
•  الدوحة - الشرق

تم افتتاح معرض الكتاب األول املقام في مدرسة روضــة بنت محمد 
الثانوية املستقلة للبنات يوم األحد املاضى وقامت املديرة الفاضلة " 
فضيلة املناعي " بقص شريط االفتتاح بحضور الطالبات واملدرسات 

واإلداريات وأمهات الطالبات وبعض املدعوات من املدارس األخرى.
وقد شارك في املعرض دار (الثقافة للنشر) و(مكتبة كرسنت) باإلضافة 
إلـــى كــتــب مــنــوعــة شـــارك فيها أولــيــاء االمــــور والــطــالــبــات واملــدرســات 
واإلداريــات باملدرسة. والهدف من هذا املعرض املقام هو تفعيل مركز 
مصادر التعلم من خالل مشاركة أعضاء املدرسة في املدرسة ولتعزيز 
تــبــادل الــزيــارات مــع املـــدارس األخـــرى. كما يهدف املــعــرض الــى تنمية 
املـــهـــارات الــقــرائــيــة للطالبات وتشجيعهن عــلــى اخــتــيــار الــكــتــب التي 
تــنــاســب ميولهن ووضــــع ســيــاســات وإجــــــراءات وتنفيذها فــي مركز 
مــصــادر التعلم وايــصــال أهــــداف املــدرســة وخططها لتقديم التغيير 
بفعالية إلى األفراد والفرق داخل املدرسة وخارجها وقد شمل املعرض 
عرضا تقديميا لبيان أهمية القراءة وفضل القراءة على شعوب العالم 
؟ وكيف ان كلمة (اقـــرأ) هي أولــى الكلمات التي أنزلت على نبي هذه 
األمة. وقامت املسؤوالت بتوزيع مطويات ورقية تحمل فضل القراءة 
على الشعوب وأهميتها. وسيتم توصيل املبالغ العائدة من ريع هذا 
املعرض إلى املؤسسات الخيرية في قطر. وقد أشرفت على هذا املعرض 
املسؤوالت عن مركز مصادر التعلم فيه وهن الفاضالت رفعة الدوسري 

— وهيا الكعبي — والعنود العنزي .

•  هديل صابر

أعــرب السيد راشــد الــدوســري — 
املــديــر الــعــام ملــركــز االســتــشــارات 
العائلية -  عــن فــخــره واعـــتـــزازه 
بــالــخــطــوة الـــتـــي أقـــدمـــت عليها 
الــدولــة فــي تــدشــني استراتيجية 
التنمية الوطنية خالل األسبوع 
املــــاضــــي مــــن قـــبـــل ســـمـــو الــشــيــخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي - ولــي 
العهد - بتشريف صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
األمـــر الـــذي يــنــم عــلــى أن الــقــيــادة 
الـــعـــلـــيـــا تــــضــــع نــــصــــب عــيــنــيــهــا 
مـــســـارًا واضـــحـــًا لــتــحــقــيــق رؤيـــة 
قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة مــــن خــــــالل هـــذه 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي ســتــعــمــد 
الــــى تــحــويــل أهــــــداف رؤيـــــة قطر 
الـــــى واقــــــع حي  الـــوطـــنـــيـــة 2030 
ومــلــمــوس ســيــعــيــشــه أبـــنـــاء هــذا 
 r الــبــلــد. وأكـــــدَّ الـــدوســـري لــــ
أن هــــذا االنــــجــــاز الـــوطـــنـــي املــهــم 
ليس بغريب على دولـــة اعتادت 
االنجازات، خاصة في ظل قيادة 
حكيمة واعية تؤمن بأن التنمية 
الـــبـــشـــريـــة واالرتــــــقــــــاء بـــاالنـــســـان 
الــــقــــطــــري هـــــو الـــســـيـــبـــل األكــــيــــد 
لتحقيق تنمية شاملة ونهضة 
واســـعـــة عــلــى كـــافـــة املــســتــويــات، 
حــيــث ملــســنــا جــمــيــعــًا مــــدى وعــي 
قــيــادتــنــا بأهمية روح املــشــاركــة 
الوطنية ألبناء هذا البلد في رسم 
مسار املستقبل املشرق ألنفسهم 

