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أســـبـــاب   ٥  :  ] مـــنـــوعـــات  الدوحة- 
األهــداف  ووضــوح  الرغبة  هي  العلمي  للتميز 
وكذلك  للتميز  أبــنــاءه  يدفع  الــذي  والمجتمع 
التعلم  ومستوى  المتميزين  تدعم  التي  الدولة 

المتقدم الذي يساعد أيضاً في ذلك.
هــكــذا حـــدد عـــدد مـــن الــمــتــمــيــزيــن أســـرار 
التميز العلمي وأوضح هؤالء  لملحق منوعات 
[ أن الرغبة الذاتية الفردية سر صناعة 
في  األســاســي  الــعــامــل  تعد  حيث  المتميزين، 
أقرانه،مشددين  بين  الطموح  اإلنــســان  تميز 
بالمجال  الدولة  اهتمام  على  نفسه  الوقت  في 

فضالً  المتميزين  إفــراز  على  القادر  التعليمي 
مع  عليه  أبنائها  وحــث  للتميز  تشجيعها  عــن 
حــرصــهــا عــلــى تــقــديــر الــمــتــمــيــزيــن مـــن أبــنــاء 

الوطن.
وأكد هؤالء في تصريحات لملحق منوعات 
في  مــهــمــاً  دوراً  يــلــعــب  الــمــجــتــمــع  أن   ]
دفع أفراده إلى التميز عبر تشجيعهم وإتاحة 
تعليمياً  بــنــائــهــم  فـــي  تــســاهــم  الـــتـــي  الـــفـــرص 
الحقاً  دوراً  يعد  وقدراتهم  مهاراتهم  وتطوير 

يأتي بعد الدافع الذاتي. 

منوعات [ تكشف أسرار التميز العلمي
الــدوحــة - مــنــوعــات [: 
وأسرتي  إسالمي  بإشهار  سعيد 
رحـــــبـــــت وبـــــــاركـــــــت لــــــي هــــذه 
الــــخــــطــــوة، وســـــأدعـــــو أســـرتـــي 

وأصدقائي لإلسالم...
هـــكـــذا يـــصـــف مــحــمــد بــيــنــج 
مــشــاعــره بــعــد أن اهـــتـــدى إلــى 
أن  بعد  وقـــال  الحنيف،  الــديــن 
تــعــلــمــت بــعــض تــعــالــيــم الــديــن 
الحنيف من األخ خليل المهندي 
علي  خالد  واألخ  االتحاد  رئيس 
ـــــكـــــواري رئـــيـــس جـــهـــاز كـــرة  ال
الـــطـــاولـــة بـــنـــادي الــجــيــش على 

أقرأ  وبدأت  سنوات  عدة  مدى 
الصينية  بــالــلــغــة  اإلســـــالم  عـــن 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة حـــتـــى شــعــرت 
قــررت  ووقــتــهــا  نفسي  بــارتــيــاح 
إشــــهــــار إســــالمــــي وأنـــــــا أشــعــر 
بسعادة كبيرة منذ ذلك الوقت.

وأضــــاف مــحــمــد بــيــنــج نجم 
الطاولة  لكرة  والعنابي  الجيش 
عندما  سعادتي  تضاعفت  لقد 
رأيــــــت الـــكـــثـــيـــريـــن يــهــنــئــونــنــي 
بــــإشــــهــــار إســــالمــــي والـــجـــمـــيـــع 
يــســعــى لــتــعــلــيــمــي أمـــــور ديــنــي 
والــجــمــيــع فـــي مــنــتــهــى الــفــرح 

والــــســــعــــادة بــــدخــــولــــي الـــديـــن 
لــي  اهللا  ـــــن  داعـــــي اإلســــــالمــــــي 
بــــالــــثــــبــــات، مـــضـــيـــفـــاً لــمــلــحــق 
يــطــمــح  أنـــــه  مـــنـــوعـــات [ 
لــلــتــأهــل لـــــدور الــثــمــانــيــة في 

مسابقات  وأن  ريو  أولمبياد 
منافسات  شهدت  الموسم 

أن احتكار  قوية، معتبراً 
الموسم  أللقاب  الجيش 
المنافسات.   يضعف  ال 

سر إسالم  لي بينجسر إسالم  لي بينج
الـــديـــن 
لــي  اهللا 
لــمــلــحــق 
يــطــمــح   
يــة في 

بقات 
ات 
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دعا   :  ] مــنــوعــات  الدوحة- 
عدد من الشباب إلى ضرورة ترشيد 
اإلنــــفــــاق وتـــرتـــيـــب األولــــويــــات لــدى 
الشباب حتى يستطيع أن يبني نفسه 
في المستقبل ويكّون أسرة واليدخل 
نفسه في دوامة القروض، محذرين 
مـــن خـــطـــورة االعــتــمــاد فـــي ترتيب 
وتقليد  الــمــظــاهــر  عــلــى  األولــــويــــات 
اآلخرين بعيداً عن ترتيب أولوياتهم 

الضرورية.

وأشـــــار الـــشـــبـــاب  فـــي حــديــثــهــم لـ 
منوعات [ إلى اضطرار الكثير 
العملية  حياتهم  لــبــدء  الــشــبــاب  مــن 
البنكية  والقروض  بالديون  مثقلين 
مختلفة  ومــســوغــات  مــبــررات  تحت 
مــثــل قــلــة الـــرواتـــب وزيــــادة تكاليف 
الحياة وغيرها من االحتياجات التي 
هي  بينما  ضــروريــة  الــبــعــض  يــراهــا 

للبعض اآلخر ترف وكماليات. 
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الـــســـيـــارات   :  ] مـــنـــوعـــات   - الــــدوحــــة 
الصغيرة والرياضية تقدم نوعاً من الخصوصية 
الكبيرة،  الــســيــارات  مــع  مــقــارنــة  واالســتــقــاللــيــة 
ولـــكـــن مــــع مــــــرور الــــوقــــت وتـــكـــويـــن األســـــرة 
ويجب  عملية  غير  الــســيــارات  هــذه  مثل  تصبح 
االستعاضة عنها بأخرى كبيرة تلبي احتياجات 

األسرة.
هــكــذا اســتــعــاد عـــدد مــن الــشــبــاب ذكــريــاتــهــم 
نوع  أن  مؤكدين  بقيادتها  قاموا  سيارة  أول  مع 

الــســيــارة فــي بــدايــة األمـــر لــم يــكــن يمثل شيئاً 
السيارات  قيادة  كانت  ولكن  حياتهم  في  هاماً 
هذه  في  األهــم  وهــو  جديداً  أمــراً  ذاتها  حد  في 
المرحلة الجديدة في حياتهم، ولكن مع تطور 
واألنــواع  الموديالت  من  المزيد  وظهور  الحياة 
السيارة  وموديل  نوع  أصبح  للسيارات  الحديثة 
في  الشباب  إليها  يلتفت  التي  الهامة  األمور  من 

الوقت الحالي.

الــريـاضيــة السيـــارات  يفضلــون  الــريـاضيــةالشبــاب  السيـــارات  يفضلــون  الشبــاب 

الحدائق النسائية خصوصية غائبةالحدائق النسائية خصوصية غائبة
الدوحة - منوعات [ : طالب عدد من القراء بضرورة تخصيص 
حدائق عامة للنساء توفر لهن الخصوصية وتمنكهم من قضاء أوقات 
لملحق  تصريحات  في  معتبرين  واألطــفــال  األصــدقــاء  بصحة  ممتعة 
من  يحرمهن  العامة  الحدائق  في  الرجال  تواجد  أن   ] منوعات 
الخصوصية وممارسة األنشطة التي يرغبون بها، كما أن تخصيص أيام 
للنساء في الحدائق العامة ال يكفي على اعتبار أن أغلب النساء ينشغلن 
طيلة األسبوع واأليام المخصصة ال تناسب طبيعة عملهم والتزاماتهم.

وقال القراء إن مثل هذه الحدائق المخصصة للنساء يمكن أن تستغل 
وكذلك  للنساء  الدينية  كالمحاضرات  األنشطة  من  العديد  تقديم  في 
استغاللها في إقامة المعارض والبازارات الخيرية، باإلضافة إلى تزويد 
تلك الحدائق بكل المتطلبات من مطاعم ومرافق أخرى وكذلك توفير 

حراسة نسائية تضمن سالمة األطفال ورواد الحديقة.

الشبابية  المراكز  تقدم  أن  بضرورة  المواطنين  من  عدد  طالب 
برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة تكون قادرة على جذب الشباب، 
رمضان  شهر  خالل  بالنفع  عليهم  يعود  بما  فراغهم  وقت  ومــلء 
الـــمـــبـــارك، بـــدال مـــن خــــروج الــشــبــاب فـــي الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة، 
وممارسة بعض السلوكيات السلبية التي ال تتناسب والشهر الكريم، 
الشبابية  المراكز  تقدمها  التي  البرامج  وافتقار  التكرار  منتقدين 
يعزفون  الشباب  من  الكثير  يجعل  الذي  األمر  واالبتكار،  للتجدبد 

عن المشاركة في الفعاليات واألنشطة المنظمة.

المراكز الشبابية فشلت في اجتذاب الشباب

عبد العزيز جاسم : الفنانين القطريين عاطلون
أن  جاسم  العزيز  عبد  الفنان  أكــد   :  ] منوعات   – الــدوحــة 
أن  معتبراً  رمضان،  في  الــدرامــا  تركيز  سبب  المال  رأس  سيطرة 
نجد  حيث  المحلية،  الدراما  تدمير  سبب  الفنان  غير  المنفذ  المنتج 
بدون  المنزل  في  جالسون  القطريين  الفنانين  من   ٪٩٦ أن  حالياً 

تراجعت  عامة  بصفة  الخليجية  الــدرامــا  أن  إلــى  مشيراً  عمل، 
خالل السنوات الخمس األخيرة. ولفت عبد ال عزيز جاسم 

في حوار مع منوعات [ إلى أنه دخل الفن بالصدفة 
تلفزيون  مــع  الــدراســة  قــيــد  تــراثــي  مسلسل  عــن  ،كــاشــفــاً 
فــي الــوقــت نــفــســه بــعــقــد جــلــســات بين  قــطــر، ومــطــالــبــاً 

لتطوير  والمسؤولين   الفنانين 
الـــمـــســـرح وتــغــيــيــر كـــل الــوجــهــة 

 . حالياً  الموجودة  المسرحية 
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دعوة لترسيخدعوة لترسيخ
 ثقافة الترشيد ثقافة الترشيد



المراكز الشبابية فشلت في اجتذاب الشباب
عزفوا عن المشاركة في البرامج واألنشطة المنظمة ...مواطنون:

تــــــــجــــــــديــــــــد األنــــــــــشــــــــــطــــــــــة الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــة وطــــــــــــــــــــرح بــــــــــــرامــــــــــــج مـــــبـــــتـــــكـــــرة
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كتبت- رشا عرفه:

طالب عدد من المواطنين بضرورة 
أن تـــقـــدم الـــمـــراكـــز الــشــبــابــيــة بــرامــج 
وأنـــشـــطـــة وفـــعـــالـــيـــات مــتــنــوعــة تــكــون 
قــــــادرة عــلــى جــــذب الـــشـــبـــاب، ومـــلء 

بالنفع  عليهم  يعود  بما  فراغهم  وقــت 
خـــالل شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك، بــدال 
مـــن خـــــروج الــشــبــاب فـــي الــمــجــمــعــات 
السلوكيات  بعض  وممارسة  التجارية، 
السلبية التي ال تتناسب والشهر الكريم، 
التي  البرامج  وافتقار  التكرار  منتقدين 

للتجدبد  الــشــبــابــيــة  الــمــراكــز  تــقــدمــهــا 
الكثير  يجعل  الـــذي  األمـــر  واالبــتــكــار، 
من الشباب يعزفون عن المشاركة في 

الفعاليات واألنشطة المنظمة.
 وطالب المواطنون من خالل ملحق 
منوعات [، المسؤولين بالمراكز 

البرامج  عن  الكافي  باإلعالن  الشبابية 
الــمــراكــز  ستنظمها  الــتــي  والــفــعــالــيــات 
واإلجازة  رمضان  شهر  خالل  الشبابية 
الــصــيــفــيــة عــبــر كــافــة وســـائـــل اإلعــــالم 
ووسائل التواصل االجتماعي، مشيرين 
هذه  عن  الكافي  اإلعــالن  عــدم  أن  الــى 

البرامج السبب وراء جهل الكثيرين بها، 
كما طالبوا بالتوزيع العادل للمراكز على 

مستوى الدولة.
من جهتهم أوضح عدد من مسؤولي 
على  حــرصــوا  أنــهــم  الشبابية  الــمــراكــز 
المقدمة  البرامج  في  والتجديد  التنويع 

والـــتـــي تــشــمــل بـــرامـــج ثــقــافــيــة وديــنــيــة 
الـــبـــطـــوالت  أن  مــبــيــنــيــن  وريــــاضــــيــــة، 
للشباب  جــذبــا  األكــثــر  هــي  الرمضانية 
خالل الشهر الفضيل، في حين يفضلن 
حلقات  مــن  الدينية  الــبــرامــج  الفتيات 
تحفيظ القرآن  والمحاضرات الدينية.

الهاجري  فيصل  طالب 
بـــــأن يـــكـــون هـــنـــاك تــنــوع 
ـــبـــرامـــج  وتــــجــــديــــد فـــــي ال
واألنـــــشـــــطـــــة الـــريـــاضـــيـــة 
الرمضانية والصيفية التي 
الشبابية  المراكز  تقدمها 
لــتــتــنــاســب واهـــتـــمـــامـــات 
الـــشـــبـــاب، مــشــيــرا الــــى أن 
عـــدم رقـــي الــبــرامــج التي 
للمستوى  المراكز  تقدمها 
الـــمـــطـــلـــوب، وافـــتـــقـــارهـــا 

لــلــتــجــدد واالبـــتـــكـــار خـــاصـــة فـــي األنــشــطــة 
للشباب،  األول  الجاذب  تعد  التي  الرياضية 
الشباب  من  الكثير  عــزوف  وراء  السبب  هو 
عـــن الــمــشــاركــة فـــي الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 
عوامل  وجــود  عدم  على  عــالوة  تقدم،  التي 
تــحــفــيــزيــة لــلــشــبــاب لــلــمــشــاركــة فـــي هــذه 

الفعاليات. 
وتابع قائال: الكثير من الشباب ال يعرف 
شــيــئــا عـــن الــمــراكــز الــشــبــابــيــة والــفــعــالــيــات 

واألنـــشـــطـــة الــتــي تــقــدمــهــا،  
فـــال يـــوجـــد  دعـــايـــة كــافــيــة 
والفعاليات  األنشطة  لهذه 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا، مــطــالــبــا 
بـــــــــــــضـــــــــــــرورة اإلعـــــــــــــــالن 
الــــكــــافــــي فــــي كــــل وســـائـــل 
اإلعــــالم ووســائــل الــتــواصــل 
أصبحت  الــتــي  االجــتــمــاعــي 
األقــــرب لـــدى الــجــمــيــع عن 
األنــشــظــة والــفــعــالــيــات التي 

تقدمها هذه المراكز .
وأضاف : يجب أن تكون المراكز الشبابية 
الــجــهــة الــتــي يــقــصــدهــا الــشــبــاب ويــجــدون 
خصبة  بــيــئــة  تـــكـــون  وأن  فــيــهــا،  أنــفــســهــم 
في  خاصة   ، ومواهبهم  الشباب  الحتضان 
الــشــهــر الــفــضــيــل وفــصــل الــصــيــف بـــدال من 
 ، والمجالس  التجارية  والمراكز  المجمعات 
مشيرا الى أنه لم يشارك في األنشطة التي 
كبيرة  فترة  من  الشبابية  المراكز  تقدمها 

ألنها لم تتناسب واهتماماته.

طالب تركي الشمري بضرورة وجود عدالة في توزيع 
المراكز الشبابية على مناطق الدولة، وبزيادة أعدادها 
، قائال : هناك مناطق بها أكثر من مركز، في حين أن 
هناك مناطق بها كثافة سكانية عالية وال يوجد بها أي 

مراكز كالسيلية. 
المراكز  تقدمها  الــتــي  الــبــرامــج  تساعد  قــائــال:  وتــابــع 
الشبابية الشباب على استثمار وقت فراغهم فيما يعود 
الدورة  حيث  الفضيل،  الشهر  في  خاصة  بالنفع  عليهم 
تناسب  التي  الدينية  والبرامج  القدم،  لكرة  الرمضانية 

الشهر الفضيل.

  قــــال مــحــمــد نــجــيــب 
مـــنـــســـق عـــــــام األنـــشـــطـــة 
بــمــركــز شــبــاب الــذخــيــرة 
في  التنويع  على  نحرص 
األنـــشـــطـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
الــمــركــز، ولــديــنــا الــعــديــد 
مـــــن الـــــبـــــرامـــــج الــشــيــقــة 
ـــمـــفـــيـــدة  ـــعـــة وال ـــمـــمـــت وال
ــــاب فـــــــي الـــشـــهـــر  ــــشــــب ــــل ل
الفضيل والصيف، فهناك 
الــــبــــطــــولــــة الـــرمـــضـــانـــيـــة 

أربــع  تضم  والــتــي  الــصــاالت،  لكرة  الرابعة 
فـــئـــات فــئــة الـــبـــراعـــم وبـــطـــولـــة الــنــاشــئــيــن 
الطاولة  تنس  وبطولة  والــكــبــار،  والــشــبــاب 
ترفيهي،  مــائــي  ومــهــرجــان   ، والــبــلــيــاردو 
في  تــقــام   والــتــي  وزنـــك،   إخسر  ومسابقة 

وتعليم  الــبــدنــيــة،  الــلــيــاقــة  صــالــة 
فــــنــــون الـــكـــاراتـــيـــه، 

ــــاإلضــــافــــة  ب
الـــــــــــــى 

استضافة  المقرر  مــن  أنــه 
الشهر  خــالل  الدعاة  أشهر 

الفضيل.
وتــــابــــع قــــائــــال:  كـــمـــا أن 
هـــنـــاك مــســابــقــة عـــلـــي بــن 
عــلــيــه  اهللا  رحــــمــــة  حـــســـن 
لــلــقــرآن الــكــريــم وعــلــومــه،  
الصغير،   المؤذن  ومسابقة 
ومـــســـابـــقـــة فـــاطـــمـــة بــنــت 
حـــســـن لـــخـــتـــمـــة الـــــقـــــرآن،  
باإلضافة الى دروس يومية 

دينية بعد صالة العشاء، وإفطار صائم.
من  الكبير  اإلقــبــال  أن  نجيب  وأوضـــح 
الــشــبــاب يــكــون عــلــى الــبــطــولــة الــريــاضــيــة 
مبينا  الـــدولـــة،  مــســتــوى  عــلــى  تــنــظــم  ألنــهــا 
المسابقات  على  أكــثــر  يقبلن  الفتيات  أن 
أغلب  يــكــون  والــتــي  الــديــنــيــة 
فـــــــائـــــــزيـــــــهـــــــا مــــن 

الفتيات  .

