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الشباب يصدق الصحف الشباب يصدق الصحف 
أكثر من المواقع اإلخباريةأكثر من المواقع اإلخبارية

في استطالع للرأي أجرته في استطالع للرأي أجرته 
منوعات [ :منوعات [ :

تركي أمان: بدأت حياتي 
الكروية في الشارع

الكروية  بدايتي   :] منوعات   - الــدوحــة 
في  الــكــرة  مــداعــبــة  يعشق  صغير  طفل  أي  مثل 
المباريات  من  العديد  وخــوض  والشوارع  األحياء 
فــي الــيــوم مــع أطــفــال الــحــي الـــذي أســكــن بــه ألن 

عــشــقــي كـــان كــبــيــراً لــكــرة الـــقـــدم وهـــو ما 
األظــفــار  نــعــومــة  مــنــذ  أطــمــح  جعلني 

ألصبح العباً في المستقبل.
أمــان  تــركــي  يتذكر  هــكــذا 

واجه بــــدايــــتــــه الــــكــــروّيــــة حــيــث 
ــــــــعــــــــب عـــّدة صــعــوبــات، وقـــال كنا  نــــــــل

الرملية  المالعب  على  إضـــــــــــــافـــــــــــــة الــكــرة 
للحرارة الكبيرة، ولكن كلها عوامل ساعدتنا على 
الرغم  على  القدم  كــرة  للعب  والطموح  التكوين 
من قساوتها، حيث كانت االنطالقة الكروية مع 
لفريق  بعدها  انتقلت  ثــم  العربي  الــنــادي  أشــبــال 
وتدرجت  طويلة  لسنوات  له  لعبت  الــذي  الــوكــرة 

مع فئاته السنّية حتى أصبحت العباً في الفريق 
األول وحققت العديد من اإلنجازات.

تركي أمان: بدأت حياتيتركي أمان: بدأت حياتي 
الكروية في الشارعالكروية في الشارع

الكروية  بدايتي  :] منوعات  - الــدوحــة 
في الــكــرة  مــداعــبــة  يعشق  صغير  طفل  أي  مثل 

المباريات  من  العديد  وخــوض  والشوارع  األحياء 
فــي الــيــوم مــع أطــفــال الــحــي الـــذي أســكــن بــه ألن 

عــشــقــي كـــان كــبــيــراً لــكــرة الـــقـــدم وهـــو ما 
األظــفــار  نــعــومــة  مــنــذ  أطــمــح  جعلني

ألصبح العباً في المستقبل.
أمــان  تــركــي  يتذكر  هــكــذا 

واجه بــــدايــــتــــه الــــكــــروّيــــة حــيــث 
ــــــــعــــــــب عـــّدة صــعــوبــات، وقـــال كنا  نــــــــل

الرملية  المالعب  على  إضـــــــــــــافـــــــــــــة الــكــرة 
للحرارة الكبيرة، ولكن كلها عوامل ساعدتنا على 
الرغم على  القدم كــرة  للعب  والطموح  التكوين 

من قساوتها، حيث كانت االنطالقة الكروية مع 
لفريق  بعدها  انتقلت  ثــم  العربي  الــنــادي  أشــبــال 
وتدرجت  طويلة  لسنوات  له  لعبت  الــذي  الــوكــرة 

مع فئاته السنّية حتى أصبحت العباً في الفريق 
األول وحققت العديد من اإلنجازات.
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فــقــدت   :] مـــنـــوعـــات  الدوحة- 
القدرة على المشي بعد أن تعرضت لحادث 

أثـــنـــاء الــتــدريــبــات ... 
ولــــــــــم أيـــــــأس 

مـــن رحــمــة اهللا تــعــالــى.. مـــارســـت الــعــالج 
الطبيعي.. مّن اهللا عليَّ بأن تحركت أصابع 
على  وضعي  أشقائي  من  طلبت  قــدمــاي.. 
على  أصــابــعــي  تــحــركــت  الــقــيــادة  مقعد 
بالسيارة  وانطلقت  البنزين  دواســـة 

ال إراديا.
هـــكـــذا يـــصـــف بـــطـــل الـــرالـــيـــات 
المناعي  محمد  القطري  العالمي 
العالمية  المنافسات  إلــى  عــودتــه 
مــعــلــنــا  الـــتـــحـــدي عـــلـــى الــعــجــز 
بعد  ليحرز  واإلعــاقــة  واإلصــابــة 
ذلك بطولة العالم في الراليات 

الصحراوية. 

محمد المناعي
تحديت اإلعاقة ببطولة العالم للراليات

س ي م ىو ي ب ر ي
بالسيارة  وانطلقت  البنزين  دواســـة 

ال إراديا.
هـــكـــذا يـــصـــف بـــطـــل الـــرالـــيـــات 
المناعي  محمد  القطري  العالمي 
العالمية  المنافسات  إلــى  عــودتــه 
مــعــلــنــا  الـــتـــحـــدي عـــلـــى الــعــجــز 
بعد  ليحرز  واإلعــاقــة  واإلصــابــة 
ذلك بطولة العالم في الراليات 

الصحراوية. 
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أسرار هواية المحترفين
الــدوحــة - مــنــوعــات [: الـــ»جــت ســكــي» هــوايــة 
مختلف  ومــن  الشباب  من  الكثير  وتجذب  المحترفين 
األعــمــار، األمـــر الـــذي تــزايــد معه خطر اســتــخــدام هذه 
الـــدراجـــات وســـط مــطــالــب بــضــرورة تخصيص أمــاكــن 
قوانين  وســّن  الرقابة  وتشديد  الرياضة  هــذه  لممارسة 
هــذه  أن  وبــّيــنــوا  الــمــائــيــة،  الــــدراجــــات  ريـــاضـــة  لتنظيم 
وأن  بــالــتــأمــيــن،  مشمولة  تــكــون  ألن  تــحــتــاج  الـــدراجـــات 
توقع مخالفات على مؤجري الدراجات البحرية «الجت 
ســكــي» أو «الــســكــوتــرات» لتجنب مــزيــد مــن الــحــوادث 
فئة  خصوصاً  األخيرة  اآلونــة  في  كثرت  التي  الخطيرة 

أن  من  حــذروا  كما  المغامرة.  بــروح  المدفوعة  الشباب 
ألشخاص  السرعة  فائقة  البحرية  الدراجات  هذه  تأجير 
بحياة  خطيرة  مغامرة  يعّد  استخدامها  لهم  يسبق  لم 
الناس، تتطلب إصدار رخص قيادة لهذه الدراجات ومنع 
من ال يحمل رخصة قيادة من سياقتها، وسّن مخالفات 
يحمل  ال  مــن  بــيــن  تــحــول  بــالــســيــارات  شبيهة  مـــروريـــة 

رخصة قيادة السيارة من قيادتها.

