب قبل األجــســاد مع هذه 
الفرد  حياة  فــي  والمهمة  العظيمة  الشعيرة 
المسلم. ويضم أركانًا عدة من سكن الحاج إلى 
لباس اإلحرام للرجل والمرأة وما يلزمهما في 
هذه الرحلة مرورًا بالكعبة والطواف والسعي 
بين الصفا والــمــروة وكــذلــك مجسمات رمي 
الجمرات والمبيت بمنى والوقوف بعرفة إلى 
نهاية المناسك كل ذلك بالمجسمات لهذه 

محليات
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 أيمن صقر 

بدأت امس الدورة التدريبية حول "رصد االشعاع البحرى" التى 
الدكتور  بحضور  قطر  بجامعة  البيئية  الــدراســات  مــركــز  ينظمها 
محسن العنسي مدير مركز الدراسات البيئية بجامعة قطر والدكتور 
والكيماوية  المشعة  المواد  من  الوقاية  ادارة  مدير  الــكــواري  راشــد 
بوزارة البيئة والدكتور اليس هول استاذ الفيزياء النووية بجامعة 
الدورة  الــذريــة، وتستمر  الطاقة  وكالة  من  والدكتور جو هو  لندن 

لمدة ثالثة ايام.
وقال الدكتور محسن العنسي مدير مركز الدراسات البيئية فى 
كلمته خالل االفتتاح ان هذه الدورة تتناول دراسة المواد المشعة 
فى البيئة البحرية وهى االولى التى تعقد فى قطر حيث ان كل 
الــدورات السابقة كانت تهتم بقياس المواد المشعة فى المناطق 

الصناعية وغيرها.
واضاف ان هذه الدورة يشارك فيها عدد كبير من موظفى الدولة 
الصناعية وسيكون  والشركات  للبترول  قطر  الى شركة  باالضافة 
هناك تدريب ميدانى حيث سيتم جمع العينات وتحليلها.. موضحا 
ان المركز سيبتعث 3 من موظفى المركز الى موناكو للمشاركة فى 

دورة متقدمة حول هذا الموضوع.
وقال ان التنفيذ العملى لهذه الدورة سيبدأ خالل شهر ديسمبر 
المواد  لمعرفة مستوى  المقبل حيث سيتم جمع عينات وتحليلها 
العينات ستكون دليال  القطرية وهذه  البحرية  البيئة  المشعة فى 

لمعرفة مستوى االشعاع فى البيئة البحرية القطرية.
واضــــاف ان ســبــب تنظيم هـــذه الـــــدورة هــو ان الــكــثــيــر مــن دول 
يرفع  مما  مصانعها  فــى  الــنــوويــة  الطاقة  ادخـــال  تـــدرس  المنطقة 
معدل المواد المشعة.. وهذه الدورة ستساعد كثيرا فى المستقبل 

خصوصا ان معظم المصانع الجديدة ستقام على الخليج.
وقال ان المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية قاما بالتحضير لهذه الدورة التدريبية المهمة التى تعتبر من 

أهم الدورات التى نظمها المركز مؤخرا.
الــى ان قطر لديها اجــهــزة على مستوى  وأشـــار 
الصعوبة تتمثل قى  ان  اال  لقياس االشــعــاع  عــال 
عملية جمع العينات من البيئة البحرية وتجهيزها 
قطر  لجامعة  التابع  المركز  دور  يبدأ  وهنا  للقراءة 
بظهور  امله  عن  معربا  البيئة..  وزارة  مع  بالتعاون 
البحرية  البيئة  فى  االشعاعى  التلوث  حــول  ارقــام 

فى قطر قريبا.
من جهته قال الدكتور راشــد الكوارى ان دولة 
قطر تبدى اهتماما كبيرا بتطوير القدرات الوطنية 