فيصل الهاجري : برامج المراكز 
الشبابية تفتقر للتجديد

تركي الشمري: مطلوب عدالة
 في توزيع المراكز الشبابية 

محمد نجيب: الفتيات يقبلن 
على  المسابقات الدينية

وتعليم الــبــدنــيــة،  الــلــيــاقــة   
ــون الـــكـــاراتـــيـــه، 

ـاإلضــــافــــة 
لـــــــــــــى 

أغلب  يــكــون  والــتــي  الــديــنــيــة 
فـــــــائـــــــزيـــــــهـــــــا مــــن 

الفتيات  .

فـــئـــات
والــشــبــا
والــبــلــيــا
ومسابق
ة صــالــةصال
فــــنــــ
ــــا ب
ال

فيصل الهاجري

تركي الشمري

محمد نجيب

خالد حسن الهيل

قـــال خــالــد الــهــيــل يــجــب أن 
يكون هناك تطوير في البرامج 
المقدمة من خالل زيادة عدد 
الــبــرامــج الــمــفــيــدة الــتــرفــيــهــيــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــــريــــاضــــيــــة والـــمـــســـابـــقـــات 
ــــشــــطــــة، مـــشـــيـــرا الــــــى أن  واألن
الرمضانية  الفعاليات  تطوير 
والصيفية التي تقدمها المراكز 
في  جــدا  كبير  دور  لــه  سيكون 
مــلء وقــت فـــراغ الــشــبــاب فيما 
يعود عليهم بالنفع ، وسيجدون 

لتقضية  إليها  يذهبون  أمــاكــن 
وقـــت الــفــراغ ، وســتــكــون هــذه 
المراكز قبلة الشباب في الشهر 
ـــــدال مــــن الـــجـــلـــوس  الـــفـــضـــيـــل ب
ببعض  والــقــيــام  الــــورق  ولــعــب 
تتناسب  ال  ــتــي  ال الــمــمــارســات 
مشيدا  الكريم،  الشهر  وطبيعة 
الشبابية  المراكز  بعض  بإعالن 
اســتــضــافــتــهــا لــعــدد مــن الــدعــاة 
المشهورين إلعطاء محاضرات 
ديــنــيــة ودعــــويــــة لــلــمــشــاركــيــن 
فــي الــشــهــر الــفــضــيــل ، وإقــامــة 

الـــبـــعـــض مـــســـابـــقـــات تــحــفــيــظ 
الرمضانية  والبطوالت  قــرآن، 
الكثير  تــجــذب  الــتــي  الــريــاضــيــة 

من المشاركين والمشجعين.
هــنــاك  أن  الـــهـــيـــل  وأوضـــــــح 
مــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة الــتــي 
كبير  بــشــكــل  الـــشـــبـــاب  تـــجـــذب 
والـــتـــي يــجــب الــتــركــيــز عــلــيــهــا 
والــرحــالت  المعسكرات  مــثــل   
الـــبـــحـــريـــة والــــبــــريــــة، مــطــالــبــا 
الــمــراكــز  تـــقـــوم  أن  بــــضــــرورة 
ــــعــــاب  ـــيـــة بــــإحــــيــــاء األل ـــاب ـــشـــب ال

القديمة الشعبية والتراثية التي 
لــهــا مــكــانــة كــبــيــرة فــي نــفــوس 
الكيرم  لعبة  مــثــل  الــقــطــريــيــن 

والدومينو.
واســـتـــطـــرد قــــائــــال: مـــراكـــز 
المؤسسات  من  تعتبر  الشباب 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــتـــــي تــهــتــم 
ثقافيا  إعــــداداً  الــشــبــاب  بــإعــداد 
واجــتــمــاعــيــا وبــدنــيــا مــن خــالل 
البرامج واألنشطة التي تقدمها 
ويجب أن يولى لها المزيد من 

االهتمام. 

إحياء األلعاب الشعبية والتراثية القطرية
خالد الهيل:

 سلطان الكواري: دورات دينية 
ورياضية بشباب سميسمة

شباب  لمركز  التنفيذي  المدير  الــكــواري  علي  بن  سلطان  قــال 
شهر  خــالل  متنوعة  أنشطة  يقدم  ما  دائما  المركز  إن  سميسمة 
رمــضــان الــفــضــيــل،  وخـــالل شــهــور الــصــيــف ، لــمــســاعــدة الشباب 
البطولة  فهناك  بالنفع،  عليهم  يعود  فيما  أوقاتهم  استثمار  على 
الرمضانية مالعب عشب وصاالت، و بطولة في السباحة، وبطولة 
صيانه  في  دورات  يقدم  المركز  أن  كما  وبلياردو،   طاولة  تنس 
الروبوت وتجميع الروبوت على نظام ليجو،  ودورة في تحفيظ 
القرآن الكريم ، ومسابقة في حفظ القرأن الكريم، ومحاضرات 
دينية في الشهر الكريم ، مبينا أن البطولة الرمضانية التي يقيمها 
األكثر  هي  واإلرث  للمشاريع   العليا  اللجنة  رعاية  تحت  المركز 
الفرق  من  كبير  حضور  بها  ويكون  الشهر،  خــالل  للشباب  جذبا 

ومناصريهم  .
والبرية  البحرية  والرحالت  المعسكرات  أن  الى  الكواري  وأشــار 
هي أكثر األنشطة التي تجذب الشباب للمراكز الشبابية ، مشيرا الى 

أن دورة تحفيظ القرآن ومسابقة 
الــــقــــرأن الـــكـــريـــم أنــشــطــة 

جديدا  إضافتها  تــم 
المركز  ألنشطة 

هذا العام.



٣٣الخميس ٢٦ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢ يونيو ٢٠١٦ م - العدد (٩)
حددها طالب متميزون لمنوعات [:حددها طالب متميزون لمنوعات [:

ــــــز ــــــي ــــــم ــــــت ـــــــق ال ـــــــي ـــــــحـــــــق ـــــــت ــــــــم شـــــــــــــــــــرط ل ــــــــي ــــــــعــــــــل ــــــــت ــــــــــــطــــــــــــور مــــــــــســــــــــتــــــــــوى ال ت

قطريون في المقدمة يكشفون أسرار التميز العلمي قطريون في المقدمة يكشفون أسرار التميز العلمي 
كتب-  محروس رسالن:

أكد عدد من المتميزين أن هناك 
الرغبة  هي  العلمي  للتميز  أسباب   ٥
الــذي  والمجتمع  األهـــــداف  ووضــــوح 
الــدولــة  للتميز وكــذلــك  يــدفــع أبــنــاءه 
الـــتـــي تـــدعـــم الــمــتــمــيــزيــن ومــســتــوى 
التعلم المتقدم الذي يساعد أيضا في 
ذلك. وأوضح هؤالء أن الرغبة الذاتية 

الــفــرديــة ســر صــنــاعــة الــمــتــمــيــزيــن ، 
تميز  في  األساسي  العامل  تعد  حيث 
اإلنسان الطموح بين أقرانه،مشددين 
في الوقت نفسه على اهتمام الدولة 
إفراز  على  القادر  التعليمي  بالمجال 
المتميزين فضال عن تشجيعها للتميز 
على  حرصها  مع  عليه  أبنائها  وحث 

تقدير المتميزين من أبناء الوطن.

وأكد هؤالء في تصريحات لملحق 
يلعب  المجتمع  أن   ] منوعات 
دورا مهما في دفع أفراده الى التميز 
التي  الفرص  وإتاحة  تشجيعهم  عبر 
وتطوير  تعليميا  بنائهم  في  تساهم 
الحقا  دورا  يعد  وقدراتهم  مهاراتهم 

يأتي بعد الدافع الذاتي.
وأبانوا أن جميع الطالب موجودون 

فـــي نــفــس الــــمــــدارس الـــتـــي يـــدرس 
أن  هــو  الــفــرق  وأن  الــمــتــمــيــزون،  بها 
المتميزين دائما ما يفوقون أقرانهم 
بــقــدراتــهــم ومــهــاراتــهــم واجــتــهــادهــم 
في ظل رغبتهم الصادقة في التميز 
وبذلهم الجهود في سبيل تحقيق هذا 
التميز،مؤكدين في الوقت نفسه أن 
متكاملة  مــنــظــومــة  الــتــمــيــز  صــنــاعــة 

ثم  انتهاء بالمدرسة  األســرة  من  تبدأ 
المجتمع مع توافر البيئة التي تشجع 
أبــنــاءهــا عــلــى الــتــمــيــز، مــعــربــيــن عن 
عبر  للتميز  الــدولــة  لدعم  تقديرهم 
بالمتميزين  لالحتفاء  يوم  تخصيص 
األمر الذي يحدث أثرا بالغا في نشر 
وصناعة  المجتمع  في  التميز  ثقافة 

أجيال من المتميزين.

يرى الدكتور عبد العزيز أحمد 
بالميدالية  الفائز  اإلبــراهــيــم 

التميز  لــجــائــزة  البالتينية 
ــعــلــمــي فـــئـــة الـــدكـــتـــوراه  ال
أن  التاسعة  نسختها  فــي 
ــــذي يــصــنــع الــتــمــيــز هو  ال
وضـــــــوح األهــــــــــداف لـــدى 

الرغبة  وامتالكهم  األفــراد 
مشيرا  التميز؛  فــي  الصادقة 

الــطــمــوح  يــمــلــك  ال  مــــن  أن  الـــــى 
اليملك التميز.

وقال: صناعة التميز منظومة 
مــتــكــامــلــة تـــبـــدأ مـــن األســــرة 
ــــمــــدرســــة ثــم  ــــال ــــهــــاء ب ــــت ان
البيئة  توافر  مع  المجتمع 
على  أبناءها  تشجع  التي 
الــتــمــيــز. وأكـــد أن وجــود 
دعـــــم مــــن الـــــدولـــــة عــبــر 
تــخــصــيــص يــــوم لــالحــتــفــاء 
في  األثر  بالغ  له  بالمتميزين 
المجتمع  فــي  التميز  ثقافة  نشر 

وصناعة أجيال من المتميزين.

قـــال نــاصــر ســلــطــان الـــكـــواري 
البالتينية  بالميدالية  الفائز 

فئة  العلمي  التميز  لجائزة 
الطالب الثانوي 

الــتــاســعــة  نسختها  فــي 
الــتــمــيــز  يــصــنــع  الـــــذي  إن 
لدى  الشخصي  الدافع  هو 

اإلنـــســـان الــطــمــوح لــلــريــادة 
والتميز بين أقرانه.

هــذا  يـــوجـــد  لـــم  اذا  وأضـــــــاف: 
الدافع فمن المستحيل أن يتميز الشخص 

بين أقرانه ألنه افتقد أهم مقومات صناعة 
المتميزين.

الذاتي  الدافع  بعد  يأتي  وقــال: 
المجتمع  دور  الــشــخــصــي  أو 
ــــى  فــــــي دفــــــــع أفـــــــــــــراده ال
تشجيعهم  عــبــر  الــتــمــيــز 
ـــتـــمـــيـــز وإتــــاحــــة  عــــلــــى ال
في  تساهم  التي  الفرص 
وتطوير  تعليميا  بنائهم 

مهاراتهم وقدراتهم.
ونــــصــــح مــــن يـــبـــحـــث عــن 
المستقبل  الــــى  بــالــنــظــر  الــتــمــيــز 
لتحديد ما يحب أن يكونه ومن ثم بذل 
وتشجيع  دعم  مع  الهدف  تحديد  بعد  الجهد 

األسرة.

الطالب خلفان محمد السويدي 
الــفــائــز بــالــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 

فئة  العلمي  التميز  لجائزة 
للمرحلة  المتميز  الطالب 
نسختها  فـــي  االبـــتـــدائـــيـــة 
تشجيع  إن  قــال  التاسعة 
في  كــبــيــر  دور  لـــه  األهــــل 

تميز الفرد.
يكون  عندما  أنــه  وأوضـــح 

مــســتــوى الــتــعــلــيــم قــويــا ومــســتــوى 
المعلم قويا فإن الطالب يكون بالضرورة 

هو  التعليم  أن  الى  الفتا  متميزا، 
أساس صناعة المتميزين.

وأشــــــــــــار الــــــــى أهـــمـــيـــة 
ـــــأول  ب أوال  ـــــمـــــذاكـــــرة  ال
ومـــراجـــعـــة الـــمـــقـــرارات 
حــتــى تــثــبــت فـــي الــذهــن 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى ثـــبـــات 
ـــومـــات، الفــــتــــا الـــى  ـــمـــعـــل ال
الــمــتــمــيــز  يـــكـــون  أن  أهــمــيــة 
لغيره  وســلــوكــه  بــأخــالقــه  قـــدوة 

من الطالب.

د. عبد العزيز اإلبراهيم : وضوح 
األهداف سر التميز

ناصر الكواري: دور بارز للمجتمع 
في دفع أفراده للتميز

خلفان السويدي: التعليم 
أساس صناعة المتميزين 

حفل تخرج دفعة ٢٠١٦ بكلية وايل كورنيل

النعمة  أحمد  فاطمة  الطالبة  أكــدت 
لجائزة  البالتينية  بالميدالية  الــفــائــزة 
المتميز  الــطــالــب  فــئــة  الــعــلــمــي  الــتــمــيــز 
التاسعة  نسختها  في  الثانوية  للمرحلة 
صناعة  أســاس  هــي  الــذاتــيــة  اإلرادة  أن 
يحرم  غيابها  أن  الــى  مشيرة  التميز، 
الفرد من التميز وإن توافرت له كافة 

التميز  أن  وأوضــحــت  الــدعــم.  أشــكــال 
يـــتـــكـــون مــــن عـــنـــاصـــر لــتــحــقــيــقــه هــي 
واإلرادة  والــتــفــوق  التميز  فــي  الــرغــبــة 
واإلصرار مع تحديد األهداف ووضعها 

نصب أعين الفرد الطامح الى التميز.
وقــــالــــت: يـــأتـــي بــعــد هــــذه الــعــوامــل 
تحفيز  فـــي  والــمــجــتــمــع  األســـــرة  دور 

طموحاته  تحقيق  الى  ودفعه  الطالب 
الدولة  بتوفير  وأشـــادت  وأحــالمــه. 

المجال التعليمي القادر على إفراز 
تشجيعها  عــن  فــضــال  المتميزين 
لــلــتــمــيــز وحــــث أبــنــائــهــا عــلــيــه مع 
المتميزين  تقدير  على  حرصها 

من أبناء الوطن.

اهللا  عبد  سليمان  حمد  الطالب  ويـــرى 
التميز  لجائزة  الذهبية  بالميدالية  الفائز 
نسختها  في  الجامعي  الطالب  فئة  العلمي 
ما  وأن  تراكمية  نتيجة  التميز  أن  التاسعة 
يجنيه المتميزون من حصاد وما يتلقونه 
من تكريم يكون ثمرة لجهود ممتدة على 
مدار سنوات الدراسة، مؤكدا أن المتميزين 
كل  بــذل  على  حريصين  يكونون  ما  دائما 

والتميز  التفوق  تحقيق  سبيل  فــي  الجهد 
بين أقرانهم من الطالب.

التي  هــي  الــذاتــيــة  الــرغــبــة  أن  وأوضــــح 
جميع  أن  الـــى  الفــتــا  الــمــتــمــيــزيــن،  تــصــنــع 
الـــطـــالب مـــوجـــودون فـــي نــفــس الـــمـــدارس 
الفرق  وأن  المتميزون،  بها  يـــدرس  الــتــي 
هــــو أن الــمــتــمــيــزيــن دائــــمــــا مــــا يــفــوقــون 

بقدراتهم  أقــرانــهــم 

رغبتهم  ظل  في  واجتهادهم  ومهاراتهم 
الجهود  وبذلهم  التميز  فــي  الــصــادقــة 

في سبيل تحقيق هذا التميز.
األســـــــرة  دور  أن  الـــــــى  وأشــــــــــار 
الفرد  صناعة  في  أساسي  والمجتمع 
وتذليل  واالجتهاد  التميز  على  وحثه 

الــعــقــبــات أمــامــه وبـــث روح الــمــثــابــرة 
لديه وتعزيز طموحاته الفردية.