علي سلطان  حكايتي مع الحمار على المسرح

«العربيزي»
تهدد اللغة العربية

منوعات [: عاشق للتحف القديمة  الدوحة - 
ومـــتـــذوق لــلــفــن ... مــشــغــول بــالــمــســرح ويــجــد ذاتـــه 
الجادة  األعــمــال  تقديم  فــي  يمانع  وال  فيه  اإلبــداعــيــة 

بالرغم من عشقه للكوميديا.
الكواليس  خلف  صفحة  ضيف  سلطان  علي  الفنان 

بد  وال  الفنان  لنجاح  شــرط  التفرغ  إن  لـ [  قــال 
من إعادة النظر فيه. وكشف عن قصة الحمار الذي 

ظهر معه على المسرح وكيف تعامل معه.

تهّدد  جــديــدة  ظــاهــرة  «العربيزي»   :] منوعات   - الــدوحــة 
الشباب  بعض  أوســـاط  بين  مــؤخــراً  انتشرت  العربية،  اللغة  عــرش 
وإنجليزي»،  «عــربــي  كلمتي  بين  يجمع  مصطلح  وهــي  والفتيات 
ظاهرة  استخدام  إلى  يرقى  ال  واحد  سياق  في  اللغتين  بين  ويجمع 
ازدواجية اللغة، حيث أصبحت أمراً مألوفاً في السنوات األخيرة بين 
أوساط الشباب، وباتت تشكل تهديداً ثقافياً وحضاريا للثقافة العربية 
مختلف  بين  مشتركة  آلــّيــة  إيــجــاد  يستدعي  الـــذي  األمـــر  األصــيــلــة، 
الجهات لحماية اللغة العربية من هذه الظاهرة ومن المسؤول عنها.

الذين  والــطــالب  المختصين  مــن  عـــدداً  التقت   ] مــنــوعــات 
أكدوا أن هذه الظاهرة باتت تنتشر بقوة بين الشباب في ظل ضعف 
استخدام اللغة العربية بين مختلف األجيال في الوقت الحالي، األمر 

الذي يعتبر مؤشراً خطراً بالتتابع الزمني.
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أظــهــر   : مــنــوعــات [   – الـــدوحـــة 
  ] منوعات  أجرته  للرأي  استطالع 
للمصداقية  الــمــطــبــوعــة  الــصــحــف  تــصــدر 
لدى الشباب بنسبة ٧٣٫٦ ٪ مقابل ٢٦٫٤ ٪ 
اإلخبارية. والمواقع  اإللكترونية  للصحف 
تفضيل  عــن  كــشــف  االســتــطــالع  أن  إال 

اإللــكــتــرونــيــة  الــصــحــف  لــمــتــابــعــة   ٪  ٥٩٫٨
والـــمـــواقـــع اإلخـــبـــاريـــة بــســبــب تــحــديــثــهــا 
 ٪  ٤٠٫٢ مقابل  الساعة  مدار  على  لألخبار 

المطبوعة. للصحافة 
الصحف  انقراض  عدم   ٪  ٦٣٫٢ وتوقع 
الـــمـــطـــبـــوعـــة بـــســـبـــب ســــطــــوة الـــصـــحـــف 

ـــــمـــــواقـــــع اإلخــــبــــاريــــة  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة وال
نسبة  أكــبــر  على  واســتــحــواذهــا  وتــطــورهــا 

العكس. توقعوا   ٪  ٣٦٫٨ مقابل  متابعة، 
اإللكترونية  الصحف  تميز  سر  وحول 
المشاركين  مــن   ٪٥٠ أرجــع  الورقية  عــن 
الوسائط  توافر  إلى  السبب  االستطالع  في 

الــمــتــعــددة  صــوت - مــقــاطــع فــيــديــو  التي 
السبب  أرجعوا   ٪٣٦ مقابل  األخبار،  تثري 
توفير  إلى  و١٤  األخبار،  نقل  سرعة  إلى 

مادي. مقابل  دون  الخبرية  الخدمة 
المطبوعة  الصحف  مصداقية  بين  وما 
والــمــواقــع  اإللكترونية  الصحف  وســرعــة 

اإلخـــبـــاريـــة، اتـــفـــق الــشــبــاب عــلــى أهــمــيــة 
الصحف  قدرة  وعدم  المطبوعة  الصحف 
صحة  تجاه  منافستها  على  اإللكترونية 
األكــثــر  المطبوعة  الــصــحــف  وأن  األخــبــار 
اإلعالمية  الوسائل  جميع  بين  مصداقية 
تقوم  تحريرية  هيئة  على  تعتمد  والــتــي 

شفافية  بكل  وتجهيزها  األخــبــار  بــإعــداد 
وإمــكــانــيــة مــســاءلــتــهــا قــانــونــيــاً فـــي حــالــة 
وأن  الـــحـــقـــيـــقـــة،  مــــع  األخــــبــــار  تــــعــــارض 
يشد  ما  أكثر  الحبر  ورائحة  الورق  ملمس 

نحوها.  القارئ 
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هل ستساهم الصحف اإللكترونية والمواقع اإلخباريةهل ستساهم الصحف اإللكترونية والمواقع اإلخبارية
 في انقراض الصحف المطبوعة ؟ في انقراض الصحف المطبوعة ؟