فى مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية.
واضاف انه فى اطار االتفاقية الصناعية للتعاون 
الفنى الموقعة بين قطر والوكالة الدولية للطاقة 
تم االتفاق على عدد من المشاريع الجارى تنفيذها 
حــالــيــا وهـــى مــشــروع النــشــاء شــبــكــة مــنــظــار مبكر 
لتطوير  ومشروع  االشعاعية  المستويات  لمراقبة 
القدرات المختبرية والتحليلية المطلوبة للقياسات 
االشــعــاعــيــة ومـــشـــروع زراعــــة واســتــصــالح االراضى 
المالحة باستخدام تقنيات نووية ومشروع دراسة 
جـــــدوى الســـتـــخـــدام الــطــاقــة الـــنـــوويـــة فـــى توليد 

الكهرباء وتحلية المياه فى دولة قطر.
التحتية  البنية  بناء  مــشــروع  المشاريع  هــذه  بين  مــن  ان  واوضـــح 
يندرج ضمن  الذى  البحرية  للبيئة  االشعاعية  المستويات  لمراقبة 

هذه الدورة التدريبية.
واكد ان قطر ومن خالل تبنيها لمثل هذه المشاريع وكذلك من 
الوقاية  مجال  فى  الدولية  االتفاقيات  من  لعدد  انضمامها  خــالل 
التى تم  الضمانات  النووى كاتفاقية  من االشعاع واالمــن واالمــان 
التحتية  البنية  بناء  الــى  تهدف  مؤخرا  عليها  والمصادقة  التوقيع 
الــالزمــة عــلــى مــســتــوى الــتــشــريــعــات واالمــكــانــيــات الــوطــنــيــة الطالق 

المجال لالستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار الى ان هذه الورشة تمثل لبنة مهمة فى بناء قدرات دولة 
البيئة  للمستويات االشعاعية فى  المراقبة والرصد  قطر فى مجال 
البحرية.. موجها الشكر لجامعة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفى تصريحات لـ ~ قالت الدكتورة الهام القرضاوى استاذ 
الفيزياء بجامعة قطر انه من المهم ان يكون فى دولة قطر رصد 
الــمــاء والتربة  الــبــحــريــة ومــســتــويــات االشــعــاع فــى  اشــعــاعــى للبيئة 
منها  االستفادة  يمكن  مرجعية  قيم  هناك  تكون  بحيث  البحرية 

فى المستقبل.
قياس  تتضمن  حــالــيــا  الــمــوجــودة  المرجعية  الــقــيــم  ان  واضــافــت 
االشــعــاع فــى الــجــو والــتــربــة وهـــذه قيم بسيطة جــدا وال تــؤثــر على 
االنسان ولكن فى حــال حــدوث تلوث اشعاعى من احــدى السفن 
تستخدم وقودا نوويا واتجاه الدول الى اقامة محطات نووية فمن 
السهل حدوث تسرب وتلوث اشعاعى ألى سبب من االسباب واذا 
هذا  مثل  بــحــدوث  التنبؤ  يمكن  فــال  الحالية  القيم  لدينا  يكن  لــم 

التلوث.
واوضحت انه من المهم جدا ان يكون هناك رصد لالشعاع فى 
البيئة الــبــحــريــة.. مشيرة الــى وجـــود عــدة مــشــاريــع تــقــوم بها قطر 
بــالــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة وايــضــا بــالــتــعــاون مع 
المؤسسة االقليمية لحماية البيئة البحرية لهذا النوع من الدراسات
الــنــوع للجيل  الــورشــة مقدمة للتدريب مــن هــذا  وقــالــت ان هــذه 

الجديد من المهتمين بهذه االمور للقيام بهذه الدراسة.
الذرية  للطاقة  الدولية  واكــدت وجــود تعاون بين قطر والوكالة 
فى العديد من المشاريع على عدة مستويات فهناك مشاريع وطنية 
وهناك  المياه  وتحلية  والصحة  والــزراعــة  البحرية  البيئة  تتضمن 
مشروعات اخرى على المستوى االقليمى بين دول مجلس التعاون 
الخليجى والوكالة الدولية للطاقة الذرية مثل مشروع النشاء مركز 
السالمة واالمــان ومشروع دراسة  لدراسة  اقليمى ومشروع  تدريب 