الدولـة تدعـم التمـيز وتحـث عليــهالدولـة تدعـم التمـيز وتحـث عليــه

 الـرغبــــة الذاتيـــة تصنــع التميــز الـرغبــــة الذاتيـــة تصنــع التميــز

فاطمة النعمة: 

حمد سليمان :

د. عبد العزيز اإلبراهيمد. عبد العزيز اإلبراهيم

ناصرناصر الكواريالكواري

خلفان السويديخلفان السويدي
حمد سليمانحمد سليمان

فاطمة النعمةفاطمة النعمة

تصوير تصوير - - تاج الدينتاج الدين



في ظل االعتماد على المظاهر وتقليد اآلخرين

الشباب يخلطون بين األساسي والثانوي

أوضح الشاب طالب الغفراني 
بــــأن أغـــلـــب الـــشـــبـــاب فــعــالً 

هــــو اســـتـــهـــالكـــي وكــثــيــر 
اإلنفاق على الكماليات 
األساسيات  من  أكثر 
واألولــــــــــويــــــــــات، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي نــعــانــي 
فــــــيــــــه مــــــــن الــــــغــــــالء 

ــــــــفــــــــاع تـــكـــالـــيـــف  وارت
الــــمــــعــــيــــشــــة، مـــوضـــحـــاً 

كــافــة  يـــقـــوم  أن  ضــــــرورة 
الشباب في المجتمع  بمراجعة 

أولوياتهم  ترتيب  وإعــادة  حساباتهم 
فـــي الـــصـــرف خــاصــة أن الـــوضـــع االقــتــصــادي 
أوضــح  كما  عــام،  بشكل  المنطقة  فــي  مخيف 
طــالــب بـــأن أغــلــب الــشــبــاب يــهــدرون أمــوالــهــم 
ـــبـــهـــم عــلــى شـــــراء الـــســـيـــارات والــعــطــور  وروات
والـــمـــالبـــس والــــمــــاركــــات الــعــالــمــيــة وبــأعــلــى 

ضمن  هي  تعتبر  والتي  األسعار 
الـــكـــمـــالـــيـــات ولـــيـــســـت مــن 
هناك  أن  كما  األولويات 
يصرف  الشباب  بعض 
بكثرة  ســفــراتــه  عــلــى 
ـــحـــســـب حـــســـابـــاً  والي
وأضــاف:  لمستقبله. 
نــعــم نــحــن فـــي خير 
علينا  ويــجــب  ونــعــمــة 
النعمة  هــذه  نحفظ  أن 
ويـــجـــب أيــــضــــاً الـــحـــد مــن 
ظــاهــرة الــبــذخ واإلنـــفـــاق على 
األولويات،  على  والتركيز  الكماليات 
مستقبلهم  في  التفكير  أيضاً  الشباب  على  كما 
وتوفير حياة كريمة لألجيال القادمة. وتحدث 
راتبي  على  أحــافــظ   : قــائــالً  نفسه  عــن  طــالــب 
لـــلـــضـــروريـــات،  إال  أصـــرفـــه  وال  جــيــد  بــشــكــل 

واألمور الكمالية التستهويني كثيراً.

شباب استهالكي وكثير اإلنفاق
طالب الغفراني:

المشكلة  هــذه  أن  عــبــداهللا  جـــراح  أوضـــح 
بــاتــت مــرتــبــطــة لــيــســت فــقــط بــالــشــبــاب بل 
اإلفراط  أن  رغم  المجتمع،  ثقافة  أصبحت 
فـــي اإلنـــفـــاق االســتــهــالكــي غــيــر الـــضـــروري 
ـــوهـــاً بـــأن  يــســبــب أعــــبــــاء عـــلـــى الــــشــــاب ،مـــن
بأن  مقتنعون  الشباب  من  العظمى  الغالبية 
باتت  لكنها  ثانوية  بنود  في  يذهب  إنفاقهم 
اختالطاً  هــنــاك  وأن  لــهــم،  أســاســيــاً  ملمحاً 
هو  ومــا  أســاســي  هــو  مــا  بين  المفاهيم  فــي 
ثانوي في اإلنفاق لدى الشاب. وأوضح جراح 

على  مثالً  يحرصون  الشباب  من  هناك  أن 
الواحدة  سعر  يتجاوز  فارهة  سيارات  شراء 
من  هناك  أن  كما  ريـــال،  ألــف  الــــ٢٥٠  منها 
قيمتها  ســاعــة  لــشــراء  الــبــنــوك  مــن  يستدين 
بــــ٣٠ ألـــف ريـــال رغـــم أن هـــذه األمــــور هي 
ثانوية وليست أولوية ويمكن االستغناء عنها 
لساعة  ويمكن  ضــروريــة  غير  ألنــهــا  تــمــامــاً 
بـــــ١٠٠ ريـــال أن تــقــوم بــمــا تــقــوم بـــه، الفــتــاً 
الشباب  بعض  مــن  السلوكيات  هــذه  أن  إلــى 
وأولــويــات  مفاهيم  فــي  اخــتــالل  عــن  تعبر 

االهتمام  وأن  لديهم،  اإلنفاق 
بــمــا هـــو ثـــانـــوي عــلــى حــســاب 
الــــضــــروريــــات أصـــبـــح أمــــراً 
عادياً وملموساً بشكل واضح 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــشـــبـــاب. 
وهللا  لــي  بالنسبة  أمــا  وتــابــع: 

الــحــمــد أعـــــرف كــيــف أضــبــط 
راتـــبـــي وأن أصــــرف فـــي حـــدود 

التي  الكماليات  عن  بعيداً  المعقول 
التهمني.

أكـــد عــبــداهللا الــهــاجــري أنــه 
وشراء  البذخ  عن  تماماً  بعيداً 
ـــيـــات الــــتــــي التــهــمــه  ـــكـــمـــال ال
وأوضـــــــح أنـــــه يــهــتــم بـــشـــراء 
دون  أولوياته  على  والصرف 

اللجوء إلى القروض والسلفة.
وتـــابـــع عـــبـــداهللا أن ســلــوكــيــات 
الـــبـــذخ والـــتـــرف الـــزائـــد مـــن بعض 
لتفرض  أساسية  سمة  أصبحت  الشباب 
عــلــى كــثــيــر مـــن الــشــبــاب الــســقــوط فـــي فخ 
أقساطها  مــن  الــدائــمــة  والــمــعــانــاة  الـــديـــون، 

أن  إلى  ولفت  المتراكمة.  الفوائد  وحسابات 
بــعــض الــشــبــاب يــعــانــي مــن أزمــــة االهــتــمــام 
بــالــمــظــاهــر، فــقــد أصــبــح مسلسل صـــراع ال 
ينتهي في اإلنفاق الترفي، متابعاً أن التواصل 
االجــتــمــاعــي بــيــن األهـــل بـــات مــفــقــوداً ،ألن 
صراعاً  يعيشون  األســر  هــذه  أعضاء  معظم 
عــلــى الــمــظــاهــر وهـــي أمـــور تـــؤدي لمشاكل 
أصبح  الشباب  من  البعض  إن  وقال  كثيرة، 
والمناسبات  األعــيــاد  لقضاء  السفر  يفضل 
في  ضخمة  نفقات  يستدعي  وهذا  بالخارج 
شراء الملبس والعطورات والساعات وغيرها 

من األمور التي تعتبر ثانوية وليست أولوية.
كــمــا شــــدد الـــهـــاجـــري عــلــى أن مــواجــهــة 
هـــــذه الـــســـلـــوكـــيـــات الـــخـــاطـــئـــة فــــي اإلنـــفـــاق 
لـــدى بــعــض الــشــبــاب والـــعـــودة إلـــى الترشيد 
فــي الــمــصــروفــات يــجــب فــي الــمــقــام األول 
من  بــه  يعيش  الــذي  المجتمع  ثقافة  تغيير 
التذكير  على  تعتمد  توعوية  حمالت  خــالل 
بـــالـــقـــدوات الــعــلــيــا وكـــيـــف كـــانـــوا يــعــيــشــون، 
وأسلوب حياتهم فضالً عن التذكير بمبادئ 
التدبير  حسن  إلى  الداعية  اإلســالم  وتعاليم 

والترشيد في اإلنفاق.

ثقافة مجتمع  وال تقتصر على الشباب 

االهتمام بالمظاهرصراع ال ينتهي 

توعية الشباب  بترشيد اإلنفاق

جراح عبداهللا:

عبداهللا الهاجري:

عبداهللا علي:

ـــعـــقـــوب خـــمـــيـــس إن  قــــــال ي
حجة  يضع  الــشــبــاب  بعض 

بل  اليــكــفــي  الـــراتـــب  أن 
بــالــعــكــس تــمــامــاً فــأنــا 
أقـــوم بــصــرف نصف 
راتـــبـــي عــلــى األمــــور 
الخاصة  واألولــويــات 
بـــــي ونــــصــــف راتـــبـــي 

يــتــبــقــى حـــتـــى نــهــايــة 
ـــــع أفـــكـــر  ـــــاب الــــشــــهــــر وت

لي  صغير  مــشــروع  بعمل 
إن  يعقوب  قــال  كما  مستقبالً. 

ويمكن  تــرشــيــد اإلنـــفـــاق لــيــس صــعــبــاً 
أيضاً أن يصبح ثقافة عامة من خالل التوعية 
الــشــامــلــة فــي كــافــة جــوانــب الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
كيفية  فــي  تدريبية  دورات  إعــطــاء  خــالل  مــن 
نجاح  أن  وأضـــاف  اإلنــفــاق،  وضــبــط  الترشيد 
بمدى  مرهون  الشباب  لــدى  الترشيد  سياسة 

قـــــــــدرة الــــــشــــــاب عــــلــــى ضــبــط 
إنـــفـــاقـــه. وأضــــــاف أعـــرف 
كــــثــــيــــراً مــــن أصـــحـــابـــي 
الـــشـــبـــاب مـــتـــزوجـــون 
ولــــيــــس عـــلـــيـــهـــم أي 
ـــــــــون أوقـــــــــروض  دي
وذلك بسبب التحكم 
الـــــذي قـــامـــوا بـــه في 
ــــــف مـــن  ــــــمــــــصــــــاري ال
خالل التخطيط السليم 
لــمــيــزانــيــة الــمــصــروفــات 
الكماليات  على  يصرفون  وال 
غير الضرورية ويصرفون في حدود 
الناس  يملكه  ما  إلى  ينظرون  وال  إمكانياتهم 
وبالتالي ال يصرون على امتالكه فالقناعة أهم 
شيء في حياة الفرد فأي شاب إذا قام بترشيد 
تراكم  قضية  وعــن  الــبــذخ   عــن  وابتعد  إنفاقه 
الديون عليه حتماً سيعيش حياته مرتاح البال.

جعل الترشيد ثقافة عامة 
يعقوب خميس: 

الكماليات تستنزف الكماليات تستنزف 
ميزانيات الشبابميزانيات الشباب

٤٤الخميس ٢٦ شعبان ١٤٣٧ هـ -٢ يونيو ٢٠١٦ م - العدد (٩)

كتب ـ مصطفى عدي: 

حذر عدد من الشباب من خطورة االعتماد في 
اآلخرين  وتقليد  المظاهر  على  األولــويــات  ترتيب 

بعيداً عن ترتيب أولوياتهم الضرورية.
وأشارو الشباب في حديثهم لـ منوعات [ « إلى 
مثقلين  العملية  حياتهم  لبدء  الشباب  من  الكثير  اضطرار 
بالديون والقروض البنكية تحت مبررات ومسوغات مختلفة 
مثل قلة الرواتب وزيادة تكاليف الحياة وغيرها من االحتياجات 
وكماليات.   ترٌف  اآلخر  للبعض  هي  بينما  ضرورية  البعض  يراها  التي 
شراء  في  رئيسياً  سبباً  عندي «  ما  وأنا  عنده  فالن  الشباب «  شعار  ويبقى 
الــشــبــاب ألشــيــاء قــد تــكــون غير مهمة، فــالــهــدف هــو مــجــاراة اآلخــريــن، 

والوصول إلى مستوياتهم لكن ال يعلم الشاب أنه بتلك الطريقة يوقع 
على  أساسي  بشكل  يؤثر  ما  وهــو  الكبيرة»  «المصروفات  شر  في  نفسه 
ميزانيته، وقد يجد الشاب نفسه وفي منتصف الشهر بدون أي مبلغ، مما 
إدارة  فشل  في  مؤثراً  سبباً  تعد   » االقتصادية  «المقارنات  أن  على  يؤكد 
غرس  ضــرورة   »  ] لمنوعات  متحدثون  وأكــد  الشباب.  لــدى  المال 
يبني  أن  يستطيع  حتى  الشباب  لــدى  األولــويــات  وترتيب  الترشيد  ثقافة 
 ، القروض  دوامــة  في  نفسه  واليدخل  أســرة  ويكِوّن  المستقبل  في  نفسه 
ليس هذا وحسب بل تكون ثقافة الترشيد سلوكاً جماعياً للمجتمع يبدأ من 
تقوم  أن  أهمية  إلى  الفتين  بأكمله،  المجتمع  إلى  وينتقل  واألســرة  الفرد 
المؤسسات التعليمية ووسائل اإلعالم بدورهما في إحياء وترسيخ سياسات 
من  تعتبر  والتي  ضرورية  غير  أمــور  في  الصرف  وعــدم  اإلنفاق،  ترشيد 

الكماليات لدى أي شخص.

أشار عبداهللا علي أنه يحب بأن يذهب إلى 
به  خاصة  أغــراضــاً  ويشتري  شهر  كــل  الــســوق 
والبذخ  الترف  عن  بعيداً  أنــه  إلــى  أشــار  ولكنه 
ويشتري بحدود المتوفر لديه دون اللجوء إلى 
عبداهللا  الشاب  وأوضــح  األصحاب.  من  سلفة 
إلى أن التوعية بأهمية ترشيد الصرف واإلنفاق 
هي األساس وألن الشاب غير المتزوج ال يشعر 
بالمسؤولية حيال التطورات التي يعيشها العالم 
من حوله، ودول المنطقة جراء تراجع أسعار 
التقشف  ضـــرورة  من  تستدعيه  ومــا   ، النفط 
وضــبــط اإلنـــفـــاق. وأوضــــح عــبــداهللا أيــضــاً أن 

والمساءلة  المحاسبة  مفهوم  في  غياباً  هناك 
من  المحاسبة  كانت  ســواء  الشباب  بعض  لدى 
الوالدين أو في مؤسسات المجتمع المختلفة، 
مــا أدى إلـــى وجـــود حــالــة مــن الــالمــبــاالة في 
اإلنـــفـــاق لـــدى بــعــض الــشــبــاب، وابـــتـــعـــاده عن 
األولويات، حيث أن بعض من الشباب يشترون 
ســــيــــارات بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة فــقــط لــيــتــبــاهــى 
بسعر  سيارة  اشترى  أنه  بالعمل  زمالئه  أمــام 
خيالي وهو يكون باألصل قد دخل في دوامة 
القروض البنكية عند شرائه للسيارة الفارهة.  
دور  للمدارس  يكون  أن  ضـــرورة  إلــى  وأشـــار 

فــي الــتــوعــيــة بــتــرشــيــد اإلنــفــاق، 
وأن تتضمن السياسة التعليمية 
مـــــــواداً دراســــيــــة تــتــحــدث عن 
تــحــمــل هـــذه الــمــســؤولــيــة على 
المستويين الجماعي والفردي، 

وأن تــركــز الــمــنــاهــج الــدراســيــة 
على قيم الترشيد وضبط اإلنفاق، 

هناك  يكون  أن  أهمية  على  مــشــدداً 
مـــجـــال تــطــبــيــقــي عــمــلــي لــتــعــزيــز قــيــم 

الــتــرشــيــد والــتــركــيــز عليها حــتــى تــتــرســخ في 
أذهان األجيال الجديدة.
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أكدوا أن النوع لم يكن يهمهم

السيارة  األولى ال ينساها الشباب
كتب - عبدالمجيد حمدي:

اســتــعــاد عــدد مــن الــشــبــاب ذكــريــاتــهــم مع 
أن  مــؤكــديــن  بــقــيــادتــهــا  قـــامـــوا  ســـيـــارة  أول 
يمثل  يكن  لم  األمــر  بداية  في  السيارة  نــوع 
قيادة  كانت  ولكن  حياتهم  فــي  هــامــاً  شيئاً 
الــســيــارات فــي حــد ذاتــهــا أمـــراً جــديــداً وهــو 
األهـــــم فـــي هــــذه الـــمـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة فــي 
كان  منهم  الكثير  أن  إلــى  الفتين  حياتهم، 
يــفــضــل الـــســـيـــارات الــصــغــيــرة أو الــريــاضــيــة 
ألنـــهـــا كــــان تـــقـــدم نـــوعـــاً مـــن الــخــصــوصــيــة 

الكبيرة. السيارات  عن  لهم  واالستقاللية 
وقالوا لمنوعات [ إن مسألة البحث 
ــبــدايــة لــم يكن  عــن مــوديــل الــســيــارة فــي ال
الحياة  تطور  مــع  ولكن  ذاتــه  حــد  فــي  هــدفــاً 

وظـــهـــور الــمــزيــد مـــن الـــمـــوديـــالت واألنـــــواع 
الــحــديــثــة لـــلـــســـيـــارات أصـــبـــح نــــوع ومـــوديـــل 
إليها  يلتفت  التي  الهامة  األمور  من  السيارة 

الحالي. الوقت  في  الشباب 
وأشاروا إلى أنه البد أن يكون الجميع على 
من  يــكــون  الــســيــارة  استعمال  بــأن  تــام  وعــي 
أجل إنجاز المهام والذهاب للعمل والجامعة 
اقــتــنــاء  يــكــون  وأال  الــتــدريــبــيــة  الــــــدورات  أو 
الشباب  إليه  يسعى  الذي  الهدف  هو  السيارة 
موضحين في الوقت ذاته أن بعض الشباب 
ـــالقـــتـــراض مــــن أجـــــل شــــراء  قــــد يـــلـــجـــأون ل
بعض  تقليد  أو  بها  والتباهي  فارهة  سيارة 
في  بهم  يلقي  ما  وهو  األقارب  أو  األصدقاء 
يعيشون  ويجعلهم  ذلك  بعد  والتعثر  الديون 
جزء  اقتطاع  بسبب  والــقــرض  للدين  أســرى 

استقرار  على  يؤثر  شهرياً  الراتب  من  كبير 
األسرة بدون شك.