ما الذي يميز الصحف اإللكترونية ؟ما الذي يميز الصحف اإللكترونية ؟

أيهما تفضل للمطالعة اليومية ؟أيهما تفضل للمطالعة اليومية ؟

ما وسيلة اإلعالم التي تعتبرها أكثر مصداقية ؟ما وسيلة اإلعالم التي تعتبرها أكثر مصداقية ؟

استطالعات

كتب - إبراهيم صالح: 

أظــهــر اســتــطــالع لــلــرأي أجــرتــه منوعات 
ـــوعـــة  ـــمـــطـــب ال الـــــصـــــحـــــف  تــــــصــــــدر   ]
 ٪  ٧٣٫٦ بنسبة  الــشــبــاب  لـــدى  لــلــمــصــداقــيــة 
مقابل ٢٦٫٤ ٪ للصحف اإللكترونية والمواقع 

اإلخبارية.
إال أن االستطالع كشف عن تفضيل ٥٩٫٨ 
والمواقع  اإللكترونية  الصحف  لمتابعة   ٪
اإلخبارية بسبب تحديثها لألخبار على مدار 

الساعة مقابل ٤٠٫٢ ٪ للصحافة المطبوعة.
الصحف  انـــقـــراض  عـــدم   ٪  ٦٣٫٢ وتــوقــع 
الــــمــــطــــبــــوعــــة بــــســــبــــب ســـــطـــــوة الـــصـــحـــف 
وتطورها  اإلخــبــاريــة  والــمــواقــع  اإللكترونية 
واستحواذها على أكبر نسبة متابعة، مقابل 

٣٦٫٨ ٪ توقعوا العكس.
وحـــول ســر تميز الــصــحــف اإللــكــتــرونــيــة 
عــن الــورقــيــة أرجــــع ٥٠٪ مــن الــمــشــاركــيــن 
الوسائط  توافر  إلــى  السبب  االستطالع  في 
التي   » فيديو  مقاطع   - صــوت   » المتعددة 

السبب  أرجــعــوا   ٪٣٦ مقابل  األخــبــار،  تثري 
إلـــى ســرعــة نــقــل األخـــبـــار، و١٤ إلـــى توفير 

الخدمة الخبرية دون مقابل مادي.
المطبوعة  الصحف  مصداقية  بين  ومــا 
وســـرعـــة الــصــحــف اإللــكــتــرونــيــة والــمــواقــع 
اإلخبارية، اتفق الشباب على أهمية الصحف 
المطبوعة وعدم قدرة الصحف اإللكترونية 
وأن  األخـــبـــار  صــحــة  تــجــاه  منافستها  عــلــى 
بين  مصداقية  األكــثــر  المطبوعة  الصحف 
تعتمد  والـــتـــي  اإلعـــالمـــيـــة  الـــوســـائـــل  جــمــيــع 

األخبار  بــإعــداد  تقوم  تحريرية  هيئة  على 
وتجهيزها بكل شفافية وإمكانية مساءلتها 
ـــعـــارض األخــــبــــار مع  قـــانـــونـــيـــاً فـــي حـــالـــة ت
الحبر  ورائــحــة  الــورق  ملمس  وأن  الحقيقة 

أكثر ما يشد القارئ نحوها.
والمواقع  اإللكترونية  الصحف  أن  وبينوا 
على  الــحــصــول  بإمكانية  تتميز  اإلخــبــاريــة 
األخــــبــــار بــكــل ســهــولــة فـــي أي وقــــت كــان 
وبـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، وعـــــدم انــتــظــارك 
الوسائط  وتــوفــر  الخبر  لــقــراءة  كامل  ليوم 

الـــروح.وحـــذروا  ينقصها  أنــهــا  إال  الــمــتــعــددة 
هذه  على  واإلشــاعــات  األكاذيب  انتشار  من 
الـــمـــواقـــع وعـــــدم تـــحـــري صــحــة الــمــصــادر 
واعــتــمــادهــا الــســرعــة فــي نشر األخــبــار وإن 
كانت غير صحيحة طلباً لالنفراد قبل باقي 
الــمــواقــع والــحــصــول عــلــى الــتــمــيــز، وهـــذا ما 

يضلل القارئ في النهاية.
وأشـــاروا إلــى تسارع األحــداث في الوقت 
الــحــالــي عــن الــمــاضــي كــثــيــراً هــو مــا جــذب 
اإللكترونية  الصحف  لمطالعة  كبيراً  قطاعاً 

بديالً عن الصحف المطبوعة، وظهور أخبار 
في كل ثانية قد يرغب القارئ في قراءتها 

دون انتظار.
من  التخلص  فــي  الصعوبة  عــن  وكشفوا 
الصعوبة  عــن  عــوضــاً  الــمــطــبــوعــة  الــصــحــف 
فـــــي شــــرائــــهــــا وتـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف بــدنــيــة 
من  العكس  على  عليها،  للحصول  ومــاديــة 
وفي  عليها  تحصل  زر  بكبسة  اإللكترونية 
الصحف  وأن  بإلغائها  تقوم  ثانية  من  أقــل 

اإللكترونية صديقة للبيئة.

٧٣٫٦ ٪ يثقون في الصحف أكثر من المواقع اإلخبارية
في استطالع للرأي أجرته منوعات [ :

ــة ــي ــرون ــت ــك اإلل ـــمـــواقـــع  ال ــر  ــب ع األخــــبــــار  ــون  ــع ــاب ــت ي  ٪ الــورقــيــة  ٥٩٫٨  الــصــحــف  ــــراض  ــــق ان عــــدم  ــــؤكــــدون  ي  ٪  ٦٣٫٢

 الصحافة المطبوعة 
٪ ٤٠٫٢ .

 الصحف المطبوعة 
٪ ٧٣٫٦ .

 نعم 
٪ ٣٦٫٨ 

 ال
٪ ٦٣٫٢ 

 الصحف اإللكترونية 
والمواقع اإلخبارية .

٪ ٥٩٫٨ 

 الصحف اإللكترونية  الصحف اإللكترونية 
والمواقع اإلخبارية . والمواقع اإلخبارية . 