ولوطنهم. ولعل هذا األمر هو من 
أبرز ما يميز هذه االستراتيجية 
حــــيــــث أتــــــاحــــــت الـــــفـــــرصـــــة أمــــــام 
تــــطــــلــــعــــات وخــــــــبــــــــرات وأحـــــــــالم 
كــافــة فــئــات وقـــطـــاعـــات املجتمع 
القطري من الوزارات واملؤسسات 
الحكومية، ومؤسسات املجتمع 
املــــــدنــــــي، مـــــن أبـــــنـــــاء قـــطـــر حــيــث 
ســاهــم الــجــمــيــع فـــي رســـم وبــنــاء 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــجــانــســة بـــروح 
وطــنــيــة قــطــريــة أصــيــلــة، كــمــا أن 
هذه املشاركة ساهمت في الدمج 
بني احتياجات املجتمع الحالية 
واملستقبلية وبني املتطلبات التي 
تحتاجها التنمية املستدامة مع 
الــتــركــيــز عــلــى الــخــصــائــص التي 
تــمــيــز مــجــتــمــعــنــا والـــســـبـــل الــتــي 

تدعم وتعزز هذه الخصائص.
ومما ال شك فيه ان هذه املشاركة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــــــــروح الـــتـــعـــاونـــيـــة 

الرائعة التي أتاحتها قيادتنا في 
االستراتيجية الوطنية وملسناها 
نــحــن أبـــنـــاء قــطــر تــعــد نــمــوذجــًا 
راقـــــيـــــًا يـــحـــتـــذى بـــــه بـــــني الـــــــدول 
فـــي رســــم الــســيــاســات الــتــنــمــويــة 

الوطنية.

◄ مصدر فخر واعتزاز

كما أن هذه االستراتيجية سوف 
تــســاهــم فــي أن تسير دولــــة قطر 
بـــشـــكـــل مــــتــــأن  ومــــــــــدروس نــحــو 
تــحــقــيــق املــــزيــــد مــــن االنـــــجـــــازات 
واالبـــــــداعـــــــات املـــحـــســـوبـــة  الــتــي 
ستجعل من قطر كما هي دائمًا 
مـــحـــط إعــــجــــاب وتـــقـــديـــر الــعــالــم 
وستظل دائمًا وابدًا مصدر فخر 

واعتزاز لنا جميعُا.
ــــه وعلى  ولــفــت الـــدوســـري إلـــى أنَّ
صعيد دور مــركــز االســتــشــارات 
الــعــائــلــيــة فـــي دعـــم مــســار تنفيذ 
االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
للتنمية فإننا سنعمل جاهدين 
لــنــكــون عــلــى قـــدر املــســؤولــيــة من 
خـــــالل دورنـــــــا فـــي دعـــــم الــتــنــمــيــة 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة واملــــجــــتــــمــــعــــيــــة 
املـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة، وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــالل 
االســتــمــرار فــي تنفيذ املـــبـــادرات 
والــــخــــطــــط والـــــبـــــرامـــــج الـــهـــادفـــة 
واملدروسة  التي ستعود بالنفع 
على الــفــرد وبما سيعزز ويدعم 
مـــــن بــــنــــاء األســــــــــرة وتــمــاســكــهــا 

واستقرارها وأمنها. 

محليات 14
► THURSDAY  ٧  APRIL  ٢٠١١ – No ٨٣٣٠ ¶الخميس ٣ جمادى األولى ١٤٣٢هـ - ٧ أبـريـل ٢٠١١م -  العـدد ٨٣٣٠◄  

أ سئلة تبحث عن أجوبة؟
 

 ملاذا يكذب الرجال؟ وملاذا يشعرون بأنهم يجب أن يكونوا 
محقّني في جميع األمور؟ وملاذا يتجنبون االلتزام؟ وعلى 
الجانب اآلخر، ملاذا تصرخ النساء طلبًا لالستقالل؟ وملاذا 

ُيِعِدن تناول أحد املوضوعات مرارًا وتكرارًا؟
الشـــك ان الــفــجــوة وســــوء الــفــهــم والـــصـــراع الــــذي يمّيز 
القرن  فــي  مـــازال قائمًا — حتى  الجنسني  بــني  العالقة 
أوجــه حياتنا، تمامًا  الــحــادي والعشرين — في جميع 
البحث  آدم وحـــواء. فبعد ثالثة عقود من  كما في عهد 
فــي االخــتــالفــات بــني الــرجــل واملـــــرأة، واجــــراء الــتــجــارب، 
الكتب، واالشتراك  األقــالم، وتأليف  العديد من  وتحليل 
في برامج التلفاز، وعقد املؤتمرات، هناك عشرات اآلالف 
مــن األســئــلــة حـــول الــســبــب الــــذي يــجــعــل الــرجــل واملــــرأة 
لذا جاء كتاب “ ملاذا  ينتهجان طرقًا سلوكية مختلفة. 
يكذب الرجل وتبكي املرأة ليتعامل مع تلك األسئلة التي 
يجب أن نعرف االجابة عنها والتي تطرحها النساء على 

