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الخميس ٢٨ ربيع اآلخر ١٤٣٨ هـ - ٢٦ يناير ٢٠١٧ م 

الشيف القطري محمد جاسم العبد اهللا:

محمد  الــقــطــري  الشيف  أكــد  مــنــوعــات [:   - الــدوحــة 
جاسم العبد اهللا أن مواقع التواصل االجتماعي كانت االنطالقة 
الحقيقية له لالحتراف في مجال الطبخ بعد أن حققت أطباقه 

العربية والغربية شهرة واسعة واجتذبت آالف المتابعين.
وقال لـ منوعات [: إن فن الطبخ، شغف تتوارثه 

عن جد، حيث مارس هواية الطبخ في البيت  العائلة أباً 
كــبــيــراً، وقـــال تعلمت فن  ومــع أصــدقــائــه ووجـــد دعــمــاً 
الطبخ  احتراف  على  شجعوني  وأهلي  جدتي  من  الطبخ 

واالســـتـــقـــالل بــمــشــروعــي الـــخـــاص، الفـــتـــاً إلـــى أنــهــم 
شــجــعــوه عــلــى افــتــتــاح مــشــروعــه 
مبادرته  أن  إلى  مشيراً  الخاص، 

والمشاهير  الفنانين  استضافة  في 
األولـــى  تُــعــد  الــخــاص،  مطبخه  فــي 

مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــــشــــرق األوســــــط 
عدد  وزاد  واســعــاً،  انتشاراً  له  وحققت 

متابعيه.
وكشف العبد اهللا عن أمنيته في تقديم 
برنامج تليفزيوني خاص بالطبخ، كاشفاً 
عن اتصاالت مع قناة الريان لتقديم مثل 
افتتاح  على  يعمل  أنه  كما  البرنامج،  هذا 

فرع جديد لمطبخه في لندن يقّدم األطباق 
القطرية والشعبية.

ورثت فنون الطبخ.. ووصلت للعالميةورثت فنون الطبخ.. ووصلت للعالمية

مطار حمد.. يتصّدر قوائم التميز

الرياضات المائية تجذب الشبابالرياضات المائية تجذب الشباب
الدوحة - منوعات [: دعا عدد من الشباب إلى ضرورة 
الشباب  تعليم  يضمن  المائية  الدّراجات  بركوب  خاص  ناد  إنشاء 
مــمــارســة هــــذه الـــهـــوايـــة عــلــى أصــولــهــا ويـــوفـــر أمـــاكـــن خــاصــة 
أن  إلى  منوعات [  لـ  تصريحات  في  مشيرين  لممارستها، 
هذه الهواية تجذب الكثير من الشباب لممارستها خالل اإلجازة 
االلتزام  ضــرورة  على  نفسه  الوقت  في  مشّددين  العطل،  وأيــام 

بالشروط العامة لركوب الدّراجات المائية.

٤٤
مـــنـــوعـــات [:   - الــــدوحــــة 
مــطــار حمد الــدولــي.. بــوابــة قطر 
إلـــى الــعــالــم وواحــــد ضــمــن أفضل 
١٠ مـــطـــارات بــالــعــالــم.. ومــؤخــراً 
انـــضـــم إلــــى قــائــمــة تــصــنــيــف فئة 
ســادس  ليكون  نــجــوم"  "الــخــمــس 

هذه  إلــى  ينضم  العالم  فــي  مطار 
الـــقـــائـــمـــة. وقــــــد مـــنـــحـــت شــركــة 
لمعهد  التابعة  تــراكــس"  "ســكــاي 
الــطــيــران فــي لــنــدن، مــطــار حمد 
حصل  كما  التصنيف،  هذا  الدولي 
المعيار  جائزة  على  أيضاً  المطار 

الــذهــبــي الــعــالــمــي فــي نــقــل صــوت 
المطار  تصنيفات  في  المسافرين 
مطار  ليكون  الطيران،  وشركات 
حمد الدولي أول مطار في الشرق 

األوسط يحصل على هذا اللقب.
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تعديل تصميم الثوب تعديل تصميم الثوب 
القطري.. خط أحمرالقطري.. خط أحمر

في استطالع للرأي أجرته منوعات [.. مواطنون:

الدوحة - منوعات [: أظهر استطالع 
للرأي أجرته منوعات [ أن ٨٣٫٦٪ من 
الشباب يجدون أن السوشيال ميديا ساهمت 
فــي انـــحـــدار الــــذوق الـــعـــام، فــي حــيــن اعتبر 

٦٨٫٨٪ أن الموضة الحديثة أضّرت بالعباءة.
من   ٪٨٩٫١ فــإن  االستطالع  نتائج  وحسب 
جديدة  تعديالت  عمل  يرفضون  المواطنين 
عــلــى الــثــوب الــقــطــري، حــيــث اعــتــبــر ٤٩٫٢٪ 
الرئيسي  المصدر  ميديا  السوشيال  أن  منهم 
حين  فــي  الــمــوضــة،  عــلــى  للحصول  للشباب 

العالمية  الــمــاركــات  أن  منهم   ٪٢٧٫٧ اعتبر 
مصدر الموضة و٢٣٫١٪ أن األفالم والممثلين 

مصدر الموضة.
أن  يــرون   ٪٦٠٫٦ أن  االستطالع  وأوضــح 
للموضة  الشباب  تقليد  وراء  األعمى  التقليد 
الـــغـــربـــيـــة الســـيـــمـــا مــــع عـــــدم تــمــاشــيــهــا مــع 
العادات والتقاليد، و١٤٫٧٪ يرون أن التقليد 
لغياب  نتيجة  و١٣٫٤  لــلــشــهــرة  طــلــبــاً  يــكــون 
التوعية و١٢٫٣٪ لعدم وجود مصّممي أزياء 

مؤثرين.
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يوسف الكواري:

زوجة 
واحدة 
تكفي

انطقها صح.. انطقها صح.. 
حملة إلتقان العربيةحملة إلتقان العربية

سلطان الجاسم..سلطان الجاسم..
عاشق جمع الطوابععاشق جمع الطوابع
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م الدوحة -
للرأي أجرته
الشباب يجدو
فــي انـــحـــدار
٦٨٫٨٪ أن الم
نت وحسب 
ير المواطنين 
عــلــى الــثــوب
الس أن  منهم 
للحص للشباب 

أبو إياد



٢٢
مالخميس ٢٨ ربيع اآلخر ١٤٣٨ هـ - ٢٦ يناير ٢٠١٧ م  ٢٦ يناير ٢٠١٧ الخميس ٢٨ ربيع اآلخر ١٤٣٨ هـ -

استطالعات

أغلبية  ناصر:  مريم  قالت 
الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري يــحــصــل 
عـــلـــى الـــمـــوضـــة مــــن مـــواقـــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وذلــك 
 ،  » الفشونيستا   » ـــ  ال لظهور 
الشباب  مــن  مجموعة  وهــم 
والفتيات يروجون للماركات 
العالمية، وكل شخص ينتقي 
وبالنسبة  مــعــه،  يتناسب  مــا 
على  طــرأت  التي  للتعديالت 
بــعــضــهــا  إن  قـــالـــت  الـــعـــبـــاءة، 
مــلــفــت وغـــيـــر مــســتــحــب وال 
غير  قيمة  أي  للعباءة  يمثل 
الـــمـــســـمـــى، والـــبـــعـــض اآلخــــر 
أضــــــــاف لــــلــــعــــبــــاءة وجــعــلــهــا 
الحديث  العصر  مع  متماشية 
مــع مــراعــاة الــشــكــل واأللــــوان  
لــلــتــمــاشــي مـــع الــمــجــتــمــع وال 

تكون ملفتة لألعين.
وأضــــافــــت: 
الـــغـــرب لــيــســوا 
أفضل منا،وال 
ــيــنــا  يــــجــــب عــل
تــقــلــيــد كـــل ما 
ـــــي  هــــــــــو غـــــرب
وهـــــــــــذا   ،  !
بــســبــب غــيــاب 

التوعية، لذلك على مؤسسات 
والثقافية  التعليمية  الــدولــة 
والوصول  الوسائل  استحداث 
إلى الشباب والدعوة للتمسك 
بــــالــــعــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد  فــي 
أهمها  الحياة،  جوانب  جميع 
الملبس لما له من دور كبير 
وضياعها  الهوية،  تحديد  في 
فـــي ظـــل انـــعـــدام 
والتقليد  الــوعــي 
للغرب،  األعــمــى 
وعــــمــــل بــــرامــــج 
روح  تــــــــــعــــــــــزز 
الــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــة 
وكــــــــــيــــــــــفــــــــــيــــــــــة 
على  المحافظة 
القطرية. الهوية 

استطالع منوعات [ يكشف:

وكانت اسئلة االستطالع كاألتي :

٦٨٫٨٪ يرون أن الموضة شوهت العباءة 
الــــــثــــــوب  شــــــكــــــل  تــــــعــــــديــــــل  يـــــــرفـــــــضـــــــون  الـــــــشـــــــبـــــــاب  ــــــــن  م  ٪  ٨٩

عمل  يرفضون  المواطنين  من   ٪٨٩٫١ أن  منوعات [  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
ميديا  السوشيال  أن  منهم   ٪٤٩٫٢ اعتبر  حيث  القطري،  الثوب  على  جديدة  تعديالت 

أن  منهم   ٪  ٢٧٫٧ اعتبر  حين  في  الموضة،  على  للحصول  القطري  للشباب  الرئيسي  المصدر 
الموضة. مصدر  والممثلين  األفالم  أن  و٢٣٫١٪   الموضة  مصدر  العالمية  الماركات 

للموضة  الشباب  تقليد  وراء  األعمى  التقليد  أن  يرون   ٪٦٠٫٦ أن  االستطالع  وأوضح 
يكون  التقليد  أن  يرون  و١٤٫٧٪  والتقاليد،  العادات  مع  تماشيها  عدم  مع  السيما  الغربية 

مؤثرين. أزياء  مصممي  وجود  لعدم    ٪ و١٢٫٣  التوعية  لغياب  نتيجة  و١٣٫٤  للشهرة  طلباً 
الذوق  انحدار  في  ساهمت  ميديا  السوشيال  أن  باالستطالع  المشاركين  من   ٪٨٣٫٦ ويرى 

بالعباءة. أضرت  الحديثة  الموضة  أن   ٪  ٦٨٫٨ اعتبر  حين  العام،في 
وعدم  الغربية  للموضة  األعمى  التقليد  من  والفتيات  الشباب  من  عدد  حذر  ذلك  إلى 
من  العديد  ظهور  مع  خاصًة  واألجداد  اآلباء  عليها  نشأ  التي  والتقاليد  بالعادات  التمسك 
عن  فضالً  المزخرفة  والعباءة  الممزق  والبنطال  الشعر  بقصات  الخاصة  الموضة  صيحات 

اللحية. شكل  في  المشاهير  تقليد 
التواصل  مواقع  مشاهير  بعض  مساهمة  عن  الـ [  لمنوعات  وكشفوا 

البعض  لدى  الوعي  انعدام  مع  الغربية،  الصيحات  هذه  مثل  نشر  في  االجتماعي 
والتقاليد. العادات  مع  يتماشى  فيما  النظر  دون  غربي  هو  ما  كل  تقليد  في  والرغبة 

البنطال الممزق 
للتضامن مع 
الفقراء وليس 
أسلوب حياة

١٣٫٨ ٪ ضد 
قصات الشعر 

الغربية 

٨٣٫٦ ٪ يعتبرون 
أن السوشيال ميديا 
ساهمت بانحدار 

الذوق العام 

عبدالعزيز البلم:

عايض القحطاني:

مريم ناصر:

محمد الصايغ:

انتقد عبدالعزيز البلم ظاهرة انتشار قصات الشعر الغربية 
والتي ال تناسب عاداتنا وتقاليدنا من قريب أو بعيد، وتقليدها 
ليس إال نابعاً من ضعف الشخصية، وقال إن الموضة تذهب 
من  وتختفي  تندثر  ســوف  لحظة  وفــي  عــام،  كل  في  وتأتي 
بينهم  فيما  الشباب  يروجها  مختلفة  موضة  وتظهر  الساحة 

تقليداً للمشاهير دون أي وعي لما يتماشى معه أو ال.
وكــشــف الــبــلــم عــن عـــدم مــعــرفــة أغــلــب الــشــبــاب بالهدف 
البنطال  إن  وقال  بها،  المعمول  الموضة  صيحات  بعض  من 
معاناتهم  والتماس  الفقراء  مع  تضامناً  تصميمه  تم  الممزق 

في البرد، وأن البنطال الممزق اللباس األوحد لهم.