٪ ٪ ٢٦٫٤٢٦٫٤

 توافر الوسائط  توافر الوسائط 
المتعددة ( صوت – المتعددة ( صوت – 

مقاطع فيديو ) .مقاطع فيديو ) .
٪ ٪ ٥٠٥٠  

األخبار
عة نقل 

سر
األخبار

عة نقل 
سر

٪٪٣٦٣٦    

خبرية دون 
خدمة ال

توفير ال

خبرية دون 
خدمة ال

توفير ال
 

مادي .
مقابل 

مادي .
مقابل 
٪٪١٤١٤  

ــنــاصــر عــيــســى طـــالـــب بــجــامــعــة  يـــؤكـــد عــبــدال
إمكانية  في  اإللكترونية  الصحف  أفضلية  قطر 
وقت  أي  في  سهولة  بكل  األخبار  على  الحصول 
الهاتف  مــن  أو  حاسوبك  جهاز  خــالل  مــن  كــان 
وأن  تــذكــر،  صــعــوبــة  أي  مــواجــهــة  دون  الــذكــي 
ـــمـــاً الــمــيــزة في  الــصــحــف اإللــكــتــرونــيــة لــهــا دائ
انتظارها  دون  المباشرة  األخبار  على  الحصول 
اإلخبارية  الــمــواقــع  مــن  الكثير  عبر  كــامــالً  يــومــاً 
وهذا ما يميزها عن الصحف المطبوعة التي في 

العادة تتأخر في نشر الخبر. 

يقول عبداهللا األنصاري طالب بجامعة قطر: 
«األفضلية للصحف المطبوعة حيث األخبار ذات 
وإن  الحصرية  بالمصادر  الموثقة  المصداقية 
يجذبني  مــا  أكثر  الحبر  ورائــحــة  الـــورق  ملمس 
تتصفح  أن  تستطيع  التي  المطبوعة  للصحيفة 
الصحف  وأن  أخــبــارهــا،  وتستكشف  صفحاتها 
تجعلها  التي  الصفات  لهذه  تفتقر  اإللكترونية 
كانت  ولو  منها  تنفر  وتجعلك  الروح  من  خالية 
جميع  وأن  الــمــطــبــوعــة،  الــصــحــيــفــة  مــن  نــســخــة 
والمقاالت  باألخبار  تأتيك  النهاية  في  الوسائل 
المتنوعة لكن التميز يكون للصحف المطبوعة». 

يـــرى راشــــد الــهــاجــري 
أن  قطر  بجامعة  طالب 
«الــــصــــحــــف الــمــطــبــوعــة 
األكــــثــــر مـــصـــداقـــيـــة بــيــن 
اإلعالمية  الوسائل  جميع 
هيئة  على  تعتمد  والــتــي 
تــحــريــريــة تــقــوم بــإعــداد 
األخـــــــبـــــــار وتـــجـــهـــيـــزهـــا 
المصادر  على  واعتمادها 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي كــل 
مجال عوضاً عن التعامل 

مـــع الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة والــمــؤســســات 
الــخــاصــة وذلـــك مــا يجعل مــن أخــبــارهــا 

الـــحـــصـــريـــة وإمــكــانــيــة 
الــــمــــســــاءلــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
ــــة تـــعـــارضـــهـــا  فـــــي حــــال
مــــع الـــحـــقـــيـــقـــة، وهــــذا 
من  الكثير  يعتمده  مــا 
الــصــحــف اإللــكــتــرونــيــة 
مـــــــــن عــــــــــــدم تـــــحـــــري 
في  والسرعة  المصادر 
كانت  وإن  األخبار  نشر 
ــاً  ــب غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة طــل
ــــفــــراد قـــبـــل بـــاقـــي  ــــالن ل
ما  وهذا  التميز،  على  والحصول  المواقع 

يضلل القارئ في النهاية .

السرعة أهم مميزات الصحف اإللكترونية السرعة أهم مميزات الصحف اإللكترونية 

عبداهللا األنصاري: الصحف اإللكترونية بال روح عبداهللا األنصاري: الصحف اإللكترونية بال روح 

راشد الهاجري:الصحف المطبوعة األكثر مصداقيةراشد الهاجري:الصحف المطبوعة األكثر مصداقية

عبدالناصر عيسى: 

عبدالناصر عيسى

عبداهللا األنصاري

راشد الهاجري

أميرة محمد: األخبار الحية على المواقع

سعيد المري:تداول األخبار الكاذبة أهم المخاطر 

خالد الحجاجي:الصحف المطبوعة ستلحق بمصير الراديو

رضوى األنصاري: اإلنترنت ساهم 
في انتشار الصحف اإللكترونية  أشارت أميرة محمد 

طــالــبــة بــجــامــعــة قــطــر 
ـــــــى الـــــــــــدور األســــمــــى  إل
لــلــصــحــافــة الــمــطــبــوعــة 
واعـــــــتـــــــمـــــــادهـــــــا عـــلـــى 
الـــمـــصـــداقـــيـــة فــــي نــشــر 
ــــرز ما  األخـــبـــار وهــــو أب
الــصــحــف  وأن  يــمــيــزهــا 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة تــعــتــبــر 
البديل األسرع للحصول 
الوقت  في  األخــبــار  على 

الــحــالــي، نــظــراً لــتــســارع األحـــــداث عن 

الماضي وظهور أخبار 
في كل ثانية قد يرغب 
الــــقــــارئ فـــي قــراءتــهــا 
وإمــــكــــانــــيــــة تـــحـــديـــث 
حدوث  لحظة  األخبار 
ـــخـــبـــر، فـــــإن رغــبــت  ال
فاتبع  المصداقية  فــي 
الــصــحــف الــمــطــبــوعــة، 
وإن أردت السرعة في 
نــقــل األخــــبــــار فــعــلــيــك 
بـــالـــمـــواقـــع اإلخـــبـــاريـــة 

اإللكترونية. والصحف 

بجامعة  طــالــب  الـــمـــري  ســعــيــد  قــــال 
السهل  من  اإللكترونية  قطر:»الصحف 
أيضاً،  منها  والتخلص  عليها  الحصول 
حـــيـــث بـــإمـــكـــانـــك تــحــمــيــل الــصــحــيــفــة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى هـــاتـــفـــك أو جــهــاز 
ثم  ومن  للورق،  إهــدار  دون  الكمبيوتر 
من  أقــل  في  منها  االنتهاء  عند  مسحها 
بيئياً  ضــارة  غير  يجعلها  ما  وهو  ثانية، 

عــدم  ولـــكـــن  مــهــمــالت  أي  تــخــلــف  وال 
في  ساهم  القانونية  للمساءلة  تعرضها 
وغير  الكاذبة  األخــبــار  مــن  الكثير  نشر 
عن  االفـــتـــراءات  مــن  وكــثــيــر  الحقيقية 
الــشــخــصــيــات الــعــامــة واألمـــاكـــن أيــضــاً، 
وهــــذا مـــا يــرجــع الــصــحــف الــمــطــبــوعــة، 
اإللكترونية  النسخة  على  أعتمد  لذلك 

للصحف المطبوعة».