جدوى عن انشاء محطات نووية.
وقالت ان هذه المشاريع بدأت من عام 2009 ومستمرة لمدة ثالث 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اجتماع سنوى فى  سنوات وهناك 
لدراسة تطور هذه المشارع باالضافة الى مشاريع على مستوى اسيا 
ومشاريع على مستوى العالم وقطر مشتركة فى كل هذه المشاريع 
لالستفادة منها عن طريق دورات تدريبية او استضافة خبراء من 

الوكالة لوضع خطط معينة فى بعض االتجاهات.
وردا على سؤال حول امكانية اقامة قطر لمحطات طاقة نووية 
مشروع  ان  الــقــرضــاوى  الــهــام  الــدكــتــورة  قالت  السلمى  لالستخدام 
دراسة الجدوى ليس القامة محطات نووية ولكن لدراسة االحتياج 
محطة  النشاء  المطلوب  ومــا  الموجودة  واالمكانيات  الكهرباء  من 
نووية وبعد 3 سنوات سيتم وضع توصيات اهمها هل من المفروض 

انشاء محطات نووية ام ال؟ وما الخطوات الالزمة لعمل ذلك؟
واضــافــت الــدكــتــورة الــهــام الــقــرضــاوى انــهــا تعمل االن فــى عدة 
ــتــعــاون مـــع مركز  ــقــيــاســات االشــعــاعــيــة بــال مـــجـــاالت مــنــهــا مــجــال ال
الدراسات البيئية ووزارة البيئة لقياس البيئة البحرية ومشروع مع 
بجميع  االشعاعية  المستويات  لدراسة  البحرية  االقليمية  المنظمة 

دول الخليج.
المقياس  باستخدام جهاز  تــجــارب  عــدة  انــه تجرى حاليا  وقــالــت 
االشــعــاعــى الـــذى تــم بــنــاؤه فــى قطر على مـــواد اشــبــاه الموصالت 
وايضا هناك تعاون مع سيرن الجــراء تجربة عن "االنتهيدروجين" 
لبناء  لالبحاث بمؤسسة قطر  مع مركز سيدرا  وايضا هناك تعاون 
سيدرا  فى  التى ستستخدم  المشعة  النظائر  النتاج  "سيكنترون" 

ومؤسسة حمد الطبية.
واضــــافــــت الــــدكــــتــــورة الــــهــــام الــــقــــرضــــاوى انها 
ستشارك خالل االسبوع القادم فى مؤتمر دولى 
سيناقش القياسات البيئية ويعقد فى بودابست 
بالمجر وايضا المشاركة فى اجتماع الوكالة الدولية 
الستعراض  ديسمبر  شهر  خــالل  الــذريــة  للطاقة 
المشاريع االقليمية التى تنفذ بالتعاون مع الوكالة 
وايضا زيارة لعدد من مراكز االبحاث العالمية لديها 

"سيكترون" لالطالع على هذه المراكز.
وتتضمن فعاليات الدورة التدريبية التى تستمر 
لــمــدة ثــالثــة أيــــام مــحــاضــرات عــن مــصــادر المواد 
عن  ومــحــاضــرة  وتعريفاتها  وتوزيعها  االشعاعية 
السواحل الموجودة على شواطئ الخليج وكيفية 
واجراء  العينات  فيها وطريقة جمع  المواد  انتشار 
بالعالقة  تتعلق  محاضرة  وايضا  الــالزمــة  التحاليل 
الــكــيــمــيــائــيــة الــبــيــولــوجــيــة لــلــكــائــنــات الــحــيــة محل 
الدراسة ومحاضرة عن درجات تأثير المواد المشعة 
العالقة  حــول  ومحاضرة  القياسات  اجــراء  وكيفية 

بين المواد المشعة والكيميائية.   