أشار عايض القحطاني إلى مكانة الثوب 
قديم  منذ  األجيال  توارثته  الــذي  القطري 
األزمان وقال ال يمكن إضافة أي نوع من 
وتقاليدنا،  بــعــاداتــنــا  الرتــبــاطــه  الــتــعــديــالت 
حـــيـــث يـــعـــد الـــلـــبـــاس الـــرســـمـــي فــــي كــافــة 
المناسبات، معتبراً أن إضافة أي تعديل قد 
يتسبب باندثار قيمته، حيث أن التعديالت 
سيتم  الفرصة  أتيحت  وإن  متغيرة،  دائماً 
تغيرها كل عام إلى أن يصبح الثوب غريب 

عنا وغير مرتبط بحياتنا.

قــــال مــحــمــد الــصــايــغ إن 
بـــعـــض مـــشـــاهـــيـــر  مـــواقـــع 
أصابوا  االجتماعي  التواصل 
ـــذوق  الــمــجــتــمــع بـــانـــحـــدار ال
الـــــعـــــام، وبـــــاتـــــوا يــــروجــــون  
بغض  غـــربـــي،  هـــو  مـــا  لــكــل 
الــــنــــظــــر عــــمــــا كـــــانـــــت تــلــك 
عادات  مع  تتماشى   األزياء 
مضيفاً  المجتمع،  وتقاليد 
عـــنـــد  الــــــوعــــــي  غـــــيـــــاب  أن 
فــي  الــشــبــاب ســاهــم كــثــيــراً 
تــقــلــيــد كــل مــا هــو مــشــهــور، 
الــمــالبــس  أصــبــحــت  أن  إلـــى 
عند  الــســائــدة  هــي  الــغــريــبــة 

عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــشـــبـــاب 
والبنات.

بمعاقبة  الصايغ  وطالب 

ــــــســــــاهــــــم فــــي  كـــــــــل مـــــــــن ي
نـــشـــر أزيـــــــاء يــشــمــئــز مــنــهــا 
الــــمــــجــــتــــمــــع مـــــــن بـــنـــطـــال 
مــــــمــــــزق وقـــــــصـــــــات شـــعـــر 
تــلــيــق  ال  ومــــالبــــس  غـــريـــبـــة 
والتواصل  الــعــام،  بالمظهر 
مـــع الــمــشــاهــيــر الــمــؤثــريــن 
بشكل  التواصل  مواقع  على 
للطريق  وإرشـــادهـــم  أكــبــر 
المجتمع  ينفع  بما  الصحيح 
ويــــعــــزز الـــقـــيـــم والـــمـــبـــادئ 
الــــتــــي نـــشـــأنـــا عـــلـــيـــهـــا، بــمــا 
يــســاهــم فــي تــمــســك الــجــيــل 
والتقاليد. بالعادات  الحالي 

مريم ناصر

محمد الصايغ

كتب - إبراهيم صالح:

قصات الشعر الغربية  ال تناسب عاداتنا

 للثوب القطري مكانة ال يمكن المساس بها 

مشاهير مواقع التواصل يروجون لألزياء الغربية

لولوة العنزي: العباءة 
الحالية تحتاج 

إلى عباءة !
قالت لولوة العنزي إن العباءة لم تعد 
كما في السابق وباتت أداًة لالستعراض 
للحشمة،متسائلة  ولــيــســت  والــتــبــاهــي 
يتأثرون  ولــمــاذا  الفتيات  أصـــاب  مـــاذا 
األصل  تخالف  كانت  لو  حتى  بالموضة 
في لبس العباءة، الفتة إلى نقص الوازع 
وبعدهم  الفتيات  هـــؤالء  لــدى  الديني 

عن الدين واللباس الشرعي.

الغرب ليسوا أفضل منا 
وال يجب تقليدهم

من أين يحصل الشباب القطري على الموضة ؟

هل تتماشى قصات الشعر الغربية 
مع المجتمع القطري،(القزع ، 

السليكد لوك ، ميسي كات )

 ما أسباب تقليد الشباب للموضة الغربية السيما مع عدم 
تماشيها مع العادات والتقاليد ؟

عايض القحطاني

ـــثــــــوب 

ل الممزق
امن مع
راء وليس
ب حياة

استحداث وسائل 
التواصل لتوجيه 

الذوق العام 

٦٠٫٦٪ يجدون 
أن التقليد األعمى 

سبب الموضة 
الغربية

السوشيال ميديا

نعم

التقليد األعمى

غياب التوعية

طلباً للشهرة

عدم وجود 
مصممين أزياء 
المؤثرين

الماركات العالميةاألفالم والممثلون

٪ ٤٩٫٢

٪ ٢٧٫٧ 

٪ ٢٣٫١ 

٪ ٨٦٫٢

٪ ١٣٫٨

٪ ٦٠٫٦

٪ ١٣٫٤ 
٪ ١٣٫٧

٪ ١٢٫٣

٣

١

٢

عبدالعزيز البلم
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قضايا ساخنة

للتدريب اآلمن على ممارسة الرياضة

نادي الدراجات المائية .. حلم الشبابنادي الدراجات المائية .. حلم الشباب
ــــة ســــن  ١٨ دون  لـــــــمـــــــن  الـــــــمـــــــائـــــــيـــــــة  ــــــــــــــــات  ــــــــــــــــدراج ال اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام  مـــــــنـــــــع 

دعا عدد من الشباب إلى ضرورة إنشاء ناد خاص بركوب الدراجات المائية يضمن تعليم 
الشباب ممارسة هذه الهواية على أصولها ويوفر أماكن خاصة بممارستها مشيرين 

في تصريحات لـ منوعات [ أن هذه الهواية تجذب الكثير من الشباب لممارستها 
خالل اإلجازة وأيام العطل مشددين في الوقت نفسه على ضرورة االلتزام بالشروط 
العامة لركوب الدراجات المائية منها القيادة اآلمنة وعدم القيام بحركات بهلوانية، 

وعدم االقتراب من أماكن السباحة، والبعد عن الممرات المائية للسفن الكبيرة، وعدم 
استخدامها في المياه الضحلة ألن الماكينة قد تسحب الرمال والحصى مما قد يؤدي 

إلى تعطلها، وضرورة تخفيف السرعة قبل الوصول إلى الشاطئ أو المرسى، مع عدم 
استخدامها في الليل الفتقادها لألنوار.

وبين الشباب أن لهذه الرياضة عددا من المخاطر في حال عدم اتباع إجراءات السالمة، 
مشددين على أهمية وجود رقابة وحمالت مكثفة تجعل هواة ركوب الدراجات المائية 
يلتزمون بالقوانين ألن أكثر الهواة طالب وبعضهم دون ١٨، األمر الذي يشكل خطرا على 
نفسه وعلى ممارسيها موضحين أن تخصيص نواد خاصة لتعليم الشباب غير الملم بهذه 

اللعبة يمكنهم بعد فترة وجيزة من تعلم هذه الرياضة االعتماد على نفسه والدخول 
إلى أعماق البحر وحده وممارسة الرياضة بكل إتقان وأريحية.

عبداهللا غانم:

 التوعية بقوانين استخدام الدراجات المائية 

نواف اإلبراهيم: 

سعود راشد: 

أوضـــــــح نـــــــواف اإلبــــراهــــيــــم 
المائية  الـــدراجـــات  ريــاضــة  أن 
ريـــاضـــة مــمــتــعــة، مــنــوهــا إلــى 
أنــــــه يـــقـــضـــي أوقــــــــات فـــراغـــه 
فــي مــمــارســتــهــا خـــالل فصول 
الــســنــة بــشــكــل عــــام ولــكــن في 
فــــتــــرات الـــعـــطـــل واإلجـــــــــازات 
الرياضة  هــذه  مــمــارســة  تكثر 
بــالــنــســبــة لــــي، وبـــيـــن أنــــه في 
بــعــض األوقــــــات تــتــحــول هــذه 
الـــريـــاضـــة مـــن هـــوايـــة لــكــارثــة 
من  الخطأ  الممارسات  بسبب 

قبل بعض الشباب المتهور لهذه الرياضة، ألن 
الذي  األمــر  والقوانين  اللوائح  يتبع  ال  البعض 

يتسبب في حوادث وكوارث.

وتـــابـــع بــشــكــل عـــام هــنــاك 
وعــــــي كـــبـــيـــر بـــيـــن الـــشـــبـــاب 
الــــقــــطــــري حــــــول مـــمـــارســـة 
هنا  فالجميع  الرياضة  هذه 
والضوابط  بالقوانين  ملتزم 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة هــــي تــعــتــبــر 
ريـــاضـــة لــلــتــرفــيــه والــتــســلــيــة 
واالستمتاع في البحر مؤكدا 
أن رياضة الدراجات المائية 
لــــهــــا شـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة بــيــن 
موضحا  عام،  بشكل  الشباب 
أنــــه مـــن إيــجــابــيــاتــهــا زيــــادة 
ممارسة  وإن  التحمل،  وقــوة  الجسم  لياقة 
ـــاضـــة تـــخـــرج اإلنــــســــان مــــن الــضــغــوط  ـــري ال

النفسية.

أوضـــــــح ســــعــــود راشـــــــد بـــأن 
نعاني  الــتــي  الــوحــيــدة  المشكلة 
تتمثل  البحر  دخولنا  عند  منها 
بـــضـــيـــق الــــمــــكــــان الــمــخــصــص 
إلنـــزال الــدراجــات وقــد طالبنا 
كثيرا بتوسعته من قبل خاصة 
في فصل الصيف حيث يزدحم 
الوقت  فــي  بالسيارات  المكان 
الذي ال يتسع فيه المكان سوى 
الدراجة  لتنزيل  واحدة  لسيارة 

المائية.
وتابع تجمعني أنا وأصدقائي 

وإخوتي هواية الدراجات المائية ونلتقي أيام 
اإلجازات لممارسة رياضة الدراجات المائية، 
ونتحدى  نستعرض  ونحن  بوقتنا  ونستمتع 

بــعــضــنــا بـــعـــضـــا، ونـــحـــرص 
عــلــى االلــــتــــزام بــالــقــوانــيــن، 
لهذه  المصاحبة  فالمخاطر 
الهواية متعددة، وقد تؤدي 
القدر  ووفيات  حوادث  إلى 
إنشاء  من  بد  ال  لذلك  اهللا، 
ناد خاص بركوب الدراجات 
الـــمـــائـــيـــة مـــبـــديـــا حــرصــهــم 
عــلــى عــــدم االقــــتــــراب من 
أمـــاكـــن الـــســـبـــاحـــة، والــبــعــد 
عن الممرات المائية للسفن 
الكبيرة، باإلضافة إلى عدم 
قــيــادة الـــدراجـــات فــي الــمــيــاه الــضــحــلــة ألن 
ما  والــحــصــى  الــرمــال،  تسحب  قــد  الماكينة 

يؤدي إلى تعطيلها.