قطر  بجامعة  طــالــب  الــحــجــاجــي  خــالــد  أوضـــح 
تفوق الصحف اإللكترونية على المطبوعة ألسباب 
كثيرة ولكن ال أقرأ إال من جريدة مطبوعة!، أي 
تكون النسخة اإللكترونية تابعة إلحدى المؤسسات 
الصحفية المحلية كانت أو العالمية وذلك لدخولنا 
كل  مــن  بنا  أحــاطــت  الــتــي  التكنولوجيا  عصر  فــي 
جانب، ودخلت مجال الصحافة بقوة دون منازع، 
وتــمــيــزهــا بــالــســرعــة فــي نــقــل األخــبــار فــي الــوقــت 
الــمــطــلــوب، وأن تــجــربــة الـــراديـــو أكــبــر دلــيــل على 
احتمالية انقراض الصحف المطبوعة في المستقبل 
وعدم الحاجة إلى طباعة الورق وتحمل الكثير من 

النفقات واستهالك األوراق».

قــــــــــالــــــــــت رضــــــــــــوى 
األنــــــــــصــــــــــاري طــــالــــبــــة 
بـــجـــامـــعـــة قـــــطـــــر:»إن 
ـــر  ـــوت ـــي ـــكـــمـــب ظــــــهــــــور ال
المحمول واآليباد وتوفر 
اإلنــــتــــرنــــت فـــــي جــمــيــع 
األوقات قد ساهم كثيراً 
فـــــي انــــتــــشــــار الــصــحــف 
اإللــكــتــرونــيــة واعــتــمــاد 
عليها  القراء  من  الكثير 
دون الصحف المطبوعة 
خاصًة فئة الشباب حيث 

ال يوجد في الوقت الحالي أي شاب غير 
متصل باإلنترنت خالل األربعة وعشرين 

ساعة كاملة، واستخدام 
ــــــواصــــــل  ــــــت ـــــــــل ال وســـــــــائ
الوقت  طــوال  االجتماعي 
وهــــــو مــــا جـــعـــل قــــــراءة 
ــــصــــحــــف أيــــــضــــــاً مــن  ال
خــــــالل هــــــذه األجــــهــــزة 
عليها  يعتمد  أصبح  التي 
أياً  المجاالت  جميع  في 
كـــانـــت. وأضــــافــــت: «إن 
الصحف  يعيب  مــا  أكــثــر 
المواقع  أو  اإللــكــتــرونــيــة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة انـــتـــشـــار 
األكاذيب أو نشر للمواضيع غير القيمة وال 

تفيد القارئ بشيء .

خالد الحجاجي

رضوى عبداهللا األنصاري

أميرة محمد



العربيزي تهدد عرش اللغة العربيةالعربيزي تهدد عرش اللغة العربية
مصطلح يجمع بين كلمتين عربية وإنجليزية
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كتب: مصطفى عدي 

 «الــعــربــيــزي» ظــاهــرة جــديــدة تــهــّدد عـــرش اللغة 
الشباب  بعض  أوســـاط  بين  مــؤخــراً  انتشرت  العربية، 
«عربي  كلمتي  بين  يجمع  مصطلح  وهــي  والفتيات، 

ال  واحــد  سياق  فــي  اللغتين  بين  ويجمع  وإنــجــلــيــزي»، 
يــرقــى إلــى اســتــخــدام ظــاهــرة ازدواجـــيـــة الــلــغــة، حيث 
في السنوات األخيرة بين أوساط  مألوفاً  أصبحت أمراً 
للثقافة  وحضارياً  ثقافياً  الشباب، وباتت تشّكل تهديداً 
الــعــربــيــة األصــيــلــة، األمـــر الـــذي يــســتــدعــي إيــجــاد آلية 

العربية  اللغة  لحماية  الجهات  مختلف  بين  مشتركة 
من هذه الظاهرة ومن المسؤول عنها.

المختصين  مــن  عـــدداً  الــتــقــت   «مــنــوعــات [« 
تنتشر  باتت  الظاهرة  هــذه  أن  أكــدوا  الــذيــن  والــطــالب 
بــقــوة بــيــن الــشــبــاب فـــي ظـــل ضــعــف اســـتـــخـــدام الــلــغــة 

الــعــربــيــة بــيــن مــخــتــلــف األجـــيـــال فــي الــوقــت الــحــالــي، 
كما  الزمني،  بالتتابع  خطراً  مؤشراً  يعتبر  الذي  األمر 
في  الوطنية  الهوية  على  كبيرة  انعكاسات  لــذلــك  أن 
بشكل  النشء  الجيل  وعلى  عام  بشكل  العربية  المنطقة 

خاص.