أنــفــســهــن وعــلــى نــســاء أخـــريـــات. 
الــكــتــاب عــبــر األسئلة  كــمــا يبحر 
الــتــي يــطــرحــهــا الـــرجـــال أيــضــًا: “ 
الـــنـــســـاء مطلقًا  تــتــحــدث  ملـــــاذا ال 
بشكل مباشر؟“ و“ملاذا يتذمرن 

طوال الوقت؟.
الــعــلــم اآلن أن يفّسر  ان بــامــكــان 
املــــرأة كثيرًا،  ويــفــّنــد ملـــاذا تتحدث 
ــيــب غــيــر مــبــاشــرة  وتــفــضــل أســال

في الحوار، وترغب في معرفة أدق التفاصيل عن جميع 
من حولها.

اننا نعلم اآلن أن هناك أسبابًا تطورية وبيولوجية وراء 
عــجــز الـــرجـــل مـــن أداء أكــثــر مـــن مــهــمــة فـــي وقـــت واحـــد، 
الــســؤال عن االتجاهات،  وبْغِضه للتسوق وامتناعه عن 
وعـــدم رغــبــتــه فــي مــعــرفــة أي شـــيء مــن حــيــاة أصــدقــائــه 

الشخصية.
من نواٍح عدة، يتطرق كتاب “ ملاذا يكذب الرجل وتبكي 
املرأة “ بالشرح للعديد من النقاط التي ال يستطيع معظم 
الناس استيعابها. فانك على األرجح قد الحظت كيف أن 
العديد من النساء يبدو وكأن لديهن هاجسًا بيولوجيًا 
لشراء وسائل الزينة، أو اعادة ترتيب األثاث لكي يتعثر 
به الرجال أثناء تحركهم خلسة ليًال، أو كيف قلة قليلة 
فقط من النساء هن من يتفهمن نشوة مشاهدة نفس 
الــنــادر أن  األلــعــاب الرياضية مـــرارًا وتــكــرارًا، بينما مــن 
تجد رجــًال يــرى أن ابتكار ثــوب جديد ألحــد املصممني 

املعروفني هو انجاز من انجازات الحياة، العتقد ذلك. 

رؤيتىرؤيتى

عبد العزيز العبد الكريم

¶ املتحدثون في الدورة

¶  راشد الدوسري 

¶  مديرة املدرسة تتفقد املعرض 

يختتم فعاليات البرنامج لألخصائيني باملدارس املستقلة اليوم

 «االستشارات العائلية» يناقش اإلرشاد النفسي من منظور إسالمي 
•  الدوحة — الشرق

يختتم مــركــز االســـتـــشـــارات الــعــائــلــيــة الــيــوم املــرحــلــة 
الــثــالــثــة مـــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي " مـــبـــادئ االرشــــاد 
الــذي استهدف مجموعة من االخصائيني    " النفسي 
النفسيني واالجتماعيني بــاملــدارس املستقلة، بهدف 
تدريبهم على مبادئ ومهارات االرشاد النفسي. وقد 
اشتمل البرنامج التدريبي خالل األيام املاضية على 
مجموعة من املحاور املهمة حول أساسيات االرشاد 
النفسي ونظريات العالج املعرفي السلوكي وأشكاله 
الــى عــرض لحاالت عملية في كيفية  وفنياته إضافة 

تطبيق أنواع العالج في هذا املجال.
كما تم تنفيذ فــرق عمل تدريبية وذلــك بهدف إعــداد 
خطط عالجية إضافة الى مناقشات حية وتدريبات 

عملية.
وســـــــوف يــــقــــدم د.حـــــســـــن الـــبـــريـــكـــي — رئــــيــــس قــســم 
االســـــتـــــشـــــارات الـــشـــرعـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة بــــاملــــركــــز — 
لــلــمــشــاركــني مـــحـــور " االرشــــــاد الــنــفــســي مـــن مــنــظــور 
إســالمــي"، وســـوف يستعرض عـــددًا مــن املــوضــوعــات 
حـــول اإلرشــــاد الــديــنــي وأهــمــيــتــه وأنـــواعـــه، ومــصــادر 
وخصائص وأساليب اإلرشـــاد الديني. وســوف يلي 
ذلك ختام البرنامج وتوزيع الشهادات على املشاركني 

في البرنامج. 
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