القيادة المتهورة تسبب الحوادث

توسعة المكان المخصص إلنزال الدراجات 

نواف اإلبراهيم

سعود راشد

شروط استخدام 
الدراجات المائية

عدم القيام 
بحركات 
بهلوانية

عدم القيادة 
ليالً

تجنب أماكن 
السباحة

تخفيف 
السرعة قبل 
الشاطئ

البعد عن 
ممرات 
السفن

تجنب المياه 
الضحلة

Osama  Ali

تصوير ـ عثمان السامرائي

كتب ـ مصطفى عدي:

علي راشد: 
تدريب الشباب على 
ممارسة الرياضة

أوضح علي راشد أن الرياضات البحرية 
تــجــذب الــشــبــاب لـــذا يــجــب االهــتــمــام بها 
الــدراجــات  لممارسة  عشقي  وقــال  أكــثــر، 
نهاية  نذهب  وزمالئي  أنا  جعلني  المائية 
كـــل أســـبـــوع إلــــى الــبــحــر لــمــمــارســة هــذه 
الكثير  تفاعل  وســط  الممتعة،  الــريــاضــة 
مــن الــشــبــاب الــذيــن يــمــارســون ويعشقون 

هذه الرياضة. 
واإلجـــازات  العطل  فــتــرات  أن  وأضـــاف 
هي الوقت الذي يمكن لي أن أمارس أي 
ريــاضــة بــحــريــة ســـواء ريــاضــة الــدراجــات 
المائية أو حتى التزلج على الماء، وركوب 
الــمــراكــب الــشــراعــيــة إضــافــة إلـــى الغطس 
الرياضات،  أهــم  من  تعد  التي  والسباحة 
وهـــي الــريــاضــة الــتــي تــمــتــاز بــهــا شواطئنا 
منوها بأنه يجب االهتمام بهذه الرياضة 
الشباب  لتعليم  خــاصــة  نـــواد  وتخصيص 
بعد  يتمكن  حتى  اللعبة  بهذه  الملم  غير 
فــتــرة وجـــيـــزة مـــن تــعــلــم هـــذه الــريــاضــة 
واالعتماد على نفسه والدخول إلى أعماق 
الــبــحــر وحــــده ومــمــارســة الــريــاضــة بكل 
الثقة  أهمية  على  مشددا  وأريحية  إتقان 

بالنفس في ممارسة هذه الرياضة.

غانم  عبداهللا  قال 
الــــــدراجــــــات  تــــعــــد   :
الهوايات  من  المائية 
الـــتـــي يــقــبــل الــشــبــاب 
عـــــلـــــى مـــمـــارســـتـــهـــا 
خـــــــــالل اإلجـــــــــــــازات 
وبقية  خاص،  بشكل 
عام  بشكل  الــفــصــول 
لـــمـــا لـــهـــا مــــن مــتــعــة 
وتـــــشـــــويـــــق وقــــضــــاء 
أنها  إال  جميل،  وقت 
فــــي بـــعـــض األحـــيـــان 

أصحابها  عــلــى  مــشــقــة  إلـــى  تنقلب 
بسبب الحوادث المتكررة للدراجات 
قبل  من  اإلقبال  وأضــاف:  المائية. 
الـــشـــبـــاب عــلــى الــــدراجــــات الــمــائــيــة 
تبدأ  الــدراجــة  تأجير  وأســعــار  كبير 
مناسبة  واألســـعـــار  ريــــال   ٤٠٠ مــن 
جـــدا وهــنــاك بــعــض الــشــبــاب يــأتــون 
تتيح  حــيــث  الــخــاصــة  بـــدراجـــاتـــهـــم 
فرصة  لنا  المائية  الدراجات  هواية 

ميولنا  عن  التنفيس 
وممارسة  ورغباتنا 
اللوائح  وفق  التسابق 
والـــــقـــــوانـــــيـــــن ومــــن 
الغير  تعريض  دون 
وحرصا  للمخاطر، 
عــلــى تــنــمــيــة هــوايــة 
الــــدراجــــات الــمــائــيــة 
بشكل  الــشــبــاب  بــيــن 
عــــام نــفــضــل وجـــود 
نــــــاد بــــحــــري يـــدعـــم 
هذه  ممارسة  فــي  الشباب  قـــدرات 
الـــريـــاضـــة.  وأكــــد ضـــــرورة تــوعــيــة 
المباشر،  النصح  خالل  من  الشباب 
وتـــقـــديـــم اإلرشــــــــــادات الــمــطــبــوعــة 
استفساراتهم  عــن  واإلجـــابـــة  لــهــم، 
التصرف  كيفية  وشــرح  المباشرة، 
القدر  الدراجة  انقالب  حال  السليم 
اآلمـــن  ـــخـــدام  االســـت لــضــمــان  اهللا، 
لــهــا والــتــقــلــيــل مـــن الــــحــــوادث الــتــي 

يتعرضون لها.

دور بارز للنادي 
في تعليم الشباب 
أصول القيادة

عبداهللا غانم



مهن٤٤

ڈ كيف دخلت إلى عالم الطبخ ؟ 
- فــن الــطــبــخ، هــو شــغــف الــعــائــلــة الــذي 
ـــــاً عـــن جــــد، لـــذلـــك أجــــد أن  تـــوارثـــنـــاه أب
طفولتي،  مــنــذ  الــمــفــضــل  ركــنــي  الــمــطــبــخ 
أثناء  جدتي  أالزم  جعلني  للطعام  وحبي 
مبادئ  تعلمت  وقــد  بالمطبخ،  تــواجــدهــا 
الــطــبــخ األســاســيــة مــنــهــا، ومـــارســـت هــذه 
الهواية المحببة إلى قلبي في البيت، ومع 
المخيمات  إلــى  نــخــرج  عندما  أصــدقــائــي 

والبر. 
وبـــــمـــــرور األيــــــــام أصـــبـــحـــت أطـــبـــاقـــي 
العربية والغربية مشهورة جداً على مواقع 
التواصل االجتماعي، وهنا كانت االنطالقة 

الحقيقية لي لالحتراف في هذا المجال.

دعم معنوي
ڈ هــل واجــهــت صــعــوبــات مــن األهــل 

في احتراف هذه المهنة ؟
معنوياً  دعــمــاً  تلقيت  فقد  بالعكس،   -
وأقاربي  أهلي  جميع  من  كبيراً  وتشجيعاً 
ــــذيــــن شــجــعــونــي  وأصـــــدقـــــائـــــي، وهـــــم ال
بمشروعي  واالســتــقــالل  االحـــتـــراف  عــلــى 
الــخــاص، ألن دخــول الــرجــل إلــى المطبخ 
كــان منذ الــقــدم، ففي األفـــراح أو األتــراح 
كــان الــطــبــاخــون ذكــــوراً، لــذلــك فهو ليس 
حــكــراً عــلــى الــنــســاء فــقــط، لــذلــك قــررت 
أبــرز  أحــد  أكـــون  وأن  مطعمي  أفتتح  أن 

الطباخين القطريين.

أشهر األطباق
ڈ ما أشهر األطباق التي تتميز بها ؟

أشهر  مــن  األبــيــض  الشيوخ  مجبوس   -
التي  التراثية  األصناف  من  وهو  أطباقي، 
كما  قطر،  في  وأجدادنا  آباؤنا  عليه  تعّود 
سمك  مــن  المعمول  الكشيد  طبق  أجــيــد 

الــنــواعــيــظ أو الــكــنــعــد، وهـــو مــن األطــبــاق 
المطلوبة بشكل يومي.

استضافة المشاهير 
ڈ استضافتكم المشاهير بادرة الفتة، 

حدثنا عن هذه التجربة ؟
- فــكــرة اســتــضــافــة الــمــشــاهــيــر بـــدأت 
تشاركت  عندما  اإلنستجرام،  موقع  على 
الملقب  المتميز  الــبــحــريــنــي  الــشــيــف  مــع 
بـ«ولد الشيخة» في عرض بعض األطباق 
التقليدية المتميزة، ما زاد عدد المتابعين 
بالل  الفنان  استضفت  كما  موقعي،  على 

الشامي والطباخ الكويتي سليمان القصار، 
ــلــذيــن ســاهــمــا فـــي دعــمــي عــلــى مــوقــع  ال
اإلنستجرام وزيادة عدد المتابعين بشكل 

الفت.
على  مــوقــعــي  مــتــتــبــعــي  أحــــد  زار  كــمــا 
مطعم  بأطباقي،  والمعجبين  إنستجرام 
الــشــيــف اإلمــــاراتــــي خـــالـــد حـــريـــة بــهــدف 
ومن  الــمــوقــع،  على  أكــالتــي  على  تعريفه 
اإلماراتي  الفنان  تواجد  الصدف  محاسن 
عــــبــــداهللا بـــالـــخـــيـــر، وأحــــــد اإلعــالمــيــيــن 
المعروفين في دولة اإلمــارات، وأكــدا لي 

دعمهما لفكرتي وأشادا بطريقة طبخي، 
فــدعــوتــهــمــا إلـــى مــطــعــمــي ومــجــلــســي في 
الدوحة، ومن هنا تولدت فكرة استضافة 
تجاوباً  القــت  التي  والمشاهير،  الفنانين 
كــبــيــراً مـــن مــحــبــي الــطــبــخ عــلــى الــمــواقــع 

اإللكترونية.
ـــكـــم اســـتـــضـــافـــة  ڈ مــــــــاذا أضـــــافـــــت ل

المشاهير ؟
مسبقاً  ذكــرت  فكما  الكثير،  أضافت   -
أصبحت وسائل التواصل االجتماعي تهتم 
أبسط  أن  أدهشني  والذي  بالطبخ،  كثيراً 

موقع  على  معروف  شيف  أي  من  دعاية 
اإلنـــســـتـــجـــرام أو ســـنـــاب شـــــات، تــجــتــذب 
مئات المتابعين. وعلى سبيل المثال قّدم 
طبقاً  الشيخة»  «ولـــد  البحريني  الشيف 
خاصاً به، ونال إعجاب الكثيرين وأصبح 
مطعمي،  في  جداً  المرغوبة  األطباق  من 

وهذا بحد ذاته أكبر دعم لي. 

األطباق التقليدية
مــشــاهــيــر  بـــاســـتـــضـــافـــة  تــفــكــر  أال  ڈ 

عالميين ؟
- هـــذه أمــنــيــتــي، وهـــنـــاك الــعــديــد من 

الـــنـــجـــوم الــعــالــمــيــيــن الــــذيــــن أتـــمـــنـــى أن 
يــــزورونــــي ويـــشـــاركـــونـــي أفـــكـــارهـــم في 

الطبخ. 

الجالية الخليجية

ڈ هل تنوي التوسع خارج قطر ؟
- نـــعـــم، لـــقـــد عـــــدت لــلــتــو مــــن لــنــدن 
وســـيـــتـــم افـــتـــتـــاح فـــرعـــي الـــثـــانـــي هــنــاك 
يفتقد  حــيــث  تــعــالــى،  اهللا  بــــإذن  قــريــبــاً 
والجالية  المغتربون  القطريون  الطالب 
الخليجي،  الطبخ  إلــى  هــنــاك  الخليجية 
وسيكون تركيزي على األطباق القطرية 

والشعبية. التراثية 

طباخون عالميون

العالمي  أو  العربي  الطباخ  هــو  مــن  ڈ 
الذي تأثرت به ؟

- على المستوى العربي تأثرت بالطباخ 
الصعيد  على  أما  الشيخة،  ولد  البحريني 
العالمي فهناك الطباخان سليمان القصار، 

وجيمي أوليفر الذي زرت مطبخه.