المهندي  علي  الشاب  قــال 
ــــــأن هـــذه  ــــــه يـــخـــشـــى ب إن

الــظــاهــرة تــتــفــشــى في 
الــــمــــســــتــــقــــبــــل ألنــــهــــا 
كبير  بشكل  ستهّدد 
وهي  العربية  اللغة 
خــاصــة  األم،  لــغــتــنــا 
أجيال  تكبر  أن  بعد 

تــجــهــل الــتــعــامــل مــع 
الــلــغــة الــعــربــيــة، وهــذا 

األمـــــــر يــتــطــلــب تـــحـــّركـــاً 
فـــــوريـــــاً وســــريــــعــــاً مــــن قــبــل 

األســـــــرة والــــــمــــــدارس والـــجـــامـــعـــات 
لــلــحــد مـــن هــــذه الــلــغــة الــدخــيــلــة، كــمــا أنــه 
أطفالهم  متابعة  كــذلــك  األهـــل  عــلــى  يــجــب 

على  وحرصهم  الصغر  منذ 
لهذه  اســتــخــدامــهــم  عـــدم 
الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــتـــي 
ــيــهــم  ســـتـــنـــعـــكـــس عــل
المستقبل. في  سلباً 

وشـــــــــــــــــــّدد عــــلــــى 
ــــــــــــــــدور الــــكــــبــــيــــر  ال
تعليم  في  للمدارس 
لدى  وتثبيتها  اللغة، 
الــطــلــبــة مــنــذ الــمــراحــل 
الــتــعــلــيــمــيــة األولــــــــى عــن 
طــــريــــق تـــنـــظـــيـــم مـــســـابـــقـــات 
خــاصــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة، كـــون هــذه 
من  الطالب  تمكن  عــدم  على  تعمل  الــعــادة 

العربية. اللغة 

على  محمد  اهللا  عبد  أكــد 
أهــمــيــة غـــرس االعـــتـــزاز 

بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
نـــفـــوس أبـــنـــائـــنـــا مــن 
الـــشـــبـــاب واألجـــيـــال 
لغة  كونها  الناشئة، 
الـــــقـــــرآن الـــكـــريـــم، 
ــبــارهــا الــلــغــة  وبــاعــت

والرسمية  الروحية 
ـــة،  ـــي ـــعـــرب لـــبـــلـــدانـــنـــا ال

وذلــــك عــلــى الــمــســتــويــيــن 
الــرســمــي والــشــعــبــي والــعــمــل 

عـــلـــى مــــواجــــهــــة ســـلـــوكـــيـــات بــعــض 
الشباب الذي يقوم بالزج بمفردات وكلمات 
وأحاديثنا  حواراتنا  داخــل  األجنبية  اللغات 
االجتماعي،  التواصل  وســائــل  عبر  اليومية 

ــــــــك عـــــن طـــــريـــــق تــبــنــي  وذل
ــــــــــادرات  خــــــطــــــط ومــــــــــب
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة فـــاعـــلـــة 
يـــــكـــــون مـــــن شـــأنـــهـــا 
هذه  خطورة  إبــراز 
الـــمـــمـــارســـات الــتــي 
تــــهــــّدد لــغــتــنــا عــلــى 

القريب. المدى 
وطــالــب بــضــرورة 
الــعــمــل مـــن أجـــل حث 
الـــهـــيـــئـــات والـــمـــؤســـســـات 
تعزيز  على  والخاصة  العامة 
ــلــغــة الــعــربــيــة وجــعــلــهــا  اســـتـــخـــدام ال
وفي  والتخاطب  التعامل  فــي  األســاس  هــي 
في  والــمــنــتــشــرة  المختلفة  اإلعـــالم  وســائــل 

كافة.  العربية  الدول 
الــــذيــــن  أن  الــــشــــيــــخ  أحـــــمـــــد  ـــــــرى  ي

يــــــســــــتــــــخــــــدمــــــون هــــــــــــذه الــــلــــغــــة 
وبــمــفــوهــومــهــم عــلــى أنــهــم من 

أصـــحـــاب الـــرقـــي والــتــحــّضــر، 
ال  فهي  تماماً  بالعكس  ولكن 
تدل على الرقي والتحضر بل 
وفتياتنا  شبابنا  أن  على  تــدل 
ينسفون  فهم  كبير  خطر  في 

الكريم،  القرآن  لغة  األم  اللغة 
فـــاألســـرة وُمــخــالــطــة األصــدقــاء 

كان  إن  خاصة  كبيراً  دوراً  يلعبان 
لدى الشخص صديق يتحّدث بهذه اللغة 

الميتة في مختلف حواراته على مواقع التواصل 
تطغى  أصبحت  اللغة  هــذه  إن  وقـــال:  االجتماعي.  
على تعامالت الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، 
إلى أن السبب األكبر في انتشار هذه الظاهرة  الفتاً 
العبارات  هذه  نشرت  التي  وبرامجه  التلفزيون  هو 

من  هي  وال  بالعربية  ليست  التي 
تــعــتــبــر  بــــل  أخـــــــرى،  لـــغـــة  أي 
بين اللغتين العربية  خليطاً 

واإلنجليزية.
 وأكـــــــــد أحـــــمـــــد بــــأن 
ظـــاهـــرة «الـــعـــربـــيـــزي» 
طبيعية  كنتيجة  جــاءت 
لـــــتـــــمـــــازج الـــــحـــــضـــــارات 
ـــــمـــــاً مــا  وتـــداخـــلـــهـــا، ودائ
ما  أول  هـــي  الــلــغــة  تـــكـــون 
يــتــأثــر بــاالنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم 
الــــخــــارجــــي، الــــــذي يــنــتــج تـــداخـــًال 
فــي الـــعـــادات والــتــقــالــيــد وانــتــشــرت هــذه 
الظاهرة بين الدول العربية نتيجة لذلك، وأصبحوا 
نتيجة  أجنبية  بــأخــرى  العربية  الكلمات  يمزجون 
الغزو الفكري والتقنيات الجديدة، ما يؤدي إلى خلق 

جيل ال يمت للغة العربية بصلة.