وأوضحوا أنه بمرور الوقت يكون اإلنسان 
حيث  مــن  التفكير  فــي  ــاً  واتــزان نضجاً  أكــثــر 
ــتــي يــمــكــن من  اخــتــيــار الــســيــارة الــعــمــلــيــة ال
وليس  الضرورية  حاجته  يقضي  أن  خاللها 
والتفاخر،  التباهي  أجل  من  السيارة  اقتناء 
وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال فــقــد نــجــد الــشــاب في 
مــقــتــبــل حــيــاتــه يــفــضــل الــســيــارة الــريــاضــيــة 
شخصين  سوى  تكفي  ال  سيارة  وهي    sport
يتغير  واإلنـــجـــاب  الـــــزواج  بــعــد  ولــكــن  اثــنــيــن 
السيارات  إلى  الرغبة  وتميل  بالتأكيد  الوضع 
في  تعتبر  التي  كــروزر  الــالنــد  مثل  الكبيرة 
مــقــدمــة الـــســـيـــارات الـــتـــي يــفــضــلــهــا الــجــمــيــع 

. حالياً

أحمد العمري: هاي لوكس
تويوتا أول سيارة اشتريها 

مشعل المري: استعنت بسيارة 
ستروين لقضاء حاجيات المنزل

عبدالرحمن المنهالي:
السيارة وسيلة وليست هدفاً 

حمد اليافعي: 
الدفع الرباعي أكثر استيعابية

قــــال أحـــمـــد الـــعـــمـــري إنــــه أول ســـيـــارة قــام 
وكــانــت  نــيــســان  أب  بــك  ســيــارة  كــانــت  بقيادتها 
خــاصــة بـــاألســـرة ولــكــن بــالــنــســبــة ألول ســيــارة 
اشــتــراهــا مــن مــالــه الــخــاص كــانــت ســيــارة هاي 
واستمرت   ٢٠٠٩ عــام  ذلــك  وكــان  تويوتا  لوكس 
معه حتى ٢٠١٣ حيث قام بتغييرها وشراء الند 
كروزر حتى تتناسب لحياته الجديدة بعد الزواج 
تكون  السيارات  هــذه  مثل  ألن  نظراً  واإلنــجــاب 
أنسب للعائالت، وتكون مناسبة أيضاً للسفر براً 
من  الكثير  تستوعب  ألنها  البر  إلــى  الــخــروج  أو 
أن  إلى  العائلية.وأشار  والمتطلبات  االحتياجات 
نوع  مــن  ســيــارة  اقتناء  فــي  يــرى  الشباب  بعض 

المميزة  السمة  هو  يكون  أن  يجب  ال  األمــر  هــذا  ولكن  ذاتــه  حد  في  هدفاً  خــاص 
للشباب وأنه البد أن يكون الجميع على علم أن السيارات لم تصنع للتباهي والفخر 
على  لها  النظر  يكون  أن  فالبد  وبالتالي  خاللها  من  الحاجيات  لقضاء  صنعت  بل 
هذا األساس.وأوضح أن بعض الشباب يلجأ لالقتراض من أجل اقتناء سيارة معينة 
ثم يجد نفسه مقيداً بقرض كبير ينقص عليه حياته فاالستمتاع بالسيارة الجديدة 
شراء  في  راغباً  الوجيزة  الفترة  هذه  بعد  نفسه  الشاب  يجد  ثم  معينة  لمدة  يكون 
األحدث  أو  األفضل  ويوجد  إال  سيارة  توجد  فال  تطوراً  وأكثر  أحدث  أخرى  سيارة 
منها وبالتالي فالبد أن يتحلى الشباب بشيء من القناعة في التفكير في هذا الشأن.

يقول مشعل المري إن أول سيارة اقتناها كانت 
من نوع «ستروين « وكان يستخدمها في قضاء 
وأنه  الــدروس،  إلى  والذهاب  المنزل  احتياجات 
الفتاً  كــروزر  النــد  حالياً  ويقتني  بتغييرها  قــام 
الجميع  وعلى  وسيلة  إال  ماهي  السيارة  أن  إلــى 
أن يدرك ذلك جيداً وأال يكون التسابق في اقتناء 
واالستدانة. لالقتراض  مبرراً  الحديثة  السيارات 

وأشــار إلى أنه كلما مضى العمر نجد أن تفكير 
فقد  الشأن  هــذا  في  واقعية  أكثر  يكون  الشباب 
يرى البعض في البداية أنه البد أن يقتني سيارة 
الوقت  مــع  ولكن  حديث  وطـــراز  فخم  نــوع  مــن 
والدخول في غمار الحياة العملية يدرك الشاب 

تماماً أن السيارة أياً كانت ما هي إال وسيلة فقط ال أكثر وهو ما يجب أن يعلمه اآلباء 
لألبناء منذ الصغر وسينعكس هذا األمر بدون شك على تفكير الشباب وتوجهاتهم 
بعد ذلك.وأوضح أن الكثير من الشباب يفضلون السيارات الرياضية في بداية حياتهم 
ألنها توفر لهم المزيد من الخصوصية التي يفضلونها في المراحل العمرية األولية 
إلى أن األمر يتغير بعد ذلك ويكون االتجاه إلى اقتناء  من مرحلة الشباب، مشيراً 
إلى  للخروج  خاصة  الكثيرون  يفضلها  والتي  الرباعي  الدفع  ذات  الكبيرة  السيارات 
البر والتخييم والسفر براً إلى الدول المجاورة، موضحاً في الوقت نفسه أن ظروف 
العمل والحياة قد تجبر البعض على نوعية خاصة من السيارات التي يجب اقتناؤها.

سيارة  أول  إن  المنهالي  عبدالرحمن  يقول 
اقتناها كانت الميني كوبر وهي سيارة رياضية 
مــازال  أنــه  إلــى  الفــتــاً  اثنين  مــن  ألكــثــر  تتسع  ال 
يستخدمها  وكثيراً  الرياضية  الــســيــارات  يفضل 
في الوقت الحالي أيضاً في بعض األوقات، الفتاً 
يكون  ال  قد  الرياضية  السيارة  استخدام  أن  إلى 
مــع الــعــائــالت أو األســـر الــكــبــيــرة فــهــي ال  عملياً 
ما تكون من  تصلح ألكثر من شخصين وكثيراً 
أجل الفسحة والترفيه.ولفت إلى أنه في الوقت 
تمنحه  والتي  الكبيرة  السيارات  يفضل  الحالي 
الكثير من المساحة خاصة بعد الزواج واإلنجاب 
فبعد  أيضاً  الشباب  من  الكثير  به  يقوم  ما  وهو 

الزواج تتغير األمور وتتبدل األولويات.
وأضاف أنه من المهم لكثير من الشباب أن يدرك جيداً أن السيارة ليست هدفاً 
في حد ذاته ولكنها وسيلة لراحة الناس وقضاء حاجتهم اليومية ومن ثم فالبد من 
عدم التدقيق في هذه المسألة خاصة إذا كان البعض يقترض من أجل شراء سيارة 

حديثة أو تغيير سيارته القديمة.

قادها  ســيــارة  أول  إن  اليافعي  حمد  قــال 
وكـــانـــت  ـــســـان  ـــي ن أب  بــــك  هــــي  ـــه  ـــات حـــي فــــي 
وليست  الــعــائــلــة  ســيــارة  وهــي   ٢٠٠٥ مــوديــل 
قضاء  في  كثيراً  ويستخدمها  الخاص  ملكه 
ــبــات  ــمــتــطــل ـــمـــنـــزل وتـــلـــبـــيـــة ال ـــيـــاجـــات ال احـــت

والديه. أحد  بها  يكلفه  التي  األسرية 
هــي  الــريــاضــيــة  الـــســـيـــارات  أن  إلـــى  ولــفــت 
الــحــالــي  الــوقــت  فــي  الــشــبــاب  يفضله  مــا  أكــثــر 
ولــيــســت  مــتــزوجــيــن  غــيــر  كـــانـــوا  إذا  خـــاصـــة 
لــديــهــم أســــرة مــســتــقــلــة بــعــد، أمـــا بــعــد ذلــك 
فـــإن األمــــور تــتــبــدل ويــكــون الــتــفــكــيــر عــمــلــيــاً 
والــقــدرة  السعه  حيث  مــن  األول  الــمــقــام  فــي 

عــلــى الــســفــر والــخــروج إلــى مــســافــات بــعــيــدة وهــو مــا يــفــســر انــتــشــار الــســيــارات 
التي  والــعــائــالت  الشباب  مــن  الكثير  بين  أنواعها  بجميع  الرباعي  الــدفــع  ذات 
غيرها  مــن  أكثر  االستيعابية  والــقــدرة  الخصوصية  لهم  توفر  ألنها  تفضلها 

األخرى. السيارات  من 

مشعل المريأحمد العمري

عبدالرحمن المنهالي

حمد اليافعي



الخميس ٢٦ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢ يونيو ٢٠١٦ م - العدد (٩) ٦٦

دخلت الفن بالصدفة وفايز التوش أهم محطاتي الفنية
خالل زيارته لمسرح السد عام ١٩٧٧...عبد العزيز جاسم:

ڈ حدثنا عن بدايتك الفنية؟
- دخلت مجال الفن بالصدفة، وكان ذلك 
عام ١٩٧٧ عندما كنت أزور صديقي الفنان 
مسرح  فــي  فايز  فالح  المسرحي  والمخرج 
السد عندما كانوا يجرون بروفات مسرحية 
«المال مال أبونا»، وعرض علي وقتها دورا 
في المسرحية، في البداية كنت مترددت من 
خوض التجربة، لكني بعدها أحببت التمثيل 
إذا  الشخص  إن  أقــول  ما  دائما  لذلك  كثيرا، 

أحب مهنته فسوف يبدع فيها.
ڈ مــاهــي أهـــم الــمــحــطــات الــفــنــيــة التي 

ساهمت في تشكيل مسيرتك؟
مسلسل  كــانــت  حياتي  فــي  محطة  أهــم   -
«فــايــز الــتــوش» مــع الــفــنــان غــانــم السليطي، 
وكان العمل كوميديا دراميا متصال منفصال 
وهناك  وسياسية،  اجتماعية  قضايا  يناقش 
الفنية،  حياتي  فــي  كثيرة  أخـــرى  محطات 
كــأول تجربة لي في اإلنتاج الــدرامــي، حيث 
ــتــجــت لــتــلــفــزيــون قــطــر مــســلــســل «حــكــم  أن
البشر»، والذي أعتبره من أهم األعمال التي 
المنفذ  المنتج  تجربة  خوضي  في  ساهمت 

في أكثر من عمل بعد ذلك.
ڈ ما هو أكثر شيء يحزنك على الساحة 

الفنية حاليا؟
الــكــراهــيــة الــتــي أصبحت مــوجــودة بين   -
القلوب،  فــي  يغلي  الـــذي  والحقد  الفنانين، 
ولألسف أن تلك الظواهر تأتي من الفنانين 
الــكــبــار، ولــيــس الــصــغــار، وهــــذه مشكلة ما 
كنت أتوقع أن نصل لها في يوم من األيــام، 
الفنانين  تدفع  التي  الفنية  بالغيرة  أؤمــن  أنا 
للتباري في تقديم أفضل ما عندهم، بعيدا 
عن األحقاد والضغائن، ألننا في األخير نكمل 

بعضنا البعض.
للفن  الخليجي  المجتمع  ينظر  كيف  ڈ 

في الوقت الحالي؟
- كل مجتمع له طبيعته وخصائصه، وال 
ومجتمع  سلبية،  نظرة  لديه  مجتمع  يوجد 
شيئا  هناك  لكن  إيجابية،  نظرة  لديه  آخــر 
اســمــه تــطــور حـــضـــاري، وأقــدمــيــة، فهناك 
بعض الدول سبقت دوال في المجال الفني، 
ونتيجة لذلك فإن نظرتهم للفن أكثر تطورا 
من دول ومجتمعات أخرى دخلت المجال 
حديثا، ونحن هنا في قطر لدينا تطور كبير 
فــي الــحــركــة الــفــنــيــة، وبــالــتــالــي انــعــكــس هــذا 
ما  كثيرا  وأنــا  الجمهور،  عقلية  على  التطور 
أقابل مشاهدين يتناقشون معي في أعمالي، 
بعض  وفــي  بــل  لها،  نقدية  رؤيــة  ويقدمون 
والقضايا  األفــكــار  بعض  يقترحون  األحــيــان 

لطرحها من خالل عمل فني.
القطري  الــمــســرح  يحتاجه  الـــذي  مــا  ڈ 

حاليا؟
فنحن  للدعم،  يحتاج  القطري  المسرح   -
في  يتلخص  الــمــســرح  أن  نعتقد  قــطــر  فــي 
المحلي،  المهرجان  فيها  يــقــام  الــتــي  األيـــام 
بعد  لــمــا  مستقبلية  خــطــطــا  نــضــع  أن  دون 
إلى  تحتاج  محلية  فرق   ٤ لدينا  المهرجان، 
آلية ومنظومة جديدة لذلك فالبد من وقفة 
وجلسة مصارحة بين المسؤولين والفنانين، 
لسابق  وعــودتــه  المسرح  تطوير  سبل  لبحث 

عهده مرة أخرى.
ڈ مـــا تــقــيــيــمــك لــلــنــســخــة األخـــيـــرة من 

مهرجان المسرح المحلي؟
متميزة،  عــروضــا  أرى  أن  أتمنى  كنت   -
دون  كانت  جميعها  الــعــروض  لألسف  لكن 
المستوى، البد أن تتغير الوجوه فنحن نرى 
حتى  الممثلين،  ونــفــس  المخرجين،  نفس 
وفي  يتغيرون،  ال  الــنــدوات  على  المعقبين 
مختلفة،  الــنــتــائــج  تــكــون  أن  ننتظر  األخــيــر 
المتميز  الشباب  من  كبيرة  مجموعة  لدينا 
ــــد أن تــفــســح الــوجــوه  يــحــتــاج لــفــرصــة، والب
دماء  لضخ  المواهب  لهؤالء  المجال  القديمة 
جديدة في شرايين المسرح القطري، البد أن 
على  خارجية  عروضا  المهرجان  يستضيف 
مستوى عال من الحرفية حتى يتعلم الشباب 
شيئا  الماضية  النسخة  رأيته  ما  ولكن  منه، 

مخزيا بكل المقاييس.
ڈ من المسؤول عن هذا التردي؟

تتحمل  الــمــســرحــيــة  الـــفـــرق  بــالــتــأكــيــد   -
فعندما  الفشل،  هــذا  مــن  األكــبــر  المسؤولية 
يأتي مخرج مثل فهد الباكر ويحصد جوائز 
فنان  أنـــه  يعني  فــهــذا  جميعها،  الــمــهــرجــان 
موهوب، فلماذا ال تستفيد الفرق المسرحية 
للشباب،  الفرصة  وتعطي  التجربة  تلك  من 
حتى نستنسخ أكثر من مخرج بمستوى فهد 

إحداث  سنوات  بضع  بعد  يستطيعون  الباكر، 
نقلة نوعية في المهرجان.

شللية  هــنــاك  أن  كــالمــك  معنى  هــل  ڈ 
داخل الفرق المسرحية؟

- ليست شللية، بل هو خوف من المغامرة، 
مـــا الـــمـــانـــع مـــن إعـــطـــاء الـــفـــرصـــة لــشــبــاب، 
والصبر عليهم حتى يتعلموا ويكتسبوا خبرة 
الفرق  تلك  تستقطب  ال  لماذا  المهرجانات، 
مخرجين من خارج قطر، يكون تحت يده 
فــريــق مــســاعــد مــن الــشــبــاب الــقــطــري حتى 

يتعلموا منه، مثلما يحدث في كرة القدم.
الدراما  وهــو  مرير  آخــر  لواقع  ننتقل  ڈ 

المحلية.. كيف ترى المستقبل؟
- أيــــــن هـــــي الــــــدرامــــــا الــــمــــحــــلــــيــــة؟!!... 
فــالــمــســلــســالت الــقــطــريــة غــائــبــة تــمــامــا عن 
الــمــشــهــد مــنــذ ســـنـــوات، ودائـــمـــا مـــا يطالب 
الفنانون بعودة التلفزيون مرة أخرى لإلنتاج 
القطرية  الــمــؤســســة  أن  وأعــتــقــد  الـــدرامـــي، 
المياه  لتحريك  كبير  طموح  لديها  لإلعالم 
الـــراكـــدة فــي هـــذا الـــشـــأن، وعــلــى المستوى 
الشخصي لدي مشروع مسلسل درامي تراثي 
شهر  بعد  التلفزيون  على  سأعرضه  ضخم، 
رمضان، وأتمنى أن يرى النور العام القادم 

بإذن اهللا.
بأنه  المنفذ،  المنتج  يتهم  من  هناك  ڈ 

أحد أسباب هذا التراجع؟
- ال يجوز تعليق شماعة الفشل على المنتج 
العديد  حققت  المحلية  فــالــدرامــا  المنفذ، 
مــن اإلنــجــازات، ونــالــت العديد مــن الجوائز 
في  والخليجية  الــعــربــيــة  الــمــهــرجــانــات  فــي 
التفريق  علينا  ويجب  المنفذ،  المنتج  وجــود 

بين منتج منفذ فنان لديه رؤية، وخبرة، 
ويـــعـــرف كــيــف يـــقـــدم عــمــال ذا جـــودة 

اللعبة،  يفهم  ال  آخــر  ومنتج  عالية، 

وأعتقد أن هؤالء هم سبب موقف التلفزيون 
ضد نظام المنتج المنفذ.