وجبة المدرسين

ڈ هل تتمسكون باألطباق الشعبية، أم 
هناك تجدد دائم في األطباق ؟

- أجدد األطباق في وجبة الفطور بشكل 
متكاملة  وجبة  أضفت  ومؤخراً  مستمر، 
كال  من  التدريسي  بالكادر  خاصة  جديدة 

الجنسين تحتوي على ٧ أصناف.

األطباق الصحية

ڈ وماذا عن األطباق الصحية ؟
- هــنــاك أصـــنـــاف صــحــيــة خــاصــة في 
جديداً  وجبة الفطور، وقد أطلقت منتجاً 
جميع  يناسب  الصحية»  «العلبة  أسميته 

األعمار.

الشيف القطري محمد جاسم العبداهللا لـ منوعات [:

ـــــي  ـــــرت ـــــه ـــــــــــــي.. وإنـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــرام ســــــــبــــــــب ش ـــــــــــن جـــــــــــــدت ــــــمــــــت الــــــــطــــــــبــــــــخ م ــــــعــــــل ت

أهـــــــــــلـــــــــــي شــــــــجــــــــعــــــــونــــــــي عـــــــــلـــــــــى االســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــالل بـــــــــمـــــــــشـــــــــروعـــــــــي الـــــــــخـــــــــاص

مواقع  أن  العبداهللا  جاسم  محمد  القطري  الشيف  أكــد 
لالحتراف  له  الحقيقية  االنطالقة  كانت  االجتماعي  التواصل 
والغربية  العربية  أطباقه  حققت  أن  بعد  الطبخ  مجال  في 

شهرة واسعة واجتذبت آالف المتابعين.
الطبخ،  فن  إن  منوعات [  لـ  خاص  حــوار  في  وقــال 
الطبخ  هواية  مارس  حيث  جد،  عن  أباً  العائلة  تتوارثه  شغف 
تعلمت  وقال  كبيراً،  دعماً  ووجد  أصدقائه  ومع  البيت  في 
الطبخ  احتراف  على  شجعوني  وأهلي  جدتي  من  الطبخ  فن 
إلى أنهم شجعوه على  واالستقالل بمشروعي الخاص، الفتاً 

افتتاح مشروعه الخاص، مشيراً إلى أن مبادرته في استضافة 
من  ــى  األول تُعد  الــخــاص،  مطبخه  في  والمشاهير  الفنانين 
نوعها في الشرق األوسط وحققت له انتشاراً واسعاً ، وزادت 

عدد متابعيه.
أشهر  من  يُعد  األبيض  الشيوخ  مجبوس  إن  العبداهللا  وقال 
أطباقه، وكذلك طبق الكشيد المعمول من سمك النواعيظ 
يومي،  بشكل  المطلوبة  األطــبــاق  مــن  وهــو  الكنعد،  أو 
التقليدية،  األطباق  محبي  أكثر  السن  وكبار  النساء  أن  موضحاً 
كما أنه قام بابتكار وجبة جديدة خاصة بالكادر التدريسي من 
صحياً  غذائياً  ٧ أصناف، باإلضافة إلى علبة صحية تُعتبر منتجاً 

يناسب جميع األعمار.

ورثت أسرار فنون الطبخ عن األجداد
الشيف القطري محمد جاسم العبداهللا لـ م

مح القطري  الشيف  أكــد 
ا كانت  االجتماعي  التواصل 
ح أن  بعد  الطبخ  مجال  في 
شهرة واسعة واجتذبت آالف
لـ خاص  حــوار  في  وقــال 
عن أباً  العائلة  تتوارثه  شغف 
و أصدقائه  ومع  البيت  في 
وأهلي جدتي  من  الطبخ  فن 
واالستقالل بمشروعي الخاص

ــــاً    ــــب ـــــاق الـــــقـــــطـــــريـــــة فـــــــي لــــــنــــــدن قــــري ـــــب ـــــألط ـــي ل ـــخ ـــب ـــط ـــم فـــــــــرع جــــــديــــــد ل

مجبوس الشيوخ 
األبيض 

والكشيد.. أبرز 
أطباقي

وجبة جديدة 
خاصة بالكادر 
التدريسي من

٧ أصناف 

تأثرت بالشيف
ولد الشيخة وسليمان 
القصار وزرت مطبخ 
جيمي أوليفر

العلبة الصحية.. 
منتج غذائي 

يناسب 
جميع األعمار
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حوار - ميادة الصحاف:

أسرار صناعة الحصير والُسفر والسالل

أدوات منزلية بنكهة شعبيةأدوات منزلية بنكهة شعبية
الصناعات  مــن  الــخــوص  صناعة  مهنة  تُعد 
الــيــدوّيــة الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة الــمــعــتــمــدة على 
شاركت  التي  «السعف»،  النخيل  شجر  أوراق 
ـــمـــرأة فــيــهــا بــشــكــل مــتــمــيــز، وتــنــتــج حــرفــة  ال
صناعة السعف كثيراً من المنتجات التي تعتمد 
آلة،  أي  تدخل  دون  صناعتها  في  األيــدي  على 
التركيز  على  السعف  صناعة  حــرفــة  وتعتمد 
والـــدقـــة لــمــا تــحــتــاجــه مـــن إتـــقـــان، وال تـــزال 
ولها  اليوم،  حتى  تتداول  منتجاتها  من  الكثير 
كان  وإن  اقتنائها  على  يقبل  الــذي  جمهورها 
أقــل مــن الــمــاضــي، خــاصــًة فــي الــيــوم الوطني 

واألعياد والقرنقعوه.
يستخدمها  الــتــي  الرئيسية  العمل  وأدوات 
الخواص هي اليدان واألسنان بالدرجة األولى 

المخايط  أو  الــمــدبــبــة،  والــحــجــارة  والــعــظــام 
بالدرجة  اإلبــرة  مقام  تقوم  التي  المخارز  أو 
األخـــرى  األدوات  بــعــض  جــانــب  إلـــى  الــثــانــيــة، 
النخيل،  أوراق  فــيــه  تغمر  ووعــــاء  كــالــمــقــص 
والصمغ. ويستخدم السعف في صناعة مختلف 
المشغوالت  مــن  والكثير  المنزلية،  األدوات 
والسالل  والمنسف  والسفر  كالحصير  اليدوية، 
حيث  الــمــراوح،  عــن  فضالً  الصغيرة  والجونة 
تجفيفه،  ثم  ومن  السعف  بقص  الصانع  يقوم 
ومن  يطلب،  ما  حسب  على  بتشكيله  والقيام 
الزخارف  وتشكيل  األلــوان  بمختلف  صبغه  ثم 
األداة  مــن  الــغــرض  مــع  يتماشى  بما  المطلوبة 

المنزلية.
عليها  يوضع  الُسفر «التي  صناعة  ويستغرق 
والتي  أيــام  ثالثة  إلــى  يومين  بين  ما  الطعام» 

تعتمد عــلــى نـــوع الــزخــرفــة وحــجــمــهــا ويــقــدر 
وصنع  ريــــال،   ٢٠٠ إلـــى   ٥٠ بــيــن  بــمــا  ســعــرهــا 
يستغرق  إرهــاقــاً  األكــثــر  يُــعــد  والـــذي  الحصير 
على التطريز  مدة ثالثة أيام متواصلة اعتماداً 
واأللوان المستخدمة والتي يقدر سعرها بداية 

من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ريال.
ويـــقـــبـــل الــــمــــواطــــنــــون عـــلـــى شـــــــراء أطـــبـــاق 
الــمــكــســرات الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي الــمــنــاســبــات 
البراقة  بألوانها  وتتميز  والقرنقعوه  واألعــيــاد 
متنوعة  بــتــطــريــزات  الــمــخــتــلــفــة  وأحــجــامــهــا 

تتماشى مع جميع األذواق.
الــمــنــزل  فـــي  الــمــســتــخــدمــة  األدوات  ومــــن 
ــــذي يــوضــع بــه الــخــبــز» ، وأيــضــاً  الــمــنــســف «ال
الــســالل والــمــراوح والــتــي مــازالــت يتم اإلقــبــال 

عليها إلى يومنا هذا.

كتب - إبراهيم صالح: 
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سياحة

ضمن أفضل ١٠ مطارات في العالم 

مطار حمد الدولي بوابة قطر إلى العالم  مطار حمد الدولي بوابة قطر إلى العالم  
ــــــــاري ــــــــج ال الــــــــــعــــــــــام  مـــــــلـــــــيـــــــون   ٤٠ إلـــــــــــــى  الـــــــمـــــــســـــــافـــــــريـــــــن  أعـــــــــــــــــــداد  ـــــــــــاع  ـــــــــــف ارت

الدوحة - [ : مطار حمد الدولي .. بوابة قطر إلى 
العالم  وواحد ضمن أفضل ١٠ مطارات بالعالم .. ومؤخراً 

انضم إلى قائمة تصنيف فئة «الخمس نجوم» ليكون 
سادس مطار في العالم ينضم إلى هذه القائمة.وقد 

منحت شركة «سكاي تراكس» التابعة لمعهد الطيران في 
لندن، مطار حمد الدولي هذا التصنيف، كما حصل المطار 
على جائزة المعيار الذهبي العالمي في نقل صوت  أيضاً 

المسافرين في تصنيفات المطار وشركات الطيران، ليكون 
مطار حمد الدولي أول مطار في الشرق األوسط يحصل 

على هذا اللقب.
وسجلت أعداد المسافرين عبر مطار حمد الدولي زيادة  
تقّدر بنحو ٢٥٪ ليصل عدد المسافرين عبر المطار إلى ٣٧٫٨ 

مليون مسافر بنهاية العام الماضي .. ومن المنتظر أن 
يرتفع   العدد إلى أكثر من ٤٠ مليون مسافر خالل العام 

الحالي ٢٠١٧.
ومؤخراً تم الكشف أيضاً عن أن هناك تصميما جديدا 
لمبنى الشحن الجوي بطاقة استيعابية قدرها ٣٫٥ مليون 

طن- ضعف المبنى الحالي -، وتوقع  طرح مناقصة 
المشروع العام الحالي.

٦٥ مليون مسافر مع اكتمال 
المرحلة الثالثة 

مبنى جديد للشحن
 الجوي بطاقة استيعابية
 ٣٫٥ مليون طن

مطار حمد الدولي ذو الخمس نجوم

٣٧٫٨ مليون مسافر بنهاية العام الماضي

 أفضل مطار في الشرق األوسط

قطار لنقل المسافرين داخل المطار

يـــعـــتـــبـــر الـــتـــصـــنـــيـــف الــــمــــرمــــوق 
ـــجـــوم» تــكــريــمــاً  لــفــئــة «الـــخـــمـــس ن
عالي  أداء  حققت  الــتــي  للمطارات 
الــــــجــــــودة، وهــــــو بـــمـــثـــابـــة تـــقـــديـــر 
ــلــمــطــارات الــتــي تــقــدم تــســهــيــالت  ل
تضاف  والتي  للمسافرين  ممتازة 

إلـــــى الـــــجـــــودة الـــعـــالـــيـــة لــمــوظــفــي 
الـــــخـــــدمـــــات بــــالــــمــــطــــار. ويـــشـــمـــل 
الخدمات  للمطار  الجودة  تصنيف 
بــالــمــغــادريــن،  المتعلقة  الــمــبــاشــرة 
والــقــادمــيــن، والـــرحـــالت الــمــحــولــة 
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل مـــــرافـــــق الـــمـــطـــار 

وخــــــدمــــــات الـــــعـــــمـــــالء، واألمـــــــــن، 
والــــجــــوازات والــمــتــاجــر، ومــرافــق 

والشراب. الطعام 
ويـــــعـــــد مـــــطـــــار حــــمــــد الـــــدولـــــي 
على  يحصل  الذي  السادس  المطار 
العالم،  مستوى  على  التصنيف  هذا 

تــصــنــيــف  مــنــح  تـــم  أن  ســبــق  حــيــث 
مــطــارات  لخمسة  نــجــوم»  «خــمــس 
أخـــرى فــقــط عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
وهـــــــي: ســــنــــغــــافــــورة، وســـــيـــــؤول، 
 ، -هانيدا  وطــوكــيــو  كــونــج،  وهــونــج 

وميونيخ.