علي المهندي: تقوية اللغة العربية 
وتنظيم مسابقات خاصة بها 

عبد اهللا محمد: غرس اللغة 
العربية في نفوس النشء

أحمد الشيخ: الفضائيات المتعددة 
ســبب انتشــار العــربيــزي

حسن خرزوم: أبجدية سوقية غير محددة القواعد
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تفهم  يــجــب  أنــه  المحمد  محمد  أوضـــح   
أزمـــة  وراء  تــقــف  الـــتـــي  واألســــبــــاب  الـــوقـــائـــع 
اســـتـــعـــمـــال الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر حـــواراتـــنـــا 
ــتــواصــل  مـــع بــعــضــنــا خـــاصـــة عــبــر وســـائـــل ال
االجـــتـــمـــاعـــي، والــــتــــي يـــأتـــي فــــي مــقــّدمــتــهــا 
امـــتـــداد آثـــار االســتــعــمــار الــثــقــافــي فــي بعض 
شأن  ومــن  هــذا،  يومنا  حتى  العربية  الــدول 
كلها،  المجتمع  مرافق  على  االنعكاس  ذلــك 
واللغوية،  والعلمية  التربوية  المرافق  ومنها 
إضافة إلى السلوكات التعبيرية واللغوية التي 

نهار.  ليل  الناشئة  واألجيال  الشباب  يمارسها 
العربية  اللغة  بين  الحتمي  الصراع  إن  وقال: 
الحياة  في  الفصحى  تقصي  التي  ولهجاتها 

اليومية.
االقتصادية  النشاطات  مــن  العديد  وفــي   
واإلعــــالمــــيــــة والـــفـــنـــيـــة يـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
اإلشكاليات والمطالب التي تحتم علينا العمل 
من أجل الحد من اآلثار السلبية لهذا الصراع 
عن طريق التعاون بين الجهات والمؤسسات 

الرسمية والشعبية في بلداننا العربية. 

أوضح محمد غندور أن ما وصلت إليه اللغة العربية 
مــن انـــدثـــار بــيــن صــفــوف الــطــلــبــة والــشــبــاب والــفــتــيــات 
عن  االبــتــعــاد  تفّضل  أصبحت  تــربــويــة  نتائج  إال  هــو  مــا 
إلى  ذلــك  عــازيــاً  اإلنجليزية،  إلــى  والميل  العربية  اللغة 
مناسبة  إستراتيجيات  وجود  وعدم  االجتماعي  التغّير 
لمواجهة هذه العولمة.  ويلفت غندور إلى حالة تصدير 
إنشاء  إلى  تسعى  التي  والبرامج  العربي  للعالم  الحضارة 
اإلنجليزية  الــلــغــة  بـــدأت  حــيــث  غــربــي،  بــأســلــوب  جــيــل 
اإلنجليزية  أصــبــحــت  حــتــى  الــشــبــاب  جــيــل  عــلــى  تــطــغــى 
هي اللغة السائدة حتى في تعامالتنا الحياتية، إذ يقوم 
بحروف  العربية  الرسائل  بكتابة  الشباب  مــن  الكثير 

انجليزية. 
 وأضـــاف أن أغــلــب الــشــبــاب يــدعــي «الــتــفــاخــر» بين 
كالمه  فــي  اإلنجليزية  اللغة  يستخدم  أنــه  على  الــنــاس 
غير  بــطــريــقــة  اســتــخــدامــهــا  تـــم  وإن  حــتــى  وتــعــامــالتــه 
علمية، منوهاً إلى أن جميع هذه المعطيات أوجدت ما 
مخيفاً  تراجعاً  سّبب  الذي  األمر  بـ»العربيزي»،  يسمى 
الكثير  أن  حتى  وممارستها  العربية  اللغة  استخدام  في 

من الطالب يعانون من ضعف كبير في اللغة العربية.

حـــســـن  األســــــــتــــــــاذ  عــــــــــــّرف   
عن  حديثه  بــدايــة  فــي  خـــرزوم 
هي  فقال:  «العربيزي»  معنى 
أبــجــديــة ســوقــيــة غــيــر مــحــّددة 
القواعد، أول من استحدثها في 
أواخر القرن العشرين وبدايات 
مستلبون  أفــراد  الثانية  األلفية 
الجاليات  من  ووجدانياً  فكرياً 
الغرب،  في  تعيش  التي  العربية 
الفـــتـــقـــار  حــــــالً  اعــــتــــبــــروهــــا  إذ 
ـــوحـــات  كـــمـــبـــيـــوتـــراتـــهـــم إلــــــى ل
ـــيـــح عــــربــــيــــة، وشــــرعــــوا  مـــفـــات
«الدردشات»  في  يستخدمونها 
عبر  االجتماعي  تواصلهم  وفي 

اإلنترنت.
 لـــكـــن الــــظــــاهــــرة تــفــاقــمــت 
مــع تــعــمــيــم اإلنــتــرنــت ودخــولــه 
ــاً، ومــــع شــيــوع  ــب كـــل بــيــت تــقــري
الــهــواتــف الــمــحــمــولــة واألجــهــزة 
الــلــوحــيــة، لــتــتــفــشــى كــالــطــاعــون 

العازف  الشباب  مــن  كثير  بين 
عـــــن تـــعـــلـــم لـــغـــتـــه وقــــواعــــدهــــا 
إدراك  عن  ناهيكم  وأساليبها، 
تعفيه  إذ  وجمالياتها،  أسرارها 
من  الالتيني  بــالــحــرف  الكتابة 
العربي  اإلمــالء  بقواعد  االلتزام 
اللغات  قــواعــد  ومــن  الصحيح، 
باإلنجليزية  كتب  لــو  الالتينية 
مــثــالً،  الـــصـــرف  الــفــرنــســيــة  أو 
فـــضـــًال عـــمـــا يـــتـــوهـــمـــه مــــن أن 
وتظهره  تعّصرنه  «العربيزي» 
ــمــتــمــّدن، عــلــمــاً بــأن  بــمــظــهــر ال
ـــمـــتـــحـــّضـــر مـــثـــًال  الــــفــــرنــــســــي ال
يــتــمــّســك ويــعــتــز بــلــغــتــه ونــظــام 
كــتــابــتــهــا أّيــمــا اعـــتـــزاز، وكــذلــك 
يــفــعــل الـــبـــريـــطـــانـــي واأللـــمـــانـــي 
والــصــيــنــي والــيــابــانــي وغــيــرهــم 
مـــن أبـــنـــاء األمــــم الــمــتــحــضــرة. 
الظاهرة،  جذور  إلى  وبالعودة 
الســتــخــدام  الــــدعــــوات  أن  نــجــد 