ڈ هل مشاركة الفنان القطري بالدراما 
الخليجية تعويضا للجمهور المحلي؟

- أيــــن هـــم الــفــنــانــون الــقــطــريــون الــذيــن 
تتحدث  أنـــت  الخليجية،  بــالــدرامــا  يعملون 
فــنــان،  أصـــل ١٠٠  مــن  فــقــط  فنانين  عــن ٤ 
عبداهللا  الــمــال،  صـــالح  حسين،  غـــازي  وهـــم 
عبدالعزيز، وأنا، وهناك أكثر من ٩٦٪ من 
يشتغلون  ال  بيوتهم  فــي  جــالــســون  الفنانين 
أيضا  كثيرون  شباب  وهــنــاك  حـــرام،  وهـــذا 
أنفسهم،  إلثـــبـــات  فــرصــة  أي  لــديــهــم  لــيــس 
سيجعلهم  المحلية  الدراما  غياب  واستمرار 

يفرون من هذا الواقع الصعب.
ڈ أين اإلنتاج الخاص من الساحة الفنية؟

التلفزيونية  الــدرامــا  في  الخاص  االنــتــاج   -
مــغــامــرة كــبــيــرة، وخــــراب بــيــوت، فالمنتج 
يحتاج لقنوات تشتري منه منتجه الدرامي، 

وهــــذا غــيــر مــضــمــون، وأكــبــر 
وأغـــنـــى الــفــنــانــيــن في 

ــــــوطــــــن الــــعــــربــــي  ال
لــــم يـــجـــرؤ عــلــى 

تجربة  خـــوض 
اإلنـــــــــــــــتـــــــــــــــاج 

الخاص.
كــيــف  ڈ 
هــــــــو واقــــــــع 
ــــــــــدرامــــــــــا  ال
الــخــلــيــجــيــة 

اليوم؟

- مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات كـــانـــت الــــدرامــــا 
اآلن،  عليه  هــي  مما  تــطــورا  أكثر  الخليجية 
طبيعي  وضـــع  وهــــذا  لـــألســـوأ،  نسير  فنحن 
رمضان  وأسلوب  البيض»،  «سلق  لطريقة 
وجــه  عــلــى  مسلسال  ننتج  هــيــا  األبــــواب  عــلــى 
الحركة  في  المنتجين  تحكم  ومع  السرعة، 
الــدرامــا  على  الــمــال  رأس  وسيطرة  الفنية، 
التلفزيونية صار هناك خطة ممنهجة لقتل 

الدراما الخليجية سنويا.
ڈ هل تفكر في تكرار تحربة «رحال» 

في برامج تلفزيونية أخرى؟
- ال أعتقد هذا، فاختياري لبرنامج رحال 
قطر  تلفزيون  من  قوية  عــودة  بمثابة  ألنــه 
لتقديم برنامج مسابقات يستطيع أن يتصدر 
نــســب الــمــشــاهــدة مــحــلــيــا وعــربــيــا، كــمــا أن 
المصداقية والشفافية في اختيار المتسابقين 

تعد أحد أهم عوامل نجاح تلك التجربة.
ڈ ومـــــاذا عـــن مــشــاركــتــك فـــي الـــدرامـــا 

الرمضانية هذا العام؟
- أشارك في مسلسل «حالة خاصة»، وهو 
عمل يختبر من خــالل أحــداثــه مــدى قدرة 
اإلنسان على الوصول إلى السلطة بما يتمتع به 
من مقدرة وتحد، متجاوزاً جميع الظروف 
لبلوغ أهدافه، مع التحليل الدقيق لمدى تأثير 
المحيطة  والبيئة  اإلنــســان  على  القمة  بلوغ 
في  ذلــك  وكــل  اإلنسانية،  عالقاته  وعلى  بــه 
بالمضامين،  ثــر  وعــاطــفــي  اجتماعي  إطـــار 
كما سيكون لي تجربة متميزة في مسلسل 
والذي   ، السطح٢»  الكرتوني «فوق  األطفال 
أقدم من خالله شخصية «أبو الريش» وهو 
ديك يعيش فوق السطح مع زوجته الدجاجة 

«سوسن».
ڈ وماذا لديك على صعيد المسرح؟

- أعــمــل حــالــيــا عــلــى بـــروفـــات مسرحية 
«طار الوزير» وتدور أحداث المسرحية في 
قالب كوميدي حول تأثير مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي على 
حياة الناس وكيف يتأثر 
الــمــســؤولــون بــالــرأي 
الــعــام الـــذي أصبح 
موجهاً من خالل 
مثل هذه المواقع 
الـــــــــتـــــــــي يــــطــــلــــق 
عــلــيــهــا «اإلعـــــالم 
الـــبـــديـــل»، وذلـــك 
بــــاتــــت  أن  بـــــعـــــد 
تـــــمـــــلـــــك ســــطــــوة 
كــــــــبــــــــيــــــــرة فــــي 
الــرأي  توجيه 

العام.

كتب-هيثم األشقر:

 فنان متعدد المواهب جمع بين المسرح والدراما التلفزيونية، واإلذاعية، وأخيرا 
الطاغي،  الحضور  صاحب  الظل  خفيف  لإلعالمي  ومختلفا  جديدا  نمطا  لنا  قدم 
استطاع أن يتربع على عرش الدراما القطرية في العديد من األعمال التلفزيونية 
وكّون ثنائيا شهيرا مع غانم السليطي في فترة كانت الدراما القطرية فيها سيدة 

الدراما الخليجية على حد قوله.
أبرز  من  وصار  بالصدفة،  الفن  دخل  الذي  الفنان  جاسم  عبدالعزيز  الفنان  أنه 

نجوم الفن على مستوى الخليج، بدايته في التمثيل كانت مع مسرح السد وبعدها 
لعدة  كوميديا  ثنائيا  شكال   ١٩٧٩ عــام  وفــي  السليطي،  غانم  الفنان  مع  العمل  بــدأ 
في  سواء  والطيب  الشر  أدوار  في  الفنية  األعمال  من  العديد  خاللها  قدما  سنوات، 

الدراما أو الكوميديا.
للدعم،  يحتاج  القطري  المسرح  إن  جاسم  قال  منوعات [  مع  حوار  وفي 
والبد من أن تكون هناك وقفة وجلسة مصارحة بين المسؤولين والفنانين، لبحث 
سبل تطويره، مشيرا إلى أن مهرجان المسرح المحلي النسخة الماضية كانت شيئا 
مخزيا بكل المقاييس، متسائال لماذا ال يتم استقطاب مخرجين على مستوى عال 

من خارج قطر، لتدريب الشباب الموجود على الساحة مثلما يحدث في عالم كرة 
القدم؟!.ونفى أن تكون هناك شللية تسيطر على الفرق المسرحية، مرجعا تكرار 
نفس الوجوه في كل نسخة من نسخ المهرجان إلى خوف تلك الفرق من التغيير.

وعن الدراما القطرية قال جاسم إن هناك أكثر من ٩٦٪ من الفنانين جالسين 
موقف  أسباب  أهــم  من  أن  إلــى  مشيرا  المحلي،  اإلنتاج  غياب  بسبب  بيوتهم  في 
في  المهنة  على  الــدخــالء  مــن  العديد  دخـــول  هــو  المنفذ،  المنتج  ضــد  التلفزيون 
القطرية  المؤسسة  تقوم  أن  متمنيا  القطرية،  الدراما  عمر  من  األخيرة  السنوات 

لإلعالم بتحريك المياه الراكدة في هذا الشأن.. فإلى نص اللقاء:

النسخة األخيرة النسخة األخيرة 
من مهرجان من مهرجان 
المسرح كانت المسرح كانت 
مخزيةمخزية

المسرح يجبالمسرح يجب
 أن يدار بنفس  أن يدار بنفس 

العقلية التي تدار العقلية التي تدار 
بها كرة القدمبها كرة القدم

الفرق المسرحية الفرق المسرحية 
جبانة وتخشى جبانة وتخشى 
المغامرة بجيل المغامرة بجيل 

الشبابالشباب

المنتج المنفذ المنتج المنفذ 
غير الفاهم سبب غير الفاهم سبب 
موقف التلفزيون موقف التلفزيون 

ضدناضدنا

القطرية  الــمــؤســســة  أن  وأعــتــقــد 
المياه  لتحريك  كبير  طموح  يها 
ـي هـــذا الـــشـــأن، وعــلــى المستوى 
دي مشروع مسلسل درامي تراثي 
شهر  بعد  التلفزيون  على  عرضه 
أتمنى أن يرى النور العام القادم 

بأنه  المنفذ،  المنتج  يتهم من  ك 
ب هذا التراجع؟

ز تعليق شماعة الفشل على المنتج 
العديد  حققت  المحلية  الــدرامــا 
زات، ونــالــت العديد مــن الجوائز 
في  والخليجية  الــعــربــيــة  رجــانــات 
التفريق  علينا  ويجب  المنفذ،  تج 

منفذ فنان لديه رؤية، وخبرة، 
كــيــف يـــقـــدم عــمــال ذا جـــودة 

اللعبة،  يفهم  ال  آخــر  نتج 

يحتاج لقنوات تشتري منه منتجه الدرامي، 
وهــــذا غــيــر مــضــمــون، وأكــبــر 

وأغـــنـــى الــفــنــانــيــن في 
ــــــوطــــــن الــــعــــربــــي  ال

لــــم يـــجـــرؤ عــلــى 
تجربة  خـــوض 
اإلنـــــــــــــــتـــــــــــــــاج 

الخاص.
كــيــف  ڈ 
هــــــــو واقــــــــع 
ــــــــــدرامــــــــــا  ال
الــخــلــيــجــيــة 

اليوم؟

- أعــمــل حــالــيــا عــلــى بـــروفـــات مسرحي
«طار الوزير» وتدور أحداث المسرحية في
قالب كوميدي حول تأثير مواق
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي على
حياة الناس وكيف يتأث
الــمــســؤولــون بــالــرأي
الــعــام الـــذي أصبح
موجهاً من خالل
مثل هذه المواق
الـــــــــتـــــــــي يــــطــــلــــق
عــلــيــهــا «اإلعـــــال
الـــبـــديـــل»، وذلـــك
بــــاتــــت أن  بـــــعـــــد 
تـــــمـــــلـــــك ســــطــــو
كــــــــبــــــــيــــــــرة فــــي
الــرأي توجيه 

العام.
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بسبب  االستسهال وعدم التأسيس الجيدبسبب  االستسهال وعدم التأسيس الجيد

ـــل ـــب ـــق ـــمـــســـت ال صـــــنـــــاعـــــة  فـــــــي  دوره  ـــــاب  ـــــب ـــــش ال يـــــعـــــي  أن  يـــــجـــــب 
ــــــــــدى األبـــــــنـــــــاء ـــــــــــــــرة تـــــعـــــزيـــــز قـــــيـــــم الــــتــــعــــلــــيــــم ل عـــــلـــــى األس

الشـــــباب يـرفـض التخصصـــات العلمــــية
يـــــ
عـــ

كتبـ  مصطفى عدي: 

كــثــرت الــتــســاؤالت مــؤخــرا عــن ســبــب عــــزوف الــشــبــاب عن 
التخصصات العلمية في التعليم الجامعي، التي تعد من أهم الروافد التي 

تعول عليها الدولة في رؤية قطر ٢٠٣٠، األمر الذي عزاه البعض إلى أن طريق 
التخصص العلمي طويل، فيحاول اختصار المشوار إلى جانب التنشئة االجتماعية التي 

تؤثر في قــرارات العديد من الشباب وتمنعهم من مواصلة تعليمهم. منوعات [ 
طرحت السؤال على عدد من الشباب بمختلف المراحل الدراسية، الذين أكدوا أن الشباب 

هم أحد أهم المرتكزات التي ينبني عليها تاريخ األمم، وأن الحقيقة الثابتة هي أن تحصيل 
العلم حق لكل فرد، بغض النظر عن مستوى قدراته العقلية أو سنه أو مستوى تعليمه، وبالتالي 
الفرص متاحة للجميع.  وعزا عدد من الشباب عزوفهم عن االلتحاق بالتخصصات العلمية إلى 
الطرق التقليدية في تدريس المواد العلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات، وعدم وجود 
سهل  بشكل  المعلومة  توصيل  على  القدرة  ولديها  جيدة،  خبرة  ذات  مؤهلة  تربوية  كــوادر 
للطالب، ما يرغبهم في دراسة هذه المواد ويشجعهم على االلتحاق بالتخصصات العلمية 
وعدم تأسيس الطالب من البداية بشكل صحيح في اللغة اإلنجليزية، ما يجعل الطالب 

يبتعد عن االلتحاق بالكليات العلمية، وخاصة الطب والهندسة التي تكون الدراسة 
فيها باللغة اإلنجليزية، فضال عن استسهال البعض للدراسة النظرية واعتقادهم 

األدبية  بالتخصصات  وااللــتــحــاق  واخــتــصــاره  طويل  التعليم  مــشــوار  بــأن 
أعباؤها  تكون  نظرية  تخصصات  هناك  أن  خاصة  العسكرية،  أو 

أقل ومستقبلها الوظيفي والعائد المادي منها يكاد يكون 
قريبا من تلك التخصصات العلمية الصعبة. 

يؤكد منسق العلوم العامة في مدرسة اإلمام 
الشافعي األستاذ عمر الحوالني أن الطالب بعد 
تخرجه مــن الــثــانــويــة الــعــامــة يــرى الــخــيــارات 
الــمــتــاحــة أمــامــه واأليـــســـر لــه وأغــلــب الطلبة 
الطلبة  بــعــض  فيميل  لــهــم  األســهــل  يـــريـــدون 
يستكمل  اآلخـــر  والــبــعــض  العسكرية  للخدمة 
دراسته في الجامعة ولكنه يختار التخصصات 
االجتماعية  كــالــدراســات  األغــلــب  على  األدبــيــة 

والـــعـــلـــوم الـــشـــرعـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الدراسات.

وأوضح أن بعض الطلبة 
األدبــي  المسار  يختارون 
دراســتــه  ســهــولــة  بسبب 
ـــمـــواد  ـــكـــون ال بــحــيــث ت
كــالــريــاضــيــات  العلمية 
والــــفــــيــــزيــــاء مــبــســطــة 

ومــــخــــتــــصــــرة ويـــمـــكـــن 
ـــحـــاصـــل عــلــى  لـــلـــطـــالـــب ال

ـــشـــهـــادة الـــثـــانـــويـــة األدبـــيـــة  ال
الجامعة  في  اختصاص  أي  دخول 

العلمي  المسار  دخــل  الــذي  الطالب  مثل  مثله 
في  نفسه  الطالب  ليتعب  مبرر  اليوجد  لذلك 
يختار  الثانوية  وبعد  العلمية،  للمواد  دراســتــه 
دراستها  لسهولة  األدبية  التخصصات  الطالب 
حينها  الطالب  وألن  العلمية  بالكليات  مقارنة 
اليملك مخزونا علميا كافيا كون دراسته كانت 

في الثانوية أدبية.
الــدراســة  صعوبة  إن  عــمــر:  األســتــاذ  وتــابــع 

من  الكثير  عــزوف  وراء  أيضا  مدتها  وطــول 
بالتخصصات  االلتحاق  عن  القطري  الشباب 
الوعي  قلة  عن  فضالً  الطب،  خاصة  العلمية 
التعليم،  بأهمية  واألسر  الطالب  بعض  لدى 
فـــهـــنـــاك بـــعـــض األهــــالــــي الــــذيــــن يــشــجــعــون 
ــتــخــصــصــات  ــال أبــــنــــاءهــــم عـــلـــى االلــــتــــحــــاق ب
ممتدة  دراســـة  فيها  يــكــون  ال  الــتــي  السريعة 
الدراسة  انتهاء  فبمجرد  مستقبلي،  تطور  أو 
فـــي الــجــامــعــة ال يــســتــطــيــع الــطــالــب 
ـــهـــداف  ـــــــه، واســـت تـــطـــويـــر ذات
ــــح الـــســـريـــع  ــــرب الـــبـــعـــض ال
والـــــحـــــيـــــاة الــــســــريــــعــــة، 
ال  ــــاب  ــــشــــب ال أن  كــــمــــا 
يــرغــبــون فـــي الــغــربــة 
عن  والـــدراســـة بــعــيــداً 
عالوة  والوطن،  األهل 
من  الكثير  إتاحة  على 
الـــفـــرص أمــــام خــريــجــي 

العامة.  الثانوية 
كـــمـــا أكــــــد األســـــتـــــاذ عـــمـــر أن 
حاجة  عن  اإلعــالم  عبر  بالتوعية  يكمن  الحل 
الدولة لهذه التخصصات وتوعية أولياء األمور 
بــالــمــهــام الــمــطــلــوبــة مــنــهــم فـــي هـــذا الــســيــاق، 
إضـــافـــة إلــــى الــــــدور الـــتـــوعـــوي لـــلـــمـــدارس في 
تحقيق رؤية الدولة عبر دفع الطالب لدراسة 
هذه التخصصات الحيوية لما لها من أثر في 
ليستفيد  الشباب  طاقات  توجيه  على  الحفاظ 

منها الوطن بشكل صحيح. 

قال الشاب حمد علي إن غالء تكلفة دراسة 
الــتــخــصــصــات الــعــلــمــيــة جــعــل بــعــض الــشــبــاب 

والكليات  التخصصات  يتجاهلون 
الـــعـــلـــمـــيـــة ويــــتــــوجــــهــــون إلـــى 

ألنها  األدبية  التخصصات 
بكل تأكيد أقل تكلفة .

أن  حمد  أوضــح  كما 
لدراسة  الطويل  المسار 
العلمية  الــتــخــصــصــات 
ـــغـــرق مــن  ـــســـت الـــــــــذي ي

عــمــره ٥ إلـــى ٦ ســنــوات 
وهــوعــلــى مــقــاعــد الــدراســة 

اليلتفت  أيــضــا  الـــشـــاب  يــجــعــل 
بكل  الشاب  ألن  العلمية  الكليات  إلى 

تــأكــيــد خــاصــة فــي هـــذه األيــــام يــريــد الــدراســة 

السهلة والميسرة بعيدا عن التعقيد ليبدأ بعدها 
رحلة العمل ويتقاضى راتبه.

ـــشـــكـــل عــــام  وأضـــــــــــاف لــــكــــن ب
التخصصات العلمية في بلدنا 
بــحــاجــة لــنــا نــحــن كشباب 
بــســواعــدنــا،  نبنيها  وأن 
والـــحـــمـــدهللا كـــل شــيء 
مــتــوفــر لــنــا فــي بــلــدنــا، 
فلذلك البد من جميع 
ـــشـــبـــاب بـــــأن يــعــيــدوا  ال
الـــنـــظـــر قـــبـــل دخـــولـــهـــم 
يـــحـــولـــوا  وأن  لـــلـــجـــامـــعـــة 
للتخصصات العلمية ألن بلدنا 
بــحــاجــة مــلــحــة لــســواعــد شــبــابــنــا في 

المسارات العلمية .

األخيرة  الفترة  في  أنــه  المري  مبارك  أوضــح 
له  والميسرة  السهلة  الــدراســة  على  الطالب  تعود 
العامة  الثانوية  من  االنتهاء  وحتى  الــمــدارس  في 
إلى  يدخل  أن  للطالب  كيف   : المري  ويتساءل   ..
الجامعة بتخصص علمي مثل الطب أو الهندسة 
وغــيــرهــا مـــن الــتــخــصــصــات ؟ ويــضــيــف لـــو كــان 
االبتدائية  من  للطالب  الصغر  منذ  قويا  التأسيس 

وحتى الثانوية بكل تأكيد سنشاهد شبابنا يتوجهون 
تأسيسهم  ألن  الــجــامــعــات  فـــي  الــعــلــمــيــة  لــلــمــواد 
سيكون أقوى منذ الطفولة وسيحب العلم ويرغب 
به. وأشار إلى الحل يكمن من تأسيس الطالب منذ 
الصغر بالشكل الجيد ومن خالل المدارس بحب 
األباء  توعية  وأيضا  العلمية  للتخصصات  الطالب 

ألبنائهم وتشجيعهم على العلم.