حمد  مطار  استمرار  في  المسؤولون  يثق 
المعايير  أعــلــى  على  المحافظة  فــي  الــدولــي 
وتـــطـــويـــرهـــا بــيــنــمــا نــمــضــي قـــدمـــاً فـــي عــام 

.«٢٠١٧
تشغيله،  على  فقط  سنوات  ثالث  وبمرور 
حـــصـــل مـــطـــار حـــمـــد الــــدولــــي عـــلـــى جـــوائـــز 
وشـــــهـــــادات عــالــمــيــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك جـــائـــزة 

«أفـــضـــل مــطــار فـــي الـــشـــرق األوســــــط» من 
 ،  ٢٠١٦ و   ٢٠١٥ للعامين  تــراكــس»  ســكــاي 
وجائرة سكاي تراكس ألفضل خدمة يقدمها 
الــمــوظــفــون عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق األوســــط 
لعام ٢٠١٦، وكذلك جائزة أفضل مطار في 
لعام  آسيا  لجوائز  المستقبل»  سفر  «تجربة 

.٢٠١٥

يعتبر عام ٢٠١٦  من األعــوام التي شهدت 
حققها  الــتــي  مهمة  إســتــراتــيــجــيــة  ـــجـــازات   إن
مــطــار حمد الــدولــي، والــتــي تضمنت إطــالق 
من  المسافرين  تمّكن  التي   iBeacon تقنية 
تجربة  خــوض  مــن  الــجــوال  تطبيقات  خــالل 
سفر ممتعة عبر مميزات المطار الذكي في 
المبنى، إضافًة إلى البدء بتشغيل قطار الركاب 
فـــي الـــذهـــاب واإليـــــاب (فـــي اتــجــاهــيــن) بين 
المنطقتين (D) و (E)، فضالً عن فتح متاجر 
وعــالوة  الــحــرة.  الــســوق  منطقة  فــي  متعددة 
بالتعاون  الدولي  حمد  مطار  به  قام  ما  على 
مع قطر للمتاحف من وضع عدد من األعمال 

الفنية المحلية والعالمية في المبنى.
إعــالن  فــي ٢٠١٦  المهمة  الــتــطــورات  ومــن 
مــطــار حــمــد الــدولــي عــن تشغيل قــطــار نقل 
المسافرين للتنقل ضمن المطار، وذلك ابتداًء 

من األول من نوفمبر الماضي.
المسافرين  قطار  عمليات  تدشين  وجــاء   

من  المثمر  التعاون  على  بــنــاًء 
الــــمــــواصــــالت  وزارة  قـــبـــل 

واالتــــــــــصــــــــــاالت، والــــتــــي 
مـــنـــحـــت مــــطــــار حــمــد 

تسلط  التي  العمليات،  سالمة  شهادة  الدولي 
الضوء على استيفاء المطار لمعايير ومتطلبات 

سالمة السكك التي تشكل خط سير القطار.
ويــــقــــدم الـــقـــطـــار الـــجـــديـــد خــــدمــــات نقل 
المسافرين بشكل متواصل من الجزء الجنوبي 
يساهم  مــا  الــشــمــالــي،  الــجــزء  وحــتــى  للمطار 
بخفض وقت التنقل بشكل كبير عبر المطار 
للمسافرين القادمين والمغادرين، ومسافري 

الترانزيت.
عبر  الــمــغــادريــن  للمسافرين  يمكن  كــمــا 
مــطــار حــمــد الـــدولـــي مــن اســتــقــالل الــقــطــار 
من المحطة الجنوبية، والواقعة خلف الدب 
المحطة  نــحــو  سينتقلون  حــيــث  الــمــصــبــاح، 
 D الممرات  مــن  بالقرب  الواقعة  الشمالية 
فسيكون  الــقــادمــون  الــمــســافــرون  أمـــا   ،Eو
بــإمــكــانــهــم الــصــعــود عــلــى مــتــن الــقــطــار من 
من  سيتمكنون  حــيــث  الــشــمــالــيــة،  المحطة 
الوصول إلى صالة الجوازات الواقعة بالقرب 
مـــــــن الـــمـــحـــطـــة 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة 

للقطار.

حمد  مطار  في  المسؤولين  حسب 
تصميم  من  االنتهاء  تم  فقد  الــدولــي 
تـــوســـعـــة مـــطـــار حـــمـــد الـــــدولـــــي مــن 
طرح  توقع  المنفذة.مع  الشركة  قبل 
الربع  خالل  الشركات  على  المناقصة 
الثاني من هذا العام أو الربع الثالث على 
األكــثــر.  ومــن التطورات المهمة فقد 
مطار  عبر  المسافرين  أعــداد  سجلت 
حمد الدولي زيــادة  تقّدر بنحو ٢٥٪ 
المطار  عبر  المسافرين  عــدد  ليصل 
العام  بنهاية  مسافر  مليون   ٣٧٫٨ إلى 

يرتفع  أن  المنتظر  ومــن   .. الماضي 
العدد إلى أكثر من ٤٠ مليون مسافر 
خالل العام الحالي ٢٠١٧. ويأتي نجاح 
المطار من كونه مشغالً بكامل طاقته، 
وأن الــمــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن تــطــويــره 
باتت منظورة في المستقبل القريب، 
حيث يخدم المطار ما يزيد على ٣٠ 
هذا  وسيرتفع  سنوياً،  مسافر  مليون 
انتهاء  مع  مليوناً   ٦٥ إلى  ليصل  العدد 
الحكومة  إن  للمطار.  الثالثة  التوسعة 
ــتــوســعــات  قــــد وقـــفـــت عـــلـــى خـــطـــة ال

لــمــطــار حــمــد الـــدولـــي، وتـــم تشكيل 
لجنة جديدة تكون مسؤولة عن خطة 
الــتــوســعــات بــرئــاســة الــســيــد عــبــد اهللا 
السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران 
أن  أيضاً  الكشف  تم  ومؤخراً  المدني. 
الشحن  لمبنى  جديدا  تصميما  هناك 
 ٣٫٥ قدرها  استيعابية  بطاقة  الجوي 
الحالي  المبنى  ضــعــف  طن-  مــلــيــون 
المشروع  مناقصة  طــرح  وتــوقــع    ،  -
العام الحالي.  تم تصميم مطار حمد 
يتالءم  عصري  بشكل  وبناؤه  الدولي 

مع متطلبات المسافرين، ويوفر لهم 
الخدمة والراحة التي تفوق التوقعات 
ومــريــحــة.  ورحــبــة  جميلة  بيئة  فــي 
يمنحها  التي  السفر  تجربة  وتعتبر  
تصميمها  تـــم  الـــدولـــي  حــمــد  مــطــار 
لتبقى في الذاكرة كتجربة ال ينساها 
أي مــســافــر. ويــوفــر الــمــطــار الــراحــة 
التي  الفترة  كانت  مهما  للمسافرين 
يقضونها بالمطار، وبذل المزيد من 
الجهد لجعل رحلتهم مميزة وخالية 

من المتاعب.

ن ث ال ن ا من لت المثمر  لتعاون 
الــــمــــواصــــالت ة 
ــاالت، والــــتــــي
حــمــد ــطــــار

مـــــــن الـــمـــحـــطـــةمـــــــن الـــمـــحـــطـــة
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة

للقطار.

Osama  Ali



العبها صح٦٦

ڈ ماهي هوايتك المفضلة ؟
- طبعاً بعد كرة القدم أعشق كرة 
لعب  على  حريصاً  وكنت  الطائرة 
الــطــائــرة فــي الــــــدورات الــريــاضــيــة 
وفي الفرجان ألنها كانت تعد اللعبة 

الشعبية الثانية بعد كرة القدم.  
 كــمــا أهــــوى الــســفــر حــيــث زرت 
أهــــوى  كـــمـــا  الـــعـــالـــم  دول  أغــــلــــب 
الـــــرحـــــالت الـــبـــحـــريـــة ومـــشـــاهـــدة 
الــبــرامــج الــوثــائــقــيــة وأحــــرص على 
والنصف  الــثــامــنــة  نــشــرة  مــشــاهــدة 

بتلفزيون قطر.
رحالت البر 

الـــبـــر  رحــــــــالت  ــــهــــوى  ت هـــــل  ڈ 
والصيد ؟

- ال ولكنني أعشق رحالت البحر 
الــوالــد  مــع  البحر  على  تــعــودنــا  ألنــنــا 

ولست من هواة الصيد.
الهروب من البورصة

الـــريـــاضـــيـــيـــن  إن  يــــقــــولــــون  ڈ 
فهل  واالستثمار  التجارة  يعشقون 

لك مشاريع تجارية ؟
فــي  ســـابـــقـــاً  - كـــنـــت مـــســـتـــثـــمـــراً 
منها  هـــربـــت  ولــكــنــنــي  الـــبـــورصـــة 
وفــي  مــخــاطــرهــا  زادت  أن  بــعــد 
القطريين  الــريــاضــيــيــن  الــحــقــيــقــة 
يـــمـــيـــلـــون لـــلـــمـــشـــاريـــع الــمــرتــبــطــة 
األدوات  بــيــع  كــمــحــالت  بــالــريــاضــة 
لعمل  السمسرة  ومكاتب  الرياضية 
الـــمـــعـــســـكـــرات وجـــلـــب الــمــدربــيــن 

والمحترفين.
االستثمار الصحيح

ڈ هــــل يــســتــثــمــر الـــريـــاضـــيـــون 
القطريون أموالهم بشكل جيد ؟

- أتــمــنــى ذلـــــك، خـــاصـــة الــجــيــل 
بالماليين  عــقــودهــم  ألن  الــحــالــي 
بـــخـــالف أيـــامـــنـــا فـــكـــان الــــمــــردود 
الـــــمـــــادي ال يـــذكـــر وبـــالـــطـــبـــع مــن 
أموالهم  يستثمروا  أن  مصلحتهم 
قصيرة  المالعب  في  حياتهم  ألن 
أمواله  يستثمر  لم  فــإذا  طالت  وإن 
بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح فــــي مــشــاريــع 
تــجــاريــة فــربــمــا يــأتــي الـــيـــوم الـــذي 

يندم فيه ووقتها لن يفيد الندم.
أسرتي كل حياتي

ڈ ماذا تعني لك األسرة ؟
حياتي  كــل  أســرتــي  تأكيد  بكل   -
وأنــــا ســعــيــد بــأســرتــي والـــتـــي تضم 
الذي  علي  الثالثة  وأوالدي  زوجتي 
يــلــعــب فــي بــراعــم الــعــربــي وراشـــد 
وشـــهـــد وأنـــــا حـــريـــص عــلــى قــضــاء 

معظم وقتي مع أوالدي.
زوجة واحدة تكفي

ال  الــريــاضــيــيــن  إن  يــقــولــون  ڈ 
يكتفون بزوجة واحدة ؟

- أنـــا الــحــمــد هللا قــانــع بــزوجــتــي 
وأرى أن زوجة واحدة تكفي طالما 
أنها تسعد زوجها وتعمل على راحته 
والحمد  تونسية  مــن  تــزوجــت  ــا  وأن

هللا سعيد للغاية في حياتي.
ڈ لماذا زوجة تونسية ؟

- الزواج قسمة ونصيب ونصيبي 

بها  أكرمني  وربنا  تونسية  في  كان 
والــبــنــات  بالبنين  منها  وأكــرمــنــي 

فلله الحمد والشكر.
هواة السفر

ڈ تـــهـــوى الــســفــر لــلــخــارج فــأي 
العواصم العالمية تعشقها ؟

دول  أغــلــب  تــقــريــبــاً  زرت  أنـــا   -
دولة  أزور   صيف  كل  ففي  العالم 
معينة أقضي فيها إجازتي السنوية 
مــع أســرتــي ولــكــنــنــي أعــشــق هونج 