تنظمها جامعة قطر بالتعاون مع وزارة البيئة

دورة تدريبية حول رصد اإلشعاع البحري في قطر

د. العنسي: نسعى لدراسة املواد املشعة في البيئة البحرية القطرية
د.إلهام القرضاوي لـ D: دراسة جدوى لتحديد متطلبات إنشاء محطات نووية

الكواري: الورشة بداية لبناء قدرات قطر في مجال رصد املستويات اإلشعاعية في البيئة البحرية

 طالب وطالبات يزورون معرض "البيت العتيق" بمركز موزة بنت محمد 

جانب من الحضور                  تصوير: أحمد جودة افتتاح الدورة التدريبية   

للقلم جذوووور

مشروع 
شبكة املعرفة

يهتم والدي كثيرا بالتعليم، وهو من متابعي أخبار تطور 
الــذي يعتمد  النظري  التعليم  أن  العالم، ويــرى  التعليم في 
ما  نوعا  بالجمود  الطلبة  التلقين تعليم يصيب عقول  على 
أوســـع من  التعليم  مــجــال  أن  ويـــرى  بــل  التفكير،  مــن حيث 
الكتب، وبين فينة  الكبير من  الكم  الطالب في  أن يحمله 
وأخرى ينقل لنا أخبارًا عن بعض الدول التي ادخلت النظام 

االلكتروني في التعليم وباتت تعتمد عليه اعتمادا كليًا.
تكنولوجيا  اســتــخــدام  مــؤخــرًا  فيها  ازداد  مــثــال  فــالــيــابــان 
المدارس  معظم  وربــطــت  التعليم  تطوير  فــي  المعلومات 
بــشــبــكــة "االنـــتـــرنـــت" وفـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة الحــظــت وزارة 
الهندي  التعليم  اليابانية تفوقا في مستوى نظام  التعليم 
الموجودة  إنجيلز  ليتل  مــدرســة  فــي  واضــحــا  يظهر  الـــذي 
الــيــابــان، وأجـــرت بحثًا ميدانيا فــي ذلــك لتستفيد من  فــي 
أعمارهم  تزيد  ال  الذين  األطفال  أن  فاستنتجت  تجربتها، 
على عامين في المدارس اليابانية يتعلمون العد حتى رقم 
20، أما األطفال الذين تصل أعمارهم إلى ثالث سنوات في 

المدرسة الهندية فيتعلمون استخدام الكمبيوتر.
ويشتهر وزير التعليم األمريكي السابق رايلي أنه قال في 
إحدى المناسبات: يستحق جميع طالبنا مدرسين على أعلى 
مستوى، وإتاحة الفرصة لهم الستخدام االنترنت، وتوفير 
تكنولوجيا تعليمية مناسبة لتساعدهم في تحصيل العلم.

وعندما أدلى رايلي بهذا الكالم، وجه نداء إلى المدرسين 
ــيــاء أمـــور الطلبة ورجـــال األعــمــال لكي يبنوا  والــطــالب وأول
من  واالنترنت  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  شراكات تشجع 

أجل تحصيل العلم.
وال تختلف دولتنا قطر في اهتمامها بالتعليم عن غيرها 
فــي مجال  التكنولوجيا  اســتــخــدام  فــي  السباقة  الـــدول  مــن 
التي تفوق  الطلبة  بما يتناسب وعقول  التعليم، وتطويره 
يتعدى  ال  استيعابها  كــان  الــتــي  السابقة  األجــيــال  عــقــول 

مرحلة التلقين في أغلب األحيان.
للرقي  الــدولــة  الــمــعــرفــة) خير مــثــال على سعي  و(شــبــكــة 
األعلى  المجلس  أمـــوره  زمـــام  يتولى  بــرنــامــج  وهــو  بالتعليم 
تفاعل  شبكة  وهــي  المعلومات،  وتكنولوجيا  لــالتــصــاالت 
الكتروني ثالثية في المجال التعليمي حيث تسمح لكافة 
أمور  التعليمية من معلمين وطــالب وأولياء  العملية  أطــراف 
بمشاطرة المعلومات والتواصل ليل نهار، وتهدف الشبكة 
من  المستقلة  الــمــدارس  فــي  التعليم  دمــج تكنولوجيا  إلــى 
خـــالل اســتــخــدام أحــــدث الــنــظــم الــتــكــنــولــوجــيــة فــي اإلدارة 
المدرسية والتعليمية بغرض تحويل عملية التعليم برمتها 
من عملية تقليدية إلى عملية تفاعلية يشارك فيها أولياء 