حملة الثانوية يبحثون عن أسهل التخصصات
دراسة التخصصات العلمية مكلفة 

إعداد الطالب مبكرا للدراسة العلمية 

 عمر الحوالني: 
حمد علي :

مبارك المري: 

غـــيـــرهـــا مــن 

طلبة
ي

ن
ــى

دبـــيـــة
الجامعة

فـــي الــجــامــع
تـــطـــوي
الـــب
و

الــ
الثانو
أك ا م ك

والكليات  
ن إلـــى
ها

ت 
ســة 

اليلتفت 

وأضـــــــــــ
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بــح
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لـــلـــ
للتخص

سعيد الحبابي : مواكبة 
متطلبات سوق العمل

بعد  التعليمي  مــســارهــم  لتحديد  الــشــبــاب  الحبابي  سعيد  دعــا 
تخرجهم من الثانوية بدقة وأن يفكروا بشكل جاد في احتياجات 

سوق العمل والتخصصات التي يحتاجها المجتمع
متاحة  القطري  الشباب  أمــام  الظروف  كل  هللا  الحمد   : وقــال 

ولدينا من أفضل الجامعات على مستوى العالم. 
يخدم  حــيــويــة  وظــيــفــة  إلـــى  يتطلع  أن  الــشــاب  عــلــى  وأضـــــاف: 
الكليات  بــإحــدى  االلــتــحــاق  عــلــى  رؤيــتــه  ستقتصر  وإال  الــبــلــد  بــهــا 
العسكرية فقط ألن لها مستقبال، الفتا إلى أن الكليات العسكرية 
استغرب  وتابع:  الحيوية.  بالتخصصات  المقصودة  وحدها  ليست 
من  فقط  الكبير  اإلقــبــال  حقيقة 
قــبــل الــشــبــاب عــلــى الــكــلــيــات 
غيرها  دون  الــعــســكــريــة 
أو  العلمية  الكليات  من 
الحيوية،  التخصصات 
ــــدفــــاع  ال أن  مــــــؤكــــــداً 
وخدمته  الــوطــن  عــن 
لـــيـــس مـــقـــتـــصـــراً عــلــى 
العسكرية  التخصصات 
ألنـــــه يــمــكــن لـــلـــشـــاب أن 
يـــخـــدم الــــوطــــن مــــن خـــالل 
العلمي  والبحث  والطب  الهندسة 
والتخطيط واإلدارة واالقتصاد وغيرها من التخصصات العلمية 
في  يتمثل  الشباب  بعض  قبل  من  تقصير  هناك  وقــال:  الكثيرة. 
الــبــذل  بقيمة  والــتــحــلــي  الــمــســؤولــيــة  تحمل  وعـــدم  الــتــفــاعــل  عـــدم 
والعطاء وااللتزام في إطار رد الجميل للوطن، الفتا إلى أهمية أن 

يعي الشباب دوره المهم كأساس لصناعة مستقبل قطر. 

Osama  Ali

اإلق حقيقة 
قــبــل ا
الــع
م

ألن
يـــخـــد
ة الهن
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ســـــعيد بـإشــــهار إســــالمــــيســـــعيد بـإشــــهار إســــالمــــي
بطل الجيش والعنابي لكرة الطاولة محمــد بينـج لـ منوعات [:

حاوره - صالح عبد الغني:

لي بينج نجم الجيش والعنابي لكرة 
الــطــاولــة أشــهــر إســـالمـــه فـــي الــفــتــرة 
بينج»  اسمه «محمد  ليصبح  األخيرة 
بعد أن عرف الكثير عن دين اإلسالم 
من خالل خليل أحمد المهندي رئيس 
اتحاد كرة الطاولة النائب األول لرئيس 
وكذلك  والــدولــي  اآلســيــوي  االتحادين 
كرة  جهاز  رئيس  الــكــواري  علي  خالد 

الطاولة بنادي الجيش.
مــحــمــد بــيــنــج ضــاعــف مـــن ســعــادة 
إلى  بتأهله  القطرية  الــطــاولــة  أســـرة 
توج  أن  بعد  جانيرو  ريــودي  أولمبياد 
التي  التصفيات  في  آسيا  لغرب  بطال 
استضافتها هونج كونج كما قاد فريق 
الــجــيــش لــلــفــوز بــالــربــاعــيــة الــذهــبــيــة 
بعد  الــمــوســم  ألــقــاب  جميع  واحــتــكــار 
فـــــوزه بــــالــــدوري وبــطــولــتــي الـــفـــردي 
والـــزوجـــي وكـــأس ســمــو األمــيــر أغلى 

البطوالت ومسك ختام الموسم.

إشهار إسالمه
دخــولــك  وراء  كــــان  الـــــذي  مـــن  ڈ 

اإلسالم؟
لدخول  هــدانــي  الـــذي  اهللا  الحمد   -
تعاليم  بعض  تعلمت  أن  بعد  اإلســالم 
الدين الحنيف من األخ خليل المهندي 
رئيس االتحاد واألخ خالد علي الكواري 
رئـــيـــس جـــهـــاز كــــرة الـــطـــاولـــة بــنــادي 
الجيش على مدى عدة سنوات وبدأت 
أقرأ عن اإلسالم باللغة الصينية لفترة 
طــويــلــة حــتــى شــعــرت بــارتــيــاح نفسي 
ووقــتــهــا قـــررت إشــهــار إســالمــي وأنــا 

أشعر بسعادة كبيرة منذ ذلك الوقت.
سعادتي  تضاعفت  لــقــد  وأضـــــاف: 
عندما رأيت الكثيرين يهنئونني بإشهار 
إسالمي والجميع يسعي لتعليمي أمور 
ديـــنـــي والــجــمــيــع فـــي مــنــتــهــي الــفــرح 
والسعادة بدخولي دين اإلسالم داعين 

اهللا لي بالثبات.

 األسرة ترحب 
ڈ هل علمت أسرتك بنيتك إشهار 

إسالمك ؟
كل  في  أسرتي  أضع  كنت  بالفعل   -
خطواتي وكانت تباركها وخاصة أنني 
كنت أشعر بارتياح وهي لم تتدخل في 
بأسرتي  عالقتي  تتأثر  ولم  األمر  هذا 

مع العلم أن أسرتي ال تعتنق أي دين.

الدعوة لإلسالم
ڈ هل بدأت تدعو أحدا من أسرتك 

أو أصدقائك لإلسالم ؟
في الحقيقة أنا مازلت أتعلم بعض 
صالة  على  وأحـــرص  اإلســـالم  تعاليم 

الجماعة وأدعو زوجتي فقط لإلسالم 
في الوقت الحالي وأتمنى أن أنجح في 
أمــور  على  أتــعــرف  أن  وبــعــد  هدايتها 
ديني جيدا لن أتواني في دعوة األسرة 

واألصدقاء فأنا أتمنى الخير للجميع.

التأهل لألولمبياد
ڈ ماذا يعني لك التأهل لألولمبياد؟

- أنــــا فـــي قــمــة الـــســـعـــادة لــلــتــأهــل 
بفضل  وهــذا  لألولمبياد  مــرة  ألول 
المستمرة  والــمــؤازرة  الكبير  الدعم 
رئيس  الــمــهــنــدي  خليل  األســتــاذ  مــن 
االتحاد وأسرة االتحاد  و خالد علي 
الـــكـــواري رئــيــس الــجــهــاز وزمــالئــي 
والحمد  الجيش  نــادي  في  ومــدربــي 
عــلــى  الـــــحـــــصـــــول  فــــــي  وفـــــقـــــت  هللا 
قوة  رغم  لألولمبياد  التأهل  بطاقة 

الــجــمــيــع  أن  وخـــاصـــة  الـــمـــنـــافـــســـات 
والحمد  واحدة  بطاقة  على  يتنافس 

نصيبي. من  كانت  هللا 

 دور الثمانية 
أولمبياد  في  طموحاتك  ماهي  ڈ 

ريو؟
لــــــدور  الـــــتـــــأهـــــل  فــــــي  أطـــــمـــــح   -
سيكون  ذلــك  حققت  ولــو  الثمانية 
التفوق  ظل  في  خاصة  كبيرا  إنجازا 
والــهــيــمــنــة الــصــيــنــيــة فـــأنـــا واقـــعـــي 
وكل  مهمتي  صعوبة  جيدا  وأدرك 
بــدايــة  فـــي  أصـــطـــدم  أال  أتــمــنــاه  مـــا 
المنتخب  مــن  العــب  بــأي  الــمــشــوار 

. الصيني 

 الهيمنة الصينية 
ڈ ما أسباب الهيمنة الصينية على 

كرة الطاولة العالمية؟
يعشقون  الــمــاليــيــن  الــصــيــن  فــي   -
لــعــبــة كــــرة الـــطـــاولـــة وهـــنـــاك تــفــرغ 
وتــــــدريــــــب مـــكـــثـــف لـــالعـــبـــيـــن مــن 
ال  ومــواهــب  كبيرة  وإعـــداد  الطفولة 
صيني  تفوق  هناك  ولهذا  لها  حصر 
على اللعبة عالميا وبالطبع سيتواصل 
على  الصينية  والهيمنة  التفوق  هــذا 
ومــن  واألولــمــبــيــة  العالمية  األلــقــاب 
الــصــعــب عــلــى نـــجـــوم أوروبـــــــا كــســر 
العالمي  لــلــذهــب  الــصــيــنــي  االحــتــكــار 
بطولة  في  النهائيات  نشاهد  ونحن 

الــعــالــم وآخــرهــا فــي مــالــيــزيــا تكون 
صينية. صينية- 

المستوي الفني
ڈ كـــيـــف تـــجـــد الـــمـــســـتـــوى الــفــنــي 

لمنافسات هذا الموسم ؟
- بــالــتــأكــيــد جــمــيــع مــســابــقــات هــذا 
الـــمـــوســـم شـــهـــدت مـــنـــافـــســـات قــويــة 
ومــســتــوى فــنــيــا جــيــدا وخـــاصـــة كــأس 

سمو األمير المفدى حيث تعاقدت 
األندية مع محترفين عالميين 

ــا ثــالثــة فـــرق وهي  ووجــدن
قـــطـــر والــــســــد والــــريــــان 

تــتــســاوى فـــي الــنــقــاط 
ويــتــم حــســم صـــراع 

الــتــأهــل لــلــمــربــع الــذهــبــي عـــن طريق 
قاعدة كسر التعادل ليتأهل قطر أول 
المجموعة والسد ثانيا وهذا يعكس قوة 

المنافسات وتقارب مستوى الفرق.
ـــا أنــتــهــز الــفــرصــة ألهــنــئ أســرة  وأن

اتــحــاد كـــرة الــطــاولــة بــرئــاســة خليل 
الـــــمـــــهـــــنـــــدي عـــلـــى 

الــــــنــــــجــــــاح 

الــكــبــيــر لــلــمــوســم مـــن كــافــة الــنــواحــي 
أكثر  القادم  الموسم  يكون  أن  ونأمل 

نجاحا وإثارة ومتعة .

 الجيش واأللقاب 
ڈ مــــا أســــبــــاب احـــتـــكـــار الــجــيــش 
لأللقاب وهل هذا يضعف المنافسات 

ويحبط الفرق؟
- لــكــل مــجــتــهــد نــصــيــب فــالــجــيــش 
احتكر كــل ألــقــاب مــوســم الــيــد وليس 
الـــطـــاولـــة فــحــســب وحـــقـــق إنـــجـــازات 
يعكس  وهـــذا  اللعبات  كــل  فــي  ذهبية 
تـــمـــيـــزاً لـــنـــجـــوم الـــجـــيـــش فــــي جــمــيــع 
األلــعــاب وليس كــرة الــطــاولــة فحسب 
وعـــلـــى األنــــديــــة أن تــجــتــهــد وتــســعــى 
وهــذا  الجيش  على  لتتفوق  قـــوة  بكل 
حـــق مـــشـــروع لــلــجــمــيــع وكــلــمــا زادت 
المنافسات قوة وارتفع المستوى الفني 
انعكس هذا إيجابا على مستوى نجوم 
العنابي وتكون منتخباتنا الوطنية في 
أفضل حاالتها الفنية خالل مشاركتها 
وبالطبع  بينج  لي  وأضــاف  الخارجية. 
احــتــكــار الــجــيــش أو أي نـــادي أللــقــاب 
الــمــوســم ال يــضــعــف الــمــنــافــســات وال 
يــحــبــط الــمــنــافــســيــن بــل يــكــون حــافــزا 
ــفــرق لــمــضــاعــفــة الــجــهــود  ــل ودافــــعــــا ل
وتطوير نفسها لكي تكون قادرة على 

منافسة الجيش وإحراز األلقاب.

 الطاولة القطرية 
ڈ ما سبيل تطوير الطاولة القطرية 

حتى تنافس آسيويا وعالميا؟  
- بكل تأكيد تطوير الطاولة القطرية 
يــتــطــلــب زيــــــــادة عــــــدد الــمــمــارســيــن 
الـــمـــوهـــوبـــيـــن وزيــــــــادة عـــــدد ســـاعـــات 
فهذه  للعبة  الــتــام  والــتــفــرغ  الــتــدريــب 
شــــروط ضـــروريـــة لــلــغــايــة لــكــي تصل 

الطاولة القطرية للمنافسة القارية.
من  كبير  اهتمام  هــنــاك  بصراحة 
يحقق  ولــهــذا  بالالعبين  اللعبة  اتــحــاد 
الــمــنــتــخــب إنــــــجــــــازات ذهـــبـــيـــة عــلــى 
ــعــربــي إلــى  الــمــســتــويــيــن الــخــلــيــجــي وال
يستطيع  ال  ولكنه  آســيــا  غــرب  جــانــب 
المنافسة على المستوى القاري بفضل 

التفوق الصيني.

سأدعو أسرتي سأدعو أسرتي 
وأصدقائيوأصدقائي
 لإلسالم لإلسالم

مسابقات الموسم مسابقات الموسم 
شهدت شهدت 

منافسات قوية منافسات قوية 

أطمح للتأهلأطمح للتأهل
 لدور الثمانية  لدور الثمانية 
في أولمبياد ريوفي أولمبياد ريو

التفرغ شرط التفرغ شرط 
تطوير لعبةتطوير لعبة
 الطاولة الطاولة

احتكار الجيش أللقاب احتكار الجيش أللقاب 
الموسم ال يضعف الموسم ال يضعف 

المنافساتالمنافسات

أعشق ريال مدريد أعشق ريال مدريد 
وأحزن كثيرا عند وأحزن كثيرا عند 

خسارتهخسارته

Osama  Ali

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــت إســـــــــــــــــالم ـــــــــــــــــــــــــــــارك ـــــــــــــــــــــت وب ـــــــــــــــــــــــــي رحـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــرت أس

أحمد المهندي : محمد 
بينج أسعدنا كثيرا

الطاولة  كرة  منتخب  كابتن  المهندي  خليل  أحمد  قال 
القطرية  الطاولة  أســرة  أفــراد  كــل  أسعد  بينج  محمد  أن 
بعد إشهار إسالمه وخاصة أنه إنسان خلوق وكان حريصا 
أصبح  حتى  أكثر  والتعرف  اإلســالم  دين  عن  السؤال  على 
إلى  اسمه  وتغيير  إسالمه  إشهار  وقرر  كبيرة  قناعة  على 

بينج. محمد 
وأضــــاف الــمــهــنــدي ونــحــن ســعــداء بــتــأهــل مــحــمــد بينج 
في  التوفيق  كل  له  ونتمنى  جانيرو  دي  ريو  أولمبياد  إلى 
المشوار بالغ الصعوبة ولكن مجرد تأهله لألولمبياد هذا 
القطرية  للرياضة  ومشرف  كبير  إنجاز  ذاتــه  حد  في 

خاصة. بصفة  الطاولة  وكرة  عامة  بصفة 

خالد الكواري : سعادتي التوصف

بكـــين والــدوحـــة

قــال خــالــد علي الــكــواري رئــيــس جهاز 
كــــرة الـــطـــاولـــة بـــنـــادي الــجــيــش أنـــنـــي ال 
أستطيع بــأي حــال من األحــوال أن أصف 
مــشــاعــري وســعــادتــي عــنــدمــا أبــلــغــنــي لي 

كانت  فهذه  إسالمه  إشهار  قرر  أنه  بينج 
مـــن أســعــد لــحــظــات حــيــاتــي وتــســاقــطــت 
اهللا  وأدعــو  بقراره  فرحا  دموعي  خاللها 

العلي القدير أن يثبته ويحسن إسالمه .

قـــال لـــي بــيــنــج: أعــشــق كـــل مــكــان في 
وكذلك  بكين  العاصمة  وخــاصــة  الصين 
شديد  بارتياح  فيها  أشعر  حيث  الــدوحــة 
وسعادة كبيرة وعلى مدى ٥ سنوات في 
الــدوحــة صــار لــي أصــدقــاء كثر ســـواء في 

مشواري  فيه  بــدأت  الــذي  العربي  الــنــادي 
إلي  الجيش  نادي  أو  قطر  في  األحترافي 
جانب أصدقائي في المنتخب من العبين 
أصدقائي  وكــذلــك  وإداريـــيـــن  ومــدربــيــن 

من خارج الوسط الرياضي .