كونج وريو دي جانيرو البرازيلية.
مــنــاظــر نــاطــحــات الــســحــاب في 
هــونــج كــونــج وهـــي تعكس أنــوارهــا 

خيالي  منظر  البحر  على  الليل  في 
يصعب وصفه أما في ريو البرازيلية 
المطلة  الخضراء  بالجبال  فتستمع 
عــلــى الــبــحــر إلـــى جــانــب الــشــواطــئ 

الرائعة ذات المناظر الخالبة.
وسائل الترفيه 

ڈ هل سفرك الدائم يعني عدم 
وجود أماكن للترفيه في قطر ؟

حافلة  بــاتــت  قطر  بالعكس  ال   -
وهي  الرائعة  الترفيهية  باألماكن 
مقصد سياحي ألبناء المنطقة وأنا 
في  الدوحة  يغادر  قطري  أي  ألوم 
الــربــيــع ولــكــن فــي الــصــيــف عندما 

فالناس  والــرطــوبــة  الــحــرارة  تشتد 
تــــكــــون مـــــعـــــذورة عـــنـــدمـــا تـــغـــادر 
الدوحة لقضاء إجازتها السنوية في 

أحد العواصم األوروبية. 
األفالم الوثائقية

ـــهـــوى األفـــــالم  ـــقـــول إنـــــك ت ڈ ت
الوثائقية فهل تهوى القراءة ؟

ولــكــنــنــي  الـــــقـــــراءة  أهـــــــوى  ال   -
من مشاهدة األفالم  أستفيد كثيراً 
الــوثــائــقــيــة وأنــــا أتـــصـــور أن أغــلــب 
بــالــقــراءة  تربطهم  ال  الــريــاضــيــيــن 
من  أغلبهم  أن  خاصة  ود،  عالقة 
ونــادراً  المتوسط  التعليم  أصحاب 

ما تجد جامعيين ألن الكرة تحتاج 
لتفرغ كبير.

مجبوس الهامور
ڈ ماهي أكلتك المفضلة ؟

مــجــبــوس  الـــمـــفـــضـــلـــة  ـــتـــي  أكـــل  -
الهامور، وفي الخارج فأفضل لحم 
معينة  مطاعم  لي  ودائــمــاً  الستيك 

أحب أن أتردد عليها.
األفالم السينمائية

مشاهدة  عــلــى  تــحــرص  هــل  ڈ 
األفالم في السينما ؟

- لـــم أفـــكـــر يـــومـــاً فـــي الـــذهـــاب 
األفــالم  هـــواة  مــن  فلست  للسينما  

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة وأكــــتــــفــــي بــــاألفــــالم 
الوثائقية وأستفيد منها كثيراً وهي 

تعوضني عن عدم القراءة.
صاحب الفضل

ڈ من صاحب الفضل عليك ؟
علي  الفضل  أصحاب  بالتأكيد   -
كما  معي  يقصرا  لــم  فهما  والـــداي 
أخـــوي محمد  أنــســى فضل  ال  أنــنــي 
العام  الــســر  أمــيــن  المريخي  مقلد 
أستفدت  فقد  الخور  لنادي  السابق 
من خبرته اإلدارية وهو يعد  كثيراً 
من أفضل اإلداريين في أنديتنا وأنا 
جانبه  إلــى  بالعمل  محظوظاً  كنت 

ولهذا أنا أعشق العمل اإلداري.
مستقبل األوالد

ڈ هل تفكر في تأمين مستقبل 
أوالدك ؟

- بكل تأكيد الحاضر والمستقبل 
بيد اهللا وليس بيدي أو بيد غيري 
فالمهم أن نربيهم بالشكل المثالي 

ونــعــلــمــهــم تــعــلــيــم مـــمـــتـــاز فــنــحــن 
فـــي زمـــن ال مــكــان فــيــه ألنــصــاف 
يحصل  أن  عـــازم  ـــا  وأن المتعلمين 
للغاية  متميز  تعليم  على  أوالدي 

ليشقوا حياتهم العملية بسهولة.

التعليم أوالً
ڈ هل تقبل أن يحترف أوالدك 

الرياضة ؟
- كــمــا ذكــــرت عــلــي ابــنــي األكــبــر 
العربي  النادي  في  قدم  كرة  يلعب 
وبالطبع أنا يهمني أال تؤثر الرياضة 
كما  وأنـــا  التعليمي  تحصيله  عــلــى 
ذكرت مهتم كثيراً بتعليم أوالدي.

أسعد خبر
ڈ ما أسعد خبر تلقيته ؟

- بصراحة األخبار السارة كثيرة 
وهللا الــحــمــد ولـــكـــن الــخــبــر الـــذي 
أســعــدنــي كــثــيــراً جـــــداً فـــي الــفــتــرة 
في  النار  إطــالق  وقــف  هو  األخيرة 
وقف  يتم  أن  أتمنى  وكنت  سوريا 
إطالق النار والمعارضة في موقف 
أفــضــل مــمــا هــو حـــادث اآلن ولقد 
لشعب  مـــاحـــدث  كـــثـــيـــراً  أفـــزعـــنـــي 

سوريا وربنا يتوالهم برحمته.
اهتمامات سياسية

ڈ هل أنت مهتم بالسياسة ؟
- بالطبع كل الناس بشكل أو بآخر 
تهتم بالسياسة واألحداث الخطيرة 
لالهتمام  تدفعك  الشقيقة  بالدول 
بما يــدور من أحــداث ولكني لست 
بمشاهدة  وأكتفي  سياسياً  مثقفاً 
نشرة أخبارية لمعرفة مايدور من 
أحداث في العالم وربنا يجعل بلدنا 
آمنا مطمئناً وسائر بالد المسلمين 
من  أروع  وال  أجــمــل  هــنــاك  فليس 
األمن واألمان واالستقرار وهذا ما 
تنعم به دولتنا الفتية قطر في ظل 
صاحب  لحضرة  الحكيمة  القيادة 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

حفظه اهللا.
رحيل الوالدة

ڈ ما أكثر خبر أحزنك ؟
يــرحــمــهــا  اهللا  الــــوالــــدة  رحـــيـــل   -
عمري  وقتها  وكنت  كثيراً  أحزنني 
١٧ سنة ولكنني حزنت كثيراً وكنت 
أتخيل أن نهاية العالم بالنسبة ألي 
لها  فكانت  والــدتــه  يفقد  أن  إنسان 

معزة ومكانة خاصة في نفسي.
الفارق بين الجيلين

والجيل  جيلك  بين  مالفارق  ڈ 
الحالي من الرياضيين ؟

رغم  الــتــزامــاً  أكــثــر  كــان  جيلنا   -
عائد  مــن  عليه  يحصل  كــان  مــا  أن 
مــــادي يــكــاد ال يــذكــر ولــكــنــنــا كنا 
ألي  يمكن  وال  الــقــدم  كـــرة  نعشق 
كانت  مهما  نــاديــه  يــتــرك  أن  أحـــد 
الذي  الحالي  الجيل  أمــا  اإلغـــراءات 
يحصل على الماليين فإنه بال انتماء 
أغلب  ولهذا  المادة  فهدفه  حقيقي 
آلخــر  نــــاٍد  مــن  يتنقلون  الــالعــبــيــن 
وربما ألكثر من ناديين في موسم 

واحد فانتمائه لمن يدفع أكثر.

دعا الشباب لخوض غمار االستثمار.. يوسف الكواري لـ منوعات [:

دة  لـــــــمـــــــا ا وهـــــــــدفـــــــــه  ء  ـــــــمـــــــا ـــــــت ن ا بـــــــــال  ــــــن  ــــــي ضــــــي ــــــا ي ــــــر ل ا مـــــــــن  ـــــــد  ـــــــجـــــــدي ل ا ــــــل  ــــــجــــــي ل ا

قلبي ـــى  ل إ ــم  ــواص ــع ل ا أحـــب  ــرو  ــي ن ــا ج دي  يـــو  ر و ــج  ــون ك ــج  ــون ه

ـــة ـــضـــل ـــف ـــم ل ا ــــــي  ــــــالت ك أ ــــك  ــــي ــــت ــــس ل ا ـــــم  ـــــح ل و مــــــور  لــــــهــــــا ا مــــجــــبــــوس 

هـربـت مـن مخـاطـر البـورصــة 

كرة الطائرة رياضتي 
الثانية .. وأعشق 
الرحالت البحرية

متابعة - صالح عبد الغني: 

يوسف الكواري مع أبنائه في هونج كونج

زوجة واحدة 
تكفي وأسرتي

كل حياتي 

يوسف جفال مع أوالده

الكواري خالل متابعته إلحدى مباريات فريقه

 خالل رحلة في إيطاليا

ومدير  سابقاً  الخور  نادي  إدارة  مجلس  عضو  الكواري  جفال  يوسف  دعا 
الجيد  االقتصادي  االستثمار  إلى  الحالي  الجيل  من  الرياضيين  الكرة  فريق 

بالماليين،  عقودهم  أن  خاصة  عليه،  يتحصلون  الذي  الكبير  المادي  للمردود 
أن  بعد  منها  هرب  ولكنه  البورصة  في  سابقاً  مستثمراً  كان  أنه  إلى  مشيراً 

للمشاريع  يميلون  القطريون  الرياضيون  الحقيقة  في  وقال  مخاطرها  زادت 
لعمل  السمسرة  ومكاتب  الرياضية  األدوات  بيع  كمحالت  بالرياضة  المرتبطة 

والمحترفين. المدربين  وجلب  المعسكرات 
يعشق  أنه  منوعات [  ملحق  مع  حوار  في  جفال  يوسف  وأكد 

البحر  لرحالت  عشقه  إلى  باإلضافة  القدم،هذا  بعد  ثانية  كرياضة  الطائرة  كرة 
بنشرة  ويكتفي  بالسياسة  ملم  غير  أنه  مضيفاً  الوثائقية،  األفالم  ومشاهدة 
األخبار  أسعد  من  سوريا  في  النار  إطالق  وقف  خبر  أن  معتبراً  التلفزيون،  أخبار 

العواصم  أحب  من  جانيرو  دي  وريو  كونج  هونج  أن  إلى  ،الفتاً  سمعها  التي 
العالم،مؤكداً  دول  معظم  زار  وقد  السفر  محبي  من  وأنه  قلبه،خاصة  على 

الترفيهية  باألماكن  وحافلة  سياحي  مقصد  قطر  أن  نفسه  الوقت  في 
لرائعة. ا
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المقهى الثقافي

وأضـــاف هــنــاك الــمــاليــيــن مــن هــواة 
حول  والمعدنية  الورقية  العمالت  جمع 
سنوياً  اآلالف  إليها  ينضم  والتي  العالم 
تنظيماً  أكــثــر  الــهــوايــة  هــذه  وأصــبــحــت 
فـــهـــارس  لـــهـــا  وأصــــبــــح  قـــبـــل  ذي  مــــن 
ـــدات ومــــواقــــع عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت  ومـــجـــل
تــهــتــم بــتــطــويــر وتــنــمــيــة الــمــعــرفــة بها 
عنها  الــكــامــلــة  الــمــعــلــومــة  تــوفــر  والــتــي 
والقيمة  وحفظها  جمعها  كيفية  وعن 