األمور والمعلمون والطالب.
المجلس  مــع  بالتعاون  لــالتــصــاالت  األعــلــى  المجلس  وقـــام 
األعلى للتعليم بتدشين المرحلة الثانية من شبكة المعرفة في 
25 مدرسة مستقلة بدولة قطر في عام 2008/2009 بعد أن 
تم االنتهاء من تطبيق المرحلة األولى من المشروع بنجاح في 
12 مدرسة مستقلة في العام الدراسي 2006/2007، بينما 
تهدف المرحلة الثالثة من المشروع التي من المقرر تدشينها 
في العام الدراسي 2010/2011 إلى تطبيق الشبكة في جميع 

مدارس المجلس األعلى للتعليم.
فهذا العمل الضخم واالهتمام الكبير من الدولة بالتعليم، 
قابليته في  زرع  ومـــدى  األمـــور  أولــيــاء  إلــى مساندة  يحتاج 
عــقــول الــطــلــبــة، ولــكــن الــحــاصــل أن مـــن أولـــيـــاء األمـــــور من 
للطالب  تقييمها  المدرسة في طريقة  اعتمدت  إذا  يتذمر 
في  المختلفة  وانشطته  ومــشــاركــتــه  فعاليته  حسب  على 
العلمية  مادته  الطالب قرصًا يحوي  منح  ما  وإذا  المدرسة، 
يــتــعــلــم أبناؤهم  يـــريـــدون أن  الـــكـــتـــاب، فـــهـــؤالء  مـــن  بــــدال 
بالطريقة التقليدية التي تعلموا بها هم في السبعينيات أو 
الثمانينيات، فاعتقادهم أن التعليم كتاب وحفظ وتلقين، 
دون أن يعوا مدى تطور عقلية ابنائهم التي أصبحت ترى 
لذلك وجدنا  الملل،  رتيبة تبعث  والتلقين طريقة  الكتاب 
المدرسي  الــكــتــاب  ارجــعــت  المستقلة  الــمــدارس  بعض  أن 
للطالب ليحمل ذلك الكم على ظهره تحقيقا لرغبة أولئك 
أن  إلــى درجــة  ابنائهم  بالجمود على عقول  الــذيــن حكموا 
ثابتة  علمية  بمادة  معلميهم  يطالبون  باتوا  الطلبة  بعض 
الطلبة  أمــور هــؤالء  أولياء  كي يقوموا بحفظها، وقــد يوفر 
الكمبيوتر واالنترنت لهم، ولكن بتصرفهم السابق يجعلون 
األبناء يرون أن هذه الوسائل المتقدمة هي للتسلية وليست 

الستغاللها في التعليم والتعلم.
فهؤالء ممن يسببون العرقلة للعملية التعليمية، ويحتاجون 
التكنولوجيا في  أهمية  لفترة طويلة كي يستوعبوا مدى 

عصرنا الحالي خصوصا في التعليم، ولهؤالء نقول:
بأفكارهم،  وتلم  احتياجاتهم  لتعي  ابنائك  بعقلية  عش 
وتــجــنــب زرع أفـــكـــارك ومــفــاهــيــمــك الــعــقــلــيــة فــيــهــم، فإنك 
ســتــضــرهــم أكــثــر مــن أن تــفــيــدهــم، فــأنــت مــن يــعــيــش في 

عصرهم وليسوا هم من يعاصرونك.
وتقبل كــل مــا هــو جــديــد فــإنــه حتما سيصب فــي قالب 
الــدولــة ال يكون إال نحو  أنما سعي  المنفعة البــنــك، واعــلــم 

األفضل.

هدى الجناحي

د.الهام القرضاوى تتحدث لـــ ~