الهواية 
المفضلة

بـــيـــنـــج  لـــــــي  قـــــــــال   
أنــــــه يــــهــــوى الــــقــــراءة 
ومـــمـــارســـة الــريــاضــة 
ومـــشـــاهـــدة مــبــاريــات 

كــــرة الـــقـــدم الــعــالــمــيــة 
مــبــاراة  أي  يــفــوتــنــي  وال 

أعشق  فأنا  مدريد  لريال 
الـــــريـــــال ألنــــــه فــــريــــق مــن 
الـــنـــجـــوم وأحـــــزن كــثــيــرا 

. خسارته  عند 

لي بينج

لي بينج مع أفراد أسرته



قالت زينب نواب إنه من 
االستمتاع  السيدات  حق 

والترفيه  بأوقاتهن 
ـــــشـــــعـــــور  ال دون 
بــــالــــحــــرج حــيــث 
يـــعـــتـــبـــر الـــتـــنـــزه 
واالســــــتــــــمــــــتــــــاع 
بـــالـــوقـــت خـــالل 
عــــطــــلــــة نـــهـــايـــة 

األســبــوع مــن حق 
من  ولــكــن  الجميع 

تنعم  أن  السيدة  حــق 
بـــالـــهـــدوء والــخــصــوصــيــه 

قضاءعطلتها.   في 
وتــابــعــت أن جــمــيــع الــحــدائــق والــمــوالت 
واألمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة مـــلـــيـــئـــة  بـــالـــعـــائـــالت 
والــفــتــيــات بــحــاجــة لــقــضــاء عــطــلــة مــريــحــة 
عــن مــضــايــقــات الــبــعــض وبــيــنــت أن  بــعــيــداً 
وجـــود حــدائــق خــاصــة لــلــســيــدات أمــر جيد 
كــمــا أنـــنـــا بــحــاجــة لـــهـــذه الـــحـــدائـــق لــقــضــاء 

أوقــــــــــات مـــمـــتـــعـــة بــصــحــبــة 
األهـــــــــــــل واألصـــــــــدقـــــــــاء 
أن  بــــحــــاجــــة  واألم 
تــلــعــب مــع أطــفــالــهــا  
وتــــجــــدد الــنــشــاط 
دون  مــــــعــــــهــــــم 
طــالــبــت  و  حــــرج 
ــــفــــتــــح حـــــدائـــــق  ب
خــــاصــــة بــالــنــســاء 
فــــــي كــــــل مـــديـــنـــه 
لـــــلـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة و 

الترفيه.  زيادة 
وأكــــــــــدت زيـــــنـــــب عــلــى 
أهــــمــــيــــة وضــــــع ســـــيـــــدات أمــــن 
على  والبد  خطر  أي  من  األطفال   لحماية 
من  تــجــعــل  أن  لــلــحــدائــق  الــمــنــفــذة  الــجــهــة 
حيث  السيدات،  من  أمن  توفير  أولوياتها 
وذلك  أطفالها،  عن  السيدة  تغفل  ما  عادة 
ســيــدات  وجـــود  أن  كــمــا  للخطر  يــعــرضــهــم 

لنا. خصوصية  أكثر  أمن 

العولقي  مــريــم  أوضــحــت 
الــنــســائــيــة  الـــحـــدائـــق  أن 

كـــــــانـــــــت مـــــــوجـــــــودة 
فــــــــــــــي الــــــــســــــــابــــــــق 
ـــــال  وكــــــــــان اإلقـــــب
عــــلــــيــــهــــا كــــبــــيــــرا 
ألنـــــــهـــــــا تـــعـــطـــي 
خـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــة 
لــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــســــــــــــاء 

. وأطفالهم 
الحدائق  وتابعت: 

الــــــنــــــســــــائــــــيــــــة كـــــانـــــت 
والزالـــت مــن االخــتــيــارات 

المعارض  بعض  فيها  تقام  التي 
والــــبــــازارات ســــواء الــخــيــريــة أو الــمــعــارض 
األماكن  أفضل  من  وهي  العادية  التجارية 
العائلية  الجتماعاتها  الــنــســاء  تفضلها  الــتــي 

الــصــديــقــات  لــتــجــمــعــات  أو 
وتــــكــــون  ودي  بـــشـــكـــل 
فـــيـــهـــا الــخــصــوصــيــة 
مـــــوجـــــودة بــحــيــث 
تــــــــــواجــــــــــد  إن 
الــــــــــرجــــــــــال قــــد 
يـــحـــد مــــن هـــذه 
ــــخــــصــــوصــــيــــة  ال

والراحة.
وأوضــــــــــحــــــــــت 
بتواجد  نرحب  أننا 
هــــــذه الــــحــــدائــــق فــي 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق الــــدولــــه 
مــكــتــمــلــة  تــــكــــون  أن  ونــــحــــب 
بالمطاعم  وانــتــهــاء  بــاألمــن  بـــدأ  الــخــدمــات 
تكون  أن  يفضل  التي  و  األخرى  والخدمات 

النساء.  على  مقتصرة 

المجتمع  أن  الــكــبــيــســي  مــحــمــد  أوضــــح 
وأهله  بطبعة،  محافظ   مجتمع  القطري 
أن  وبــيــن  والــتــقــالــيــد  بــالــعــادات  يتمسكون 
خـــــروج الــــمــــرأة مـــع الــعــائــلــة أفـــضـــل لها 
الــمــرأة  يشعر  الــرجــل،  فــوجــود  وألطفالها 
أي  تمكين  لــعــدم  والـــراحـــة،  بــاالطــمــئــنــان 

تجمع  أن  إلى  وأضــاف  تحدث.  أن  حادثة 
الــعــائــلــة يـــدخـــل الـــســـعـــادة والــــســــرور على 
يذهبون  الرجال  أغلب  إن  حيث  األطفال 
مـــع أصـــدقـــائـــهـــم  والـــنـــســـاء يــجــتــمــعــن مع 
بــعــضــهــن ويــبــقــى الــطــفــل حـــائـــرا يــحــتــاج 

للتسلية والترفيه.

المجتمع  أن  الــمــري  عــلــي  ســعــيــد  يــقــول 
حدائق  ووجود  محافظ   مجتمع  القطري 
الخصوصية  لهن  يضمن  بالسيدات  خاصه 
جلوس  من  يعانين  النساء  إن  حيث  الكاملة 
والمتنزهات  الحدائق  في  والعزاب  الشباب 
العامة ما يسبب لهن المضايقة واإلحراج .

ـــخـــروج  ال الـــســـيـــدة  حــــق  مــــن  أن  وأكــــــد 
خاصة  حدائق  فوجود  بالوقت  واالستمتاع 
إن  حيث  جيد  أمر  ترفيهية  وأماكن  بهن 
وتتكلم  وتمشي  تجلس  أن  تستطيع  المرأة 
مــن  إحـــــراج  أو  مــضــايــقــة  دون  بــأريــحــيــة 

أحد. 
يتضايقن  الــنــســاء  هـــؤالء  أن  وأوضــــح    

ــــمــــزدحــــمــــة بــــالــــرجــــال  مـــــن األمــــــاكــــــن ال
ــعــائــالت ويــجــدن الـــراحـــة لــهــن بــوجــود  وال
فوجود  وألطفالهن  لهن  مخصصه  أماكن 
الكثير  جعلت  العامة  األماكن  في  العزاب 

 . إليها  الذهاب  عن  تعزف  األسر  من 
الروتين  وكسر  الحياة  تجديد  أن  وبين 
المجتمع،  أفراد  جميع  عنه  يبحث  ما  أهم 
ترفيهية  بأماكن  تحظى  ال  المرأة  ولكن 
خـــاصـــة بـــهـــا تـــحـــافـــظ مــــن خـــاللـــهـــا عــلــى 
خــصــوصــيــتــهــا، وفــكــرة تــخــصــيــص حــدائــق 
لـــلـــنـــســـاء ســـــوف تــســهــم فــــي رفـــــع قـــــدرات 
الــــمــــرأة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــشــجــيــعــهــا عــلــى 

النشاط. وتجديد  الرياضة  ممارسة 

زينب نواب ..من حق السيدات 
االستمتاع بالوقت

مريم العولقي ..الحدائق من 
أفضل األماكن الترفيهية للمرأة  

محمد الكبيسي .. خروج المرأة مع العائلة أفضل 

سعيد المري: المجتمع القطري مجتمع محافظ  

حدائق  وجــود  خــالــد  أم  الــســيــدة  أيــدت 
خــاصــة لــلــنــســاء فــالــمــرأة مـــن حــقــهــا أن 
تــشــعــر بــالــخــصــوصــيــة واألمـــــن والـــراحـــة 
للنساء  حديقة  فوجود  الرجل  مثل  مثلها 
أطفالها  مع  والمرح  اللعب  للسيدة  يكفل 

دون حرج. 

دروســـــــا  ـــقـــي  ـــل ت أنـــــهـــــا  وأوضــــــحــــــت    
تلقيها  لـــو  وتــتــمــنــى  مــنــزلــهــا  فـــي  ديــنــيــة 
فـــي الــحــديــقــة حــــول الــنــســاء لــالســتــفــادة 
واالســـتـــمـــتـــاع بـــالـــوقـــت  ولـــألســـف أغــلــب 
وال  فــقــط  لــلــعــائــالت  مخصصة  األمــاكــن 

تتمتع بأي نوع من أنواع الخصوصية .

أم خالد: من حق المرأة الشعور بالخصوصية 
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حــــدائـــق عــــامـــة للـنســــاء فقـــط
توفر لهن الخصوصية في ممارسة نشاطاتهن الترفيهية

ـــــــار مــــــنــــــاســــــب لــــــلــــــمــــــعــــــارض والـــــــــــــــبـــــــــــــــازارات الــــخــــيــــريــــة ـــــة خـــــــي ـــــي ـــــائ ـــــس ـــــن الـــــــحـــــــدائـــــــق ال

كتبت . سحر معن 

طــــــالــــــب عـــــــــدد مـــــــن الــــــقــــــراء 
بــــــضــــــرورة تـــخـــصـــيـــص حــــدائــــق 
ــــــوفــــــر لـــهـــن  عــــــامــــــة لـــــلـــــنـــــســـــاء ت

الــــخــــصــــوصــــيــــة وتـــمـــنـــكـــهـــن مــن 
قـــضـــاء أوقـــــــات مــمــتــعــة بــصــحــة 
معتبرين  واألطــفــال  الــصــديــقــات 
منوعات  لملحق  تصريحات  فــي 
فــي  الــــرجــــال  ـــواجـــد  ت أن   ]

من  يــحــرمــهــن  الــعــامــة  الــحــدائــق 
األنشطة  ومــمــارســة  الخصوصية 
التي يرغبن بها كما أن تخصيص 
العامة  الــحــدائــق  فــي  للنساء  أيــام 
أغــلــب  أن  اعــتــبــار  عــلــى  يــكــفــي  ال 

الـــنـــســـاء يــنــشــغــلــن طــيــلــة األســـبـــوع 
تــنــاســب  ال  الــمــخــصــصــة  ــــــام  واألي

والتزاماتهن. عملهن  طبيعة 
هـــذه  مـــثـــل  إن  ــــقــــراء  ال وقــــــال 
يمكن  للنساء  المخصصة  الحدائق 

من  العديد  تقديم  في  تستغل  أن 
الدينية  كــالــمــحــاضــرات  األنــشــطــة 
ــنــســاء وكـــذلـــك اســتــغــاللــهــا فــي  ــل ل
إقــــامــــة الـــمـــعـــارض والـــــبـــــازارات 
الــخــيــريــة بــاإلضــافــة إلـــى تــزويــد 

تــلــك الـــحـــدائـــق بــكــل الــمــتــطــلــبــات 
مــــن مـــطـــاعـــم ومـــــرافـــــق أخــــرى 
وكـــذلـــك تــوفــيــر حـــراســـة نــســائــيــة 
ورواد  األطـــفـــال  ســالمــة  تــضــمــن 

لحديقة. ا

تخصيص  أن  الــمــهــنــدي  رفــعــة  قــالــت 
أيـــام للنساء واألطـــفـــال أمـــر جــيــد وهــذا 
يحقق لنا نوعا من الخصوصية نفتقدها 
عندما نرى  عماال من الرجال يتجولون 

خالل تواجدنا في الحدائق.
الخور  حديقة  تخصيص  أن  وأكـــدت 
إيجابي  أمــر  للنساء  األســبــوع  في  يومين 

الحدائق  يقصدن  النساء  بعض  إن  حيث 
ألنها المكان الهادئ الجميل الذي تتوفر 
بـــه جــمــيــع الـــخـــدمـــات بــعــيــداعــن زحــمــة 

األسواق.
وبينت أنها كونها معلمة فإن رحالت 
ــبــات تـــبـــدو جـــيـــدة لــهــن فـــي هــذه  الــطــال
األمــــاكــــن الـــتـــي تــحــتــفــظ بــالــخــصــوصــيــة 

والــمــتــعــة بــنــفــس الـــوقـــت كــمــا أن هــذه 
األماكن تساعد المرأة في الحصول على 
أنشطتها  ومــمــارســة  الــخــاصــة  أوقــاتــهــا 
ــتــضــايــق  الــمــخــتــلــفــة حـــيـــث كـــثـــيـــرا مــان
مـــن وجــــود الـــرجـــال فـــي هـــذه األمــاكــن 
الــتــرفــيــهــيــة وأنــــا أشــجــع بـــوجـــود حــدائــق 

خاصة بالنساء .

رفعة المهندي: 
تخصيص أيام 

للسيدات أمر إيجابي 

بدرية الغانم  .. المرأة محرومة 
من ممارسة األنشطة في الحدائق 

مجتمع  الــخــلــيــجــي  الــمــجــتــمــع  إن  الــغــانــم  بــدريــة  قــالــت 
محافظ والمرأة بحاجه للخروج إلى األماكن الترفيهية 
وبيما  السيدات  حدائق  توفرها  أن  يمكن  والتي  اآلمنة 
هي  الحدائق  فــي  للسيدات  المخصصة  األيــام  بعض  أن 
محرومة  العاملة  المرأة  فتكون  األسبوع   منتصف  في 

 . منها
واألطفال  للنساء  حدائق  تخصيص  أن  بدرية  وبينت 
الرجال  بعض  يجد  وقد  فقط  أيام  تخصيص  من  أفضل 
بـــأن هـــذه الــفــكــرة غــيــر جــديــة ولــكــنــي أجـــدهـــا تــنــاســب 
المختلطة  األماكن  إلى  الذهاب  يحبذن  ال  الالئي  النساء 
وحصولهن  للنساء  ترفيهية  فرصة  توفر  بدورها  وهي 

وقت. أي  في  والراحة  الخصوصية  على 
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أكثر واحد يرفع الضغط اللي يحط منبه ونقوم كلنا إال 
هو يتم نايم.

كيندر  بيضتين  شــرى  ياهل  نفسية  نفسيتي 
ولقى نفس اللعبة.

وما زال الحالق يكذب علينا ويقول سوي تنظيف بشرة 

ة، آخــرتــهــا تطلع مــنــه لــونــك رصــاصــي كنك 
يــجــي مــيــة مــيــ

باليستيشن ون.

أكـــــره شـــي فـــي حــيــاتــي لما 
أكذب على أحد وما يصدقني.

متو تدفع ماليين على 
شركة في

ي يجيك شايب 
إعالناتها وآخر ش

هالحمر.
يقولك: صب لي من 

كنت أرسل "ريقك عسل 
عة أنا اللي 

أعتذر يا جما

ف بتصوم"
علمني كي

سامحوني

نصيحة ـ لرمضان

 داليل

 تفقد حال أهلك
 وجيرانك فهناك بيوت
 أغلقت أبوابها من

.التعفف
@dalaayll

 تتابعان بعضكما

مــــــــــب مـــــســـــتـــــاهـــــلـــــة يــــضــــيــــع 
تـــعـــب صـــيـــامـــكـــم وتـــخـــربـــونـــهـــا 
التركية..  خصوصا  بالمسلسالت 
هي حرام حرام ف كل الحالتين 

بس انه فهالشهر م ينفع واهللا.
abeer@ltsabn

 تسبيح واستغفار

قال النبي صلى اهللا عليه وسلم 
من أحب أن تسره صحيفته 
فليكثر فيها من االستغفار
استغفر اهللا الذي ال إله إال هو 
الحي القيوم وأتوب إليه.
good_rt٤٤@

 شوق
ابتعدوا عن العصبية 
والغضب وتذكروا أن 

الصيام تهذيب للنفس قبل 
أي شيء وتعويدها على 

الصبر والتحمل.
shooqQa@

افعلوا صدقة
..لموتاكم.. ألنفسكم 
.ألهليكم 
s@a_c٨٩

 سحاب القحطاني

ما كلف على نفسي 
واسرف بالطبخ التبذير 
مو زين رمضان للطاعة 
مو لألكل.
shab٢٥٥@

 ليلك

 شيئين بتحسوا بطعم
 رمضان لما تحافظوا

 عليهم قيام الليل وختام
القرآن

@ghdah_١٠.

 تسعينية كيوت

نصيحة لرمضان ال تسمع أغاني 
ال تحش فالناس وأصدقائك لي 

يجبرونك ع النميمة اقطع صلتك 
بهم عاالقل بها لشهر الفضيل 

وسمعليكو.
٧aladior@

ابدأ يومك باالستغفار وقراءة 
القرآن والدعاء والصدقة..

 استغل كل دقيقة في ذكر اهللا.. 
ال تجعل لحظة تمر دون أي 

طاعة فهي أيام فضيلة ومباركة.
shabdosr@

طريقة ختم أسبوع

- الفجر: ٥ صفحات
- الظهر: ٥ صفحات
- العصر: صفحتان
- المغرب: ٧ صفحات
- العشاء: ٩ صفحات
- السحور: ١٠ صفحات
a_sh_k١٠٠@ o_sh_k١٠٠

التشوف مسلسالت خليجية أو 
عربية صدقني بيجيك اكتئاب 
حاد يعجز عن عالجه كبير 
أطباء الطب النفسي وبتستقبل 
العيد ونت منهار.
a_althani asma٢٢١٢@

القرآن والصالة 

لم تكتب في رمضان فقط 
وأحسن نيتك لبعد رمضان
فــاهللا مــوجــود فــي رمضان 
وبعد رمضان دائماً وأبداً.
meemoonh RBM@

 الهاله

ال تضيع وقتك بالمسلسالت 
ألنها تنعاد في أي وقت لكن 
أجر رمضان وعبادته ما 
ينعادون.

alhalaAlkuwari@

 نورهـ آل شيبان

تتعب نفسك وتصوم 
وتشوف مسلسالت وتسمع 
أغاني وش تستفيد من 
صيامك.
noshe_nn@

أنوي وافعل انك تتغير لألفضل

 (أنا عند ظن عبدي بي)
s@a_c٨٩

راح  يـــــــــــــــوم  مــــــــــــن 
نهايته  اللي  األيسكريم 
علك والدنيا مو بخير.