لها. والمعنوية  المادية 
المختلفة  هــوايــاتــك  عــن  حــدثــنــا  ڈ 

والتوثيق؟ البحثية  الكتابة  غير 
وأهواها  الكاميرا  أعشق  مصور  أنا   -
مـــنـــذ طــفــولــتــي وربـــمـــا هــــذا هـــو أحـــد 
ـــصـــور خــاصــة  ـــال أســــبــــاب اهـــتـــمـــامـــي ب
أحب  أيضاً  وأنــا  منها،  والقديم  النادر 
االحــتــفــاظ بــاألشــيــاء الــقــديــمــة الــنــادرة 
مــثــل الـــصـــور وبــالــفــعــل عـــنـــدي أشــيــاء 
قــديــمــة ال تــخــطــر عــلــى بــــال أحــــد أن 
ــــدى شـــخـــص، وقــــد تــســبــبــت  يـــجـــدهـــا ل
من  العديد  أصدر  أن  في  الهواية  هذه 
للصور  عــرضــاً  تــضــم  الــتــي  اإلصــــدارات 

النادرة.
هــوايــة أخــرى هي  وتــابــع لــدي أيــضــاً 
الهواية  وهــي  والعمالت  الطوابع  جمع 
وقطعت  الصغر  منذ  عندي  بدأت  التي 

كبيراً. شوطاً  فيها 
الطوابع جمع  الطوابع  جمع   

الطوابع  جمع  هــوايــة  بــدأت  متى  ڈ 
معك؟

- بــــــدأت مـــنـــذ الـــصـــغـــر حــيــنــمــا كــنــا 
أوالد  ونــــحــــن  الــــفــــرجــــان  فــــي  نـــلـــعـــب 
صـــغـــار وكـــنـــا نــتــجــول بــيــن الــدواعــيــس 
وفـــي أحـــد الـــمـــرات وجـــدت مــظــروف 
األرض  على  ملقى  الخطابات-  -مغلف 
وكـــــان مــــرســــالً إلــــى أحــــد األشـــخـــاص 
دولــتــه  طـــابـــع  ويــحــمــل  األم  بـــلـــده  مـــن 
الطابع  شــكــل  أعــجــبــنــي  الحقيقة  وفـــي 
والمعلومات  عليه  الموجودة  والصورة 
ــــواردة فــي الــطــابــع مــع الــتــاريــخ الــذي  ال
الطابع  هذا  فقصصت  فيه  إصــداره  تم 
واحــتــفــظــت بـــه وجــمــعــت الــعــديــد من 
كانت  التي  المظاريف  على  من  الطوابع 
ــنــاس، حــيــث كــانــت الــمــراســلــة  ــل ــأتــي ل ت
الوحيدة  التواصل  وسيلة  هي  بالبريد 
بــيــن الــنــاس أواخــــر الــســتــيــنــات، وكــنــت 
في  بها  وأحــتــفــظ  الــطــوابــع  هــذه  أجــمــع 
لجمع  هوس  لدي  وأصبح  نايلون  كيس 
البلدان،  مختلف  من  منها  عــدد  أكبر 
كبيرة  مجموعة  عندي  صــار  وبالفعل 
جمعتها  الــتــي  الــقــديــمــة  الـــطـــوابـــع  مـــن 
الــنــادرة  الــطــوابــع  عــدد  ووصـــل  بنفسي 
من  يقرب  ما  إلى  لدي  التي  والقديمة 
دول  غالبية  تقريباً  تجمع  طــابــع   ٨٠٠
عدد  اقتناء  على  حرصت  وقد  العالم، 
مـــن الــطــوابــع مـــن الــكــثــيــر مـــن الـــدول 
رصيدي  مــن  أزيــد  حتى  أزورهـــا  الــتــي 
أمتلكها،  التي  المتنوعة  المجموعة  في 
العمالت  جمع  على  أيضاً  حرصت  وقد 
مختلفة  لــبــلــدان  والــمــعــدنــيــة  الــورقــيــة 
وأصــبــح عــنــدي مــجــمــوعــة ال بـــأس بها 
العمالت  جمع  هواية  بدأت  وقد  أيضاً، 

الثمانينات. فترة  في 

والعمالت  والعمالت الطوابع  الطوابع 
ڈ ومـــا هــو ســر ارتـــبـــاط هــوايــة جمع 

الطوابع بالعمالت؟
ـــعـــمـــالت يـــبـــدأون  - أغـــلـــب مــقــتــنــو ال
الحقيقة  وفــي  الطوابع  بجمع  هواياتهم 
لهذا  علمياً  أو  واضـــحـــاً  ســبــبــاً  أعــــرف  ال 
االرتباط ولكن ربما لتشابه الهوايتين أو 
ألن العمالت الورقية عندما صدرت ألول 
مرة وكانت في إمبراطوية الصين بسبب 
الــذي  النحاس  معدن  فــي  الــحــاد  النقص 
وكانت  العملة،  صــك  فــي  يستخدم  كــان 

بمثابة صك ملزم بالحصول على مقابل، 
فقد أطلق الناس على هذه العمالت اسم 
النقود الطائرة حيث كانت خفيفة الوزن 
إلى  مكان  من  بسهولة  إرسالها  ويمكن 
آخـــر وكــذلــك الــطــوابــع فــهــي صــك يفيد 
شــراء خدمة اإلرســال من بلد إلــى آخر، 
ألن الهوايتين يجمعهما ثمة  وربما أيضاً 

رابط وهو حب االقتناء والبحث. 
فهارس ومجلداتفهارس ومجلدات

ڈ مــا هــي مــعــايــيــر جــمــع الــطــوابــع أو 
العمالت الجيدة من وجهة نظرك؟

- هـــنـــاك الــمــاليــيــن مــــن هــــــواة جمع 
العالم  حول  والمعدنية  الورقية  العمالت 
والتي ينضم إليها اآلالف سنوياً وأصبحت 
قبل  ذي  مــن  تنظيماً  أكثر  الهواية  هــذه 
ومواقع  ومجلدات  فــهــارس  لها  وأصــبــح 
عــلــى اإلنــتــرنــت تــهــتــم بــتــطــويــر وتنمية 
المعرفة بها والتي توفر المعلومة الكاملة 
عــنــهــا وعـــــن كــيــفــيــة جــمــعــهــا وحــفــظــهــا 
وعند  لــهــا،  والمعنوية  الــمــاديــة  والقيمة 
جمع العمالت أو الطوابع يحرص المقتني 
ـــعـــرض صـــــوراً  ـــتـــي ت عـــلـــى جـــمـــع تـــلـــك ال

أو  وأمــــــراء،  ومــلــوك  (حــكــام  لمشاهير 
علماء وشعراء وسياسيون ..إلى آخره) أو 
تلك التي تعرض اكتشافات علمية هامة 
أو إنجازات حضارية أو تلك التي ترتبط 
تأثيرها  لها  كــان  معينة  زمنية  بحقبة 
هذه  لجمع  كمعيار  الــعــالــم  على  الكبير 

العمالت.
االقتناء االقتناءهواية  هواية 

ڈ بماذ تنصح محبي هذه الهواية؟
فــي  الـــمـــبـــتـــدئـــون  الـــــهـــــواة  أنــــصــــح   -
مــجــال جــمــع الــعــمــالت أو الــطــوابــع أن 

ومعرفة  االقتناء  هواية  لديهم  يكون 
يبدأ  ثم  ومــن  القديمة،  األشياء  قيمة 
المعدنية  أو  الــورقــيــة  الــعــمــالت  بجمع 
جودة  بحاالت  تكون  التي  الطوابع   أو 
مميزة  أرقــامــاً  تحمل  الــتــي  أو  عــالــيــة 
عــمــالت  أو  الـــتـــداول  قــيــد  إلصــــــدارات 
مــتــســلــســلــة بـــاألرقـــام ولـــعـــدة فــئــات أو 
بأحداث  ترتبط  التي  لتلك  أسلفنا  كما 
العمالت  من  النوعية  هــذه  ألن  هامة 
قــيــمــتــهــا تــتــزايــد بــشــكــل كــبــيــر وتــصــبــح 
مــع مــرور الــزمــن كــنــوع مــن اإلدخــار، 
يقوي  أن  المبتدئ  الهاوي  على  وأيضاً 
مــعــرفــتــه بــالــعــمــالت والــطــوابــع بــمــرور 
الــمــعــارض  فـــي  يـــشـــارك  وأن  الـــزمـــن 
حتى  تنظيمها  يتم  التي  والمسابقات 
درايــة  على  يــكــون  وأن  خبراته  تــزداد 
عملية  ضــحــيــة  يــقــع  ال  كـــي  بـــاألســـعـــار 
مــن  أعـــلـــى  قــيــمــة  يـــدفـــع  أن  أو  نــصــب 
عند  والحذر  للعمالت  الفعلية  القيمة 
ــتــرنــت   الـــشـــراء مـــن الـــمـــواقـــع عــلــى اإلن
ــــتــــي تـــبـــيـــع بـــطـــريـــقـــة  خــــاصــــة تــــلــــك ال
الــــمــــزادات والـــذيـــن يــســتــغــلــون الـــهـــواة 

الخبرة. قليلي  أو  الجدد 
المصور المصورالتوثيق  التوثيق 

مــــعــــارض  ـــظـــم  ـــن ت لـــــم  ــــــمــــــاذا  ول ڈ 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات الــــتــــي بـــحـــوزتـــك مــن 

والطوابع؟ العمالت 
حــقــيــقــة أنـــــا أؤمــــــن بــالــتــخــصــص   -
خصوصاً  تــركــيــزي  أشــتــت  أن  أود  وال 
لدي  ما  إبــراز  على  حالياً  أعمل  وأنني 
المصور  بالتوثيق  ترتبط  مشاريع  من 
لــتــاريــخ قــطــر فــي عـــدة مــجــاالت منها 
الهوايات  وهذه  الكشفية،  أو  الرياضية 
اعــتــبــرهــا شــخــصــيــة يــمــكــن مــمــارســتــهــا 
بــحــســب أوقــــات الـــفـــراغ أو الــســفــر إلــى 
هواية،  يجعلها  الذي  األمر  وهو  بلدان 
معرض  تنظيم  فــي  أفكر  ربما  ولكن 
الوقت  يحين  عندما  ولكن  شابه  ما  أو 

المناسب.
ڈ ما هي الفوائد التي يجنيها جامع 

العمالت؟ أو  الطوابع 
بالطبع  الــفــوائــد  مــن  العديد  هناك   -
فضالً عن أنها هواية وليس بالضرورة 
أن يكون للهواية سبب واضح أو معين 
بالسعادة  يشعر  صاحبها  أن  إال  اللهم 
عــنــدمــا يــقــوم بــهــا ولــكــن هــنــاك أيــضــاً 
ـــنـــاس تــحــرص  أســـبـــاب عــــدة تــجــعــل ال
والجمع  االقتناء  هــوايــة  ممارسة  على 
الذائقة  تنمية  منها:  والطوابع  للعمالت 
الطوابع،  جامع  لدى  والجمالية  الفنية 
وتــنــشــيــط الــخــيــال الــفــنــي فـــي مــنــظــور 
األشــيــاء والــطــبــيــعــة وانــســجــام األلــــوان، 
وتــنــمــيــة الــفــراســة ودقـــة الــمــالحــظــة و 
الــمــتــابــعــة والــتــنــظــيــم، وشــغــل أوقــــات 
استحضار  قلق،  أو  ملل  بــدون  الــفــراغ 
معلومات  ومعرفة  التاريخ  واستلهام 
عن الدول التي نحضر منها الطوابع أو 
والتأني  الصبر  روح  وغرس  العمالت، 
فــي الــعــمــل، وتــنــمــيــة الــنــشــاط الــفــكــري 
ــــك الـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى  والـــثـــقـــافـــي وكــــذل
ــثــمــار حــيــث أصــبــحــت  االدخـــــار واالســت

لالستثمار. مصدراً  والطوابع  العمالت 

الكاتب والباحث سلطان جاسم الجاسم لمنوعات [:

ـــــنـــــادرة ــــصــــور ال ــــال ـــي وأهـــــتـــــم ب ـــت ـــول ــــق الــــكــــامــــيــــرا مـــنـــذ طـــف ــــش أع

ــادرة ن ــة  نقدي قطــع  ــدي  ول ــات  الثمانيني فــي  العمــالت  جمــع  ــدأت  ــعب والطواب العمــالت  بجمــع  متخصصــة  ــة  إلكتروني ومواقــع  فهــارس 

كت         كتب - مصطفى عبد المنعم:

كشف الكاتب والمؤرخ سلطان جاسم الجاسم أنه من هواة الطوابع حيث يجمع ٨٠٠ طابع نادر جمعها خالل رحالته حول العالم حيث يحرص عند 
زيارة كل بلد على اقتناء العديد من الطوابع الخاصة بهذا البلد، مشيراً إلى أن هذه الهواية بدأت معه منذ الصغر عندما كان يلعب في أحد الفرجان 

فوجد في إحدى المرات مظروف -مغلف الخطابات- ملقى على األرض وكان مرسالً إلى أحد األشخاص من بلده األم ويحمل طابع دولته حيث أعجبه 
شكل الطابع وبدأ منذ تلك اللحظة العمل على جمع الطوابع.