أغراض التزلج للمخزن.شــــكــــراً ألنـــــك عــلــمــتــنــي بــرجــع يكون حاراً جداً هذه السنة!في فلكي يقول: الصيف سوف 

أنــا ما قــدر أفيدكم 
بـــالـــكـــالم الـــحـــلـــو بــس 
والمصايب  بالمشاكل 

أعين وأعاون.

في
يكون
ي

ش
ون

أغر

لو تعرفون الردود اللي 
كان  بمخي  عليكم  أردها 

محد بيكلمني.

كان يعيش رجل أعمى.. رزقه اهللا حكمة 
داره  في  يعيش  األعمى  وكان  وعلماً..  وذكاء 
الجميلة في أمان.. ووراء الدار الجميلة كان 
له بستان وفي يوم من األيــام.. ربح األعمى 
كــثــيــراً مــن الــمــال، فــخــرج إلـــى الــبــســتــان في 
وحفر  يحبها،  شجرة  تحت  وجلس  الحال.. 
ودفـــــن الـــمـــال تــحــتــهــا.. وبـــعـــد فـــتـــرة.. جــاء 

األعمى الطيب الستخراج ماله..
فلم يجده في مكانه.. ففكر.. وفكر:

- ترى من الذي 
سرق المال؟!

وقـــت  وبــــعــــد   -
قال:

غــيــر  لـــيـــس   -
جــــــــــــــاري، هـــــذا 

المحتال.. اللص 
فربما رأني وأنا أدفن المال..

اللئيم..  الجار  إلى  الحكيم  األعمى  وذهب 
وقال:

جئتك مستشيراً، وما خاب من استشار..
فشد اللص قامته، وأغلظ رقبته.. وقال:

اســتــشــر كــمــا تــريــد، ولــســوف تــجــد عندي 
الرأي السديد.. فقال األعمى في ذكاء شديد:

ترى  فهل  وفير،  مال  على  اليوم  حصلت 
أحفظه عند رجل يحفظ األمانات، أو أخبئه 

في بستاني في مكان أمين؟
فهز اللص رأسه.. وهو يقول في نفسه:

المكان  نفس  هو  يقصده  الذي  المكان  إن 
الذي أعرفه.. ثم قال الشرير:

ان حفظ المال عند اآلخرين أمر خطير..

احــفــظــه فـــي الــبــســتــان.. يــبــقــى أمــــره في 
أمان..

وشكره األعمى وقال:
غيره  مع  بالبستان  أحفظه  غداً  صدقت.. 
من المال.. وخرج األعمى الطيب إلى داره.. 
المال  وأعـــاد  الــبــســتــان..  جـــدار  الــلــص  وتسلق 

المسروق كما كان.. وقال:
ســــآخــــذه مـــــرة أخــــــرى مــــع الــــمــــال الــــذي 
سيضعه األعمى في الحفرة.. وجاء األعمى، 
وأخذ ماله، واللص يراقبه من بعيد، ويظن 
أنـــه وضـــع الــمــال الــجــديــد.. وفـــي الــلــيــل جــاء 
ليأخذ جميع المال وهو فرحان سعيد.. فلم 
األعمى  عليها  كتب  ورقـــة  ســوى  شيئاً  يجد 
صاحب العقل الرشيد: (من فكر في حكمة 

وذكاء، ال يمكن أن يخدعه األغبياء).

الحكيـــم األعمــــى واللــــصالحكيـــم األعمــــى واللــــص



غريبة، شـ هـ 
الكرم المفاجئ؟!

فّهود، كثرت عزايمك، من وين 
لك هـ الفلوس؟!!!

أطلبوا اللي تبونه
شباب، ما يهمكم، عمي
عطاني ١٠٠ ريال هدية.

صج، معاك حق، الـ ١٠٠ 
ريال اللي يقول عنها ما 
تكفي حق كل هذا! 
فّهود أكيد خاش 
شيء.

هال بـ الربع، حياكم 
حد خاطره في شيء 
على حسابي؟ بمناسبة 
سيكلي الجديد، 
شرايكم؟

سيكل 
جميل، 
تستاهل.

هااااه، إيييه،
شـ شـ شـلون

عرفت؟

مبروك،
سيكل عجيب.

خّلوووود، 
شـ عندك؟؟

ال، 
أرجوك. 

توبه 
.........

فّهود، ال تستهبل، رجع الفلوس 
صندوق التبرعات بسرعة، 

وإال بفضحك في 
الفريج كله.

صار له اسبوعين يا 
إما يقول: صليت في 
البيت. وال يجي المسجد 
متأخر.

روحوا انتوا بيوتكم،
وآنا بـ أشوف سالفته.

فّهود!!! 
رايح المسجد 

والصالة
 خلصت.!

تحمل تبوق مّرة ثانية، وإنت أصالً عقلك على 
قدك، يعني بتنصاد بتنصاد.

وال تنسى إن حبل الكذب قصير

تسلم يا فّهود. عمك اشترى لك 
سيكل جديد بعد؟؟؟

خل يعوض شوي، 
هو كله معزوم، 
عمره ما عزم.

خمس مّرات يعزمنا، وفي كل مّرة
الحساب أكثر من عشرين ريال. وكله مطيح 
عند دكان عباسوه شبس عمان وكندادراي!!!!!

محيرني فّهود، كل يوم والثاني يعزمنا!!
فيه شيء غريب!!!

قلبي يقول لي: فهود يكذب، والبطرة 
اللي هو فيها مب من فلوس عمه.

داخل المعصرة

الفريج

دكان عباس

خارج المسجد

قدام المسجدداخل المسجد

حبل الكذب
الحلقة (٩)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي

١١١١الخميس ٢٦ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢ يونيو ٢٠١٦ م - العدد (٩)



الدوحة- سعود علي:
مــن  األول  الـــــعـــــدد  صــــــدر 
في  المصرية  األهـــرام  جــريــدة 
الــخــامــس مــن أغــســطــس ١٨٧٦ 
فـــي عــهــد الــخــديــوي إســمــاعــيــل 
ـــــــذي اشـــــتـــــرط عــــــدم تـــطـــرق  ال
الـــجـــريـــدة لــلــشــئــون الــســيــاســيــة. 

الجريدة  بــدأت 
في اإلسكندرية 
عـــــــــلـــــــــى يـــــــــدي 
بشارة  األخوين 
وســــلــــيــــم تـــقـــال 
من  الــقــادمــيــن 
كفرشيما  بــلــدة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، 
وصـــــــــدرت فــي 
أربــــع صــفــحــات 
بال إخراج فني، 
وكـــانـــت تــصــدر 
أســــبــــوعــــيــــاً كــل 

من  شهرين  وبــعــد  ســبــت،  يــوم 
انــطــالقــهــا حــولــهــا األخـــــوان إلــى 
جـــريـــدة يــومــيــة، وكـــانـــت تـــوزع 
فــي مــصــر وبــــالد الـــشـــام. وفــي 
إلى  مقرها  نقل   ١٨٩٩ نوفمبر 
تقال  األخــويــن  وألن  الــقــاهــرة، 
استطاعا  واسعة  ثقافة  يملكان 
على  اعتمد  جديد  أســلــوب  ســن 
والسهلة  الرصينة  األدبية  اللغة 

مـــعـــاً،  آن  فـــــي 
وبــــذلــــك مــهــدا 
جديد  ألســلــوب 
ـــــصـــــحـــــافـــــة  ـــــل ل
الـــــــمـــــــصـــــــريـــــــة 

والعربية.
مـــــن يــتــأمــل 
األول  الــــــعــــــدد 
أن  يـــــــــالحـــــــــظ 
شــعــار األهــــرام 
بخالف  القديم 
الـــــحـــــالـــــي كــــان 
يــضــم هــرمــيــن 
فـــقـــط بــيــنــهــمــا 

أبو الهول، وكتبت كلمة األهرام 
بــخــط غـــريـــب كـــأنـــه مـــرســـوم، 
شكل  على  هــالل  الشعار  وفــوق 
خماسية،  نجمة  فوقه  طبق 

اليمين  إلــى  الترويسة  وبجانب 
وضـــــــع جــــــــدول االشـــــتـــــراكـــــات 
واألســـعـــار الــتــي كــانــت مــحــددة 
بالفرنك الفرنسي، وإلى اليسار 
مكاتب األهــرام ووكــالؤهــا في 

الخارج.
كــــــــــان حـــــكـــــم مـــــصـــــر عـــنـــد 
صـــدور األهـــرام 
ــــــــه ذاتــــــــــــي  شــــــــب
وكـــــــــــان تـــســـمـــى 
ــــــخــــــديــــــويــــــة  «ال
ـــــة»،  ـــــمـــــصـــــري ال
وظــــــلــــــت دولـــــــة 
شــــبــــه مــســتــقــلــة 
تــابــعــة لــلــســيــادة 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــة 
حــتــى االحـــتـــالل 
ـــــي  ـــــطـــــان ـــــري ـــــب ال

 .١٨٨٢
كــــتــــب ســلــيــم 
تـــــقـــــال مــــؤســــس 
األهـــــرام فـــي الــمــقــدمــة: «هـــذا 
الــســنــة  مــــن  األول  الــــعــــدد  هــــو 
ـــــــــــى لـــــجـــــريـــــدة األهـــــــــرام  األول
الـــمـــرعـــيـــة بـــعـــنـــايـــة الــحــكــومــة 
الــســنــّيــة والــمــســتــعــدة االســتــعــداد 
يتصفح  مـــن  تــجــعــل  ألن  الـــتـــام 
يطالعه  بــمــا  واثـــقـــاً  صــفــائــحــهــا 
على  لتقف  البحث  تعاني  ألنها 
الــــفــــوائــــد الـــصـــحـــيـــحـــة فــتــوفــي 
الجرائد  بحقوق 
وتـــكـــســـب قــبــول 
الــــــجــــــمــــــهــــــور.» 
الــقــراء  حــث  كما 
عــلــى االشـــتـــراك 
فــــــي الــــجــــريــــدة 
الـــولـــيـــدة: «عــلــى 
أولــــــــــي الــــنــــيــــرة 
والـــــــهـــــــّمـــــــة مـــــُد 
ـــمـــســـاعـــدة  يـــــد ال
وذلـــك بــاإلقــدام 
عــلــى االشـــتـــراك 
وال  فــــنــــتــــشــــّجــــع 
نــبــالــي بــالــصــعــوبــات االبــتــدائــيــة 
كــيــف كـــانـــت. وعـــلـــى الــجــمــهــور 
أن يــالحــظ مــن عــدد إلــى عدد 
الــتــقــدم الـــذي يــحــدث بــالــتــدرج 

فإنه لمؤكد أن كل ابتداء صعب 
على  مــوقــوف  البناء  ثــبــات  وأن 

رسوخ األساس وإحكامه».
ثم تطرق في مقاله للحديث 
عـــن مــشــكــالت الـــعـــالـــم، حــيــث 

في  المتحكم  األصــل  على  ركــز 
تقلباته  وتفسير  العالم،  حركة 
نعبر  أن  أردنا  ومتغيراته: «إن 
عليها  يدل  بما  الصفة  هذه  عن 
إلى  متسابقة  األفــكــار  فتدعونا 

التصريح بها بقولها حب الذات. 
الــصــفــة  هــــذه  إن  وبــالــحــقــيــقــة 
فرد  كل  في  مستقلة  الغريزية 
فهي  ودعــــاو  دواع  عــلــيــه  ولــهــا 
األمـــيـــرة الــمــطــاعــة والــســلــطــانــة 

المطلقة التصرف».
ثــــم اســـتـــعـــرضـــت الـــجـــريـــدة 
بــعــض األخــــبــــار مــثــل عــــدم رد 
ــــدول حــول  «بـــاريـــز» بــاريــس ال
الــعــســاكــر  وأن  ــــة،  هــــدن عـــمـــل 

الـــشـــاهـــانـــيـــة الـــمـــهـــاجـــمـــة فــي 
«الــجــبــل األســــــود» رجـــعـــت في 
انتصار  عن  وخبر  «أوربيتزا»، 
السرب  على  الشاهانية  العساكر 
فـــي «بـــانـــيـــرالـــو» وزحـــفـــت إلــى 
«نياجفتر»، وأن مراكز السرب 
يفيد  ثالث  وخبر  مأمونة،  غير 

بـــــــأن الـــعـــســـاكـــر 
الــــــشــــــاهــــــانــــــيــــــة 
انـــتـــصـــرت عــلــى 
الــــــعــــــصــــــاة فـــي 
الـــهـــرســـك وقـــد 
ثـــــــــبـــــــــت تـــــــــرك 

«بانديرالو».
تطرقت  كما 
الــــــــــجــــــــــريــــــــــدة 
لتسمية الجنرال 
«شـــــالـــــديـــــنـــــي» 
سفيراً  اإليطالي 
لـــــــــــرومـــــــــــا فــــي 
بــاريــس، وإفــادة 

من قلم عموم الزراعة تعلن أن 
نمو  فــي  القطنية  الــمــزروعــات 
بالنسبة  مــتــأخــرة  لكنها  جــيــد، 
عن  وخبراً  الماضي،  العام  إلــى 
لــيــســبــس»  «ده  الــمــســيــو  ســـفـــر 
ــــاريــــس إلــــــى «لـــــنـــــدره».  مــــن ب
وأخــبــار أخـــرى عــن زلـــزال في 
فــيــيــنــا، وتـــوجـــه مــلــك أســبــانــيــا 
والــدتــه،  ليالقي  «سنتذر»  إلــى 

وتــــــــحــــــــســــــــن 
صــــــــــــــــحــــــــــــــــة 
ملك  حــضــرة 

بلجيكا.
ومــــــــــــــن   
الــــــــــــــالفــــــــــــــت 
ــــخــــصــــيــــص  ت
األهــــــــــــــــــــــــرام 
مـــــــــســـــــــاحـــــــــة 
فــــــــي أســـــفـــــل 
الــصــفــحــتــيــن 
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة 
والـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة 

الجيزة: «بما  بأهرام  للتعريف 
إنـــنـــا اخــتــرنــا تــســمــيــة جــريــدتــنــا 
بــاســم أعــظــم أثـــر مـــوجـــود في 
الــقــطــر الـــمـــصـــري وفــــي ســـواه 

أيــــضــــاً وهـــــو األهـــــــرام، 
رأيـــنـــا مـــن بــــاب اإلفــــــادة أن 

باالستقراء  عــدد  كــل  فــي  نــدرج 
أشهر  عن  نقالً  األثر  هذا  تاريخ 
الــمــؤرخــيــن الــمــتــأخــريــن الــذيــن 
تــكــلــمــوا فــيــه مــدقــقــيــن لــيــكــون 
إلى  الذين  كثيرين  عند  معلوماً 
الحاضر  الــوقــت 
وسمعوا  نظروه 
عـــــنـــــه لـــكـــنـــهـــم 
لـــــــــم يــــــــدركــــــــوا 

تاريخه».
وضـــــــــــمـــــــــــت 
الــــــــصــــــــفــــــــحــــــــة 
ــــــــــــــــرة  األخــــــــــــــــي
ـــار  بـــعـــض األخـــب
الـــمـــتـــنـــوعـــة عــن 
تـــحـــركـــات أحــد 
أفـــــــراد الــعــائــلــة 
الـــــمـــــالـــــكـــــة فـــي 
مــــــصــــــر، وعـــــن 
١٥عاماً  عمرها  إنجليزية  فتاة 
سباحة  أمـــيـــال  عــشــرة  قــطــعــت 
وبيان  لندن،  شطوط  أحــد  في 
عـــــن زيــــــــــادة مــــنــــســــوب الـــنـــيـــل 
مــقــارنــة بــالــعــام الــمــاضــي. كما 
تــــنــــاولــــت الـــصـــفـــحـــة األخــــيــــرة 
وبياناً  التجارية،  األخبار  بعض 
بـــأســـعـــار الـــقـــطـــن، إلـــــى جــانــب 
مــــســــاحــــة خـــصـــصـــت لـــلـــنـــعـــي، 
وركــــزت األخــيــرة 
مــــــــــــــــرة أخــــــــــــرى 
عــــــلــــــى مــــــوضــــــوع 
ــــــــراكــــــــات،  االشــــــــت
وعــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــت 
خدماتها  الجريدة 
ــــيــــن فـــي  ــــراغــــب ــــل ل
طــــــــبــــــــع الـــــكـــــتـــــب 
أوراق  ـــــــع  وطـــــــب
ــمــآتــم  األفـــــــراح وال
بــالــحــرف الــعــربــي 
واألفـــــــــرنـــــــــجـــــــــي، 
وحـــــــــــــــــــدد ســــعــــر 
سطر  كــل  عــن  بفرنك  اإلعـــالن 
أولـــهـــا،  فـــي  اإلعــــــالن  كــــان  إذا 
فــي  كـــــان  إذا  فـــرنـــك  ونـــصـــف 

آخرها.

مهــدت طــريق مهــدت طــريق 
الصحافة العربيةالصحافة العربية

صدرت في العهد العثماني واستمرت على مدى أكثر من ١٤٠ عاماً
رة للعالم، أول خطوة، أول كتاب، أول هدية، لكل شيء 

أول نظ

 تاريخ اإلنسانية.
أول ذكرى خاصة، وتشّكل بال شك حركة في

ألولى لمجموعة 
شكول الصحافة محاولة للوقوف على األعداد ا

 ك

اللحظة  ربما  المطبوعة،  على 
للتعّرف  المطبوعات  ــن 

م متنوعة 

ــتــويــات المثيرة 
الــتــوجــه الــعــام، وتــصــفــح بــعــض الــمــح

الــتــاريــخــيــة أو 

في  صــداه  يستمر  مــاٍض  على  الــضــوء  لتسليط  محاولة  لالهتمام. 

 بشكل أو بآخر.
التأثير على الحاضر

شعار األهرام القديم 
كان يضم هرمين 
فقط بينهما أبو الهول

عدم التطرق 
للسياسة شرط 

الخديوي لظهور 
الجريدة

جهود اللبنانيين 
تقال أسست 

الجريدة وفرضت 
تميزها

سعر اإلعالن فرنك 
عن كل سطر في أولها، 
ونصف فرنك في آخرها

األخيرة
الخميس ٢٦ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢ يونيو ٢٠١٦ م - العدد (٩)
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