وقال سلطان جاسم الجاسم خالل حوار مع منوعات [ إنه مصور ويعشق الكاميرا ويهواها منذ طفولته وقد يكون هذا  أحد أسباب 
أهتمامي بالصور خاصة النادر والقديم منها كذلك العمالت النادرة التي أعمل على جمعها أيضاً.

أمتلك ٨٠٠ طابع نادر

مشاريعي
 ترتبط بالتوثيق 
المصور لتاريخ 

قطر

أنصح المبتدئين 
بتوخي الحذر حتى 

ال يقعوا ضحية 
للنصب

من اللقطات التذكارية إلحدى الفرق القطرية

من أرشيف سلطان جاسم الجاسم

من أحد معارض سلطان جاسم الجاسمصورة تذكارية لزيارة محمد علي كالي للدوحة

أبو إياد



انطقها صح .. حملة طالبية إلتقان العربية
والطالبات  الطالب  من  عــدد  أطلق 
بــجــامــعــة قــطــر حــمــلــة لــلــحــفــاظ على 
الــلــغــة الــعــربــيــة داخــــل الــجــامــعــة تحت 
شــعــار انــطــقــهــا صــــح، حــيــث انــتــشــرت 
لــــوحــــات تـــوعـــويـــة بــمــخــتــلــف أقـــســـام 
الكليات المختلفة والتي تدعو لتصحيح 
اإلنجليزية  والمصطلحات  الكلمات 
وخارجها  الجامعة  داخل  المستخدمة 
ــتــشــر اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــوســـط  ومــن

استبدالها  بضرورة  والتعريف  الشبابي 
بــمــصــطــلــحــات وكــــلــــمــــات صــحــيــحــة 
عن  فضالً  العربية  باللغة  لها  مرادفة 
بعنوان  تويتر  عبر  وســمــاً  دشــنــوا  أنهم 

الحملة.  مــع  للتفاعل  #بلغتي_ارتقي 
وقــــد رصــــدت [ صـــــوراً عــديــدة 
المختلفة  األقسام  داخــل  الحملة  لهذه 
مثل:  عــبــارات  ومنها  قــطــر،  بجامعة 

«تـــمـــام ولــيــس أوكــــى انــطــقــهــا صـــح»، 
و»طفل وليس بيبي»، و»طباعة وليس 
بــريــنــت»، «شــاحــن ولــيــس جــارجــر»، 
«نــســخ ولــصــق ولــيــس كــوبــي بيست»، 

فضالً عن وجود عبارات أخرى لتحفيز 
المصطلحات  استخدام  على  الطالب 

الـــعـــربـــيـــة مـــثـــل: «قــــهــــوة ولــيــســت 
كوفي»، «علوم وليس ساينس 

«تخصص  صـــح»،  انطقها 
ولـــيـــس مـــيـــجـــر»،» لغة 
أرابــيــك»،  وليس  عربية 
النهائية  «االمـــتـــحـــانـــات 

وليست الفاينلز»، «واجب 
وليس اسايمنت».

صانع الفخار محمد عبده:

ية
دو

ن ي
ه
إقبال كبير على شراء األكواب الفخاريةم

صــانــع «الـــفـــخـــار» مــحــمــد عــبــده 
القديمة  مــصــر  حـــواري  فــي  تــجــول 
ليتعلم  ســنــوات   ٨ عــمــره  كــان  مــنــذ 
الفخار  صناعة  فــي  أجــــداده  مهنة 
الحرفة،  إتقانه  لحين  عمه  والزَم 
وأصبح يوماً بعد يوم، يجيد صناعة 
في  بسرعته  اشتهر  أن  إلى  الفخار 
أنــواع  لكافة  بيديه  وتشكيله  العمل 
األواني واألدوات المنزلية الفخارية 
مع  لتتماشى  متجددة  أفكار  وسط 

كافة العصور والمجتمعات.
وحـــول طــريــقــة إخــــراج األشــكــال 
صناعته،  وطرق  للفخار  المختلفة 
التربة  تجميع  بعد  أنــه  عبده  يذكر 
التصنيع،  مكان  في  لذلك  الصالحة 
يــتــم تــخــلــيــصــهــا مـــن الـــشـــوائـــب، ثم 
تـــــوضـــــع فــــــي أحـــــــــــواض وتــــعــــرض 
خمسة  أو  أربـــعـــة  حـــوالـــي  لــلــشــمــس 
أيام في فصل الشتاء، أو يومين في 
الماء  من  تجف  حتى  الصيف  فصل 
عملية  تــبــدأ  ذلـــك  وبــعــد  الـــرطـــب، 
أشكال  إلــى  وتحويله  الفخار  عجن 
مــخــتــلــفــة، ثــم يــتــرك لــيــجــف فترة 
أســبــوع قــبــل إدخــالــهــا الــفــرن تحت 

حرارة تصل إلى ٨٥٠ درجة. 

والخزف الفخار 

هو  الـــفـــخـــار  أن  عـــبـــده  ويـــوضـــح 
ذاتـــه الــخــزف، ولــكــن بــعــد أن يتم 
وضـــعـــه فـــي درجـــــة حــــــرارة أعــلــى 

درجــــة،   ١٠٥٠ تــبــلــغ  الـــعـــاديـــة  مـــن 
وجــذابــة،  مبهجة  بــألــوان  وتــلــويــنــه 
اقتنائه  عــلــى  الــكــثــيــريــن  يــشــجــع  مــا 
ألغــــــــراض الــــزيــــنــــة فــــي الـــمـــنـــازل 
فضالً  الثقافات،  بمختلف  والبيوت 
عـــن إضـــافـــة أكــــــواب الــمــشــروبــات 
جميع  أســـمـــاء  مــتــضــمــنــة  الــســاخــنــة 
كبيراً  إقــبــاالً  تشهد  والــتــي  األفــــراد 

الشراء. على 
وأشـــــــار إلـــــى تـــطـــويـــره ألشـــكـــال 
متجددة  ألشكال  وصناعته  الفخار 

الحدائق  لتزيين  األنــــوار  متضمنة 
والـــمـــتـــنـــزهـــات، وبــــث ضــــوء دافـــئ 
يــزيــن الــحــديــقــة ويــنــيــر أرجـــاءهـــا، 
الفايبر  بمادة  االستعانة  تم  ولكن 
جــــــالس والــــتــــي يـــمـــكـــن تــشــكــيــلــهــا 
المختلفة  الــقــوالــب  فـــي  ووضــعــهــا 
٤ أيام، على  ٣ أو  في وقت قياسي 
مدة  عمله  يستلزم  الــفــخــار  عكس 

تصل إلى أسبوعين.
كــلــثــوم»  «أم  فــرقــة  إن  وقـــال 
الــغــنــائــيــة األكـــثـــر مـــبـــيـــعـــاً، حــيــث 

مـــن الــســيــاح   ً تــشــهــد إقـــبـــاالً كــبــيــرا
دول  مـــــن  واإلخـــــــــــوة  األجــــــانــــــب 

التعاون. مجلس 
قوالب  بتشكيل  قمت  وأضـــاف: 
محمد  كــلــثــوم،  أم  الــشــرق  لــكــوكــب 
عــبــده صــالــح أشــهــر عــازفــي قانون 
وأبـــــرز أعـــضـــاء الـــفـــرقـــة، وعــــازف 
المنعم  وعبد  حلمي،  كريم  الكمان 
الـــحـــريـــري، ومــحــمــود الــقــصــبــجــي 
الفرقة  قــطــع  وتــبــاع  ســالــم،  وســيــد 

٤٥٠ رياال. الموسيقية كاملة بـ 

الخميس ٢٨ ربيع اآلخر ١٤٣٨ هـ - ٢٦ يناير ٢٠١٧ م

كتبت- هبة البيه: 

الدوحة - منوعات [: يعتبر مجسم 
الدوحة  ميناء  مدخل  يزين  الــذي  الصدفة 
من المعالم الشهيرة على الكورنيش، حيث 
يفضل العديد من المواطنين والسياح توثيق 
زيــارتــهــم بــالــتــقــاط الــصــور الــتــذكــاريــة إلــى 

جانبه.

عـــدســـة [ رصـــــدت ســائــحــة تــقــوم 
التي  لصديقتها  لــلــذكــرى  صـــورة  بــالــتــقــاط 
يشهد  حيث  الصدفة،  مجسم  على  تجلس 
كورنيش الدوحة في هذه الفترة من السنة 
المواطنين  قبل  من  النظير  منقطع  إقباالً 

والمقيمين والسياح.

خالل   ] عــدســة  التقطتها  صـــورة 
تــغــطــيــتــهــا الــرحــلــة األســبــوعــيــة الــســادســة 
ـــيـــع زهــــــرة فــــي رأس  لـــبـــرنـــامـــج لـــكـــل رب
بــاألجــواء  األطــفــال  يستمتع  حيث  مطبخ، 
الــجــمــيــلــة الـــتـــي تــحــيــط بــالــمــخــيــم فــضــالً 
عـــن االســـتـــفـــادة الــعــلــمــيــة الــتــي يــحــصــلــون 
المختلفة  الــرحــلــة  مــحــطــات  مـــن  عــلــيــهــا 

وطــريــقــة  الـــزراعـــة  مــبــادئ  تعلمهم  الــتــي 
الــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي كــمــا 
البيئة  وحشرات  وطيور  بنباتات  تعرفهم 
تجاه  إيجابي  سلوك  بناء  بهدف  القطرية 
الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة لـــدى الـــنـــشء، وتــنــمــيــة 
ـــكـــاريـــة واإلبــــداعــــيــــة فــي  ـــت الـــــقـــــدرات االب

البيئية. التنمية  مجاالت 

منوعات [:   - الدوحة 
ممسكاً  صـــيـــاداً  تــظــهــر  لــقــطــة 
الغروب،  موعد  قبل  بسنارته 
التقطها  الــتــي  الـــصـــورة  ولــعــل 
الـــزمـــيـــل جـــيـــن أورمــــــــا تــعــبــر 
الصبر  عـــن  مــبــاشــرة  بـــصـــورة 
فــفــي الــوقــت الـــذي تــغــادر فيه 
صــامــداً  الــصــيــاد  يبقى  الشمس 
سيعطيه  الــذي  رزقــه  منتظراً 
اهللا تعالى له من جوف البحر.

صدفة الكورنيش صورة للذكرى

أطفال مخيم لكل ربيع زهرة .. لعب وتعليم

الصبر

كتب - إبراهيم صالح : 
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تصوير - شاجي خان 
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