كتابة  فــي  الــالتــيــنــيــة  األبــجــديــة 
الحقيقة  في  تعود  العربية  اللغة 
إلـــى مــا قــبــل الــقــرن الــعــشــريــن، 
كانت  التاسع  القرن  أواخر  ففي 
هـــنـــاك مـــثـــل هـــــذه الـــــدعـــــوات، 
حــمــل لــــواءهــــا أبـــنـــاء األقــلــيــات 
أو  عــرقــيــة)،  أو  (ديــنــيــة  غــالــبــاً 

ألبابهم  التغريب  سلبهم  عــرب 
ـــهـــم،  ـــت مـــتـــحـــلـــلـــيـــن مـــــن عـــروب
أثــــر  ال  ــــات  ــــهــــوي ل مـــــرّوجـــــيـــــن 
لــهــا فـــي الــبــنــيــة الــعــمــيــقــة، وال 
للمجتمعات  السطحية  الــبــنــيــة 
الفينيقية  كــالــهــويــة  الــعــربــيــة، 
فــــي لـــبـــنـــان والـــفـــرعـــونـــيـــة فــي 

المغرب  في  واألمازيغية  مصر 
العربي واإلفريقية في السودان 
ـــــخ.   ـــــقـــــي..وإل والــــــقــــــرن اإلفـــــري
بين  يــربــط  رفيعاً  خيطاً  ولــعــل 
الــــدعــــوات الــقــديــمــة، وظــاهــرة 
تحتاج  الــحــديــثــة،  «الــعــربــيــزي» 
إلــــــــى بـــــحـــــث، مــــــع فــــــــــارق أن 
«الــعــربــيــزي» يــكــتــب الــلــهــجــات 
ــالــحــرف الــالتــيــنــي واألرقــــــام.   ب
بــيــنــمــا دعــــــوة ســــالمــــة مــوســى 
وأضــــــرابــــــه كــــانــــت تــــدعــــو إلـــى 
الفصحى  الــعــربــيــة  الــلــغــة  كــتــابــة 
له  وبسؤالنا  الالتيني.  بالحرف 
هـــل ثـــّمـــة عـــالقـــة بــيــن ظــاهــرة 
«الــــعــــربــــيــــزي» وبــــيــــن تـــراجـــع 
مــفــهــوم الــهــويــة والــخــصــوصــيــة 
الــــقــــومــــيــــة؟ فـــــقـــــال: بـــــال شـــك، 
فاألمة تعيش أسوأ أحوالها على 
لذلك  والصعد،  المستويات  كل 
نجد ظواهر سلبية كالعربيزي .



أن  إســحــاق  آل  إبــراهــيــم  أّكـــد 
مــمــارســة الــــ «جـــت ســكــي» 

ريـــــــاضـــــــة أصــــــبــــــح لـــهـــا 
في  هنا  كبيرة  شعبية 

الدوحة بين أوساط 
ــبــاً  الـــشـــبـــاب، مــطــال
بــــــــضــــــــرورة عـــمـــل 
ــــوعــــيــــة لـــلـــشـــبـــاب  ت
الــراغــبــيــن بــركــوب 

قبل  الـــدراجـــة  هـــذه 
وسط  في  ممارستها 

يـــكـــون  وأن  األمـــــــــــواج 
الـــمـــبـــتـــدئ لــــديــــه شــخــص 

بـــجـــانـــبـــه يــــكــــون مـــلـــمـــاً بـــهـــذه 
قــد  مــــكــــروه  ألي  تــحــســبــاً  ـــريـــاضـــة  ال

المبتدئ. الراكب  يصيب 
وقــال مــن إيــجــابــيــات هــذه الــريــاضــة زيــادة 
ممارسة  أن  كما  التحمل،  وقوة  الجسم  لياقة 
ـــــســـــان مـــــن الـــضـــغـــوط  ــــاضــــة تــــخــــرج اإلن ــــري ال
ـــهـــا ريـــاضـــة  الـــنـــفـــســـيـــة، وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أن
أن  إلى  مشيراً  الفراغ،  أوقــات  وتشغل  ممتعة 

الممارسين  من  تأتي  مخاطرها 
بقواعد  يتقيدون  ال  الــذيــن 
وإرشــــــــــادات الـــســـالمـــة، 
ــــيــــهــــم  وتـــــــــــبـــــــــــدو عــــل
عــالمــات االســتــهــتــار 
فــــــــــي الــــــــقــــــــيــــــــادة، 
وأنـــــه يـــؤيـــد فــكــرة 
قـــــــصـــــــرهـــــــا عــــلــــى 
حـــــامـــــلـــــي رخــــصــــة 
بــمــمــارســة الــهــوايــة، 
مـــــــــــــــن أصـــــــــــحـــــــــــاب 
الــــــدراجــــــات الـــمـــائـــيـــة، 
ســـــعـــــيـــــاً نـــــحـــــو االلـــــــتـــــــزام 
بالشكل  وممارستها  بالهواية 

الصحيح. 
وأضـــــاف إبـــراهـــيـــم، أجـــمـــل مـــا فـــي ركـــوب 
تموجات  مشكالً  الــمــاء  تطاير  سكي»  »جــت  الـــ
المشاهدين  من  الكثير  أن  كما  رائعة،  مائية 
يـــقـــفـــون مـــتـــأمـــلـــيـــن، بـــعـــض الــــحــــركــــات الــتــي 
من  الكثير  ويلتقط  الــشــبــاب،  نحن  بها  نــقــوم 

االستعراضات.  لتلك  صوراً  الجمهور 

قـــــــال عــــلــــي إبـــــراهـــــيـــــم إنــــه 
وبــــالــــرغــــم مــــن إتــــاحــــة هـــذه 
الـــريـــاضـــة الـــفـــرصـــة لــلــشــبــاب 
لــــلــــتــــنــــفــــيــــس عــــــــن مــــيــــولــــهــــم 
التسابق  ومــمــارســة  ورغباتهم 
فــي ريــاضــة الــجــت ســكــي وفــق 
ودون  والــــقــــوانــــيــــن  ــــح  ــــوائ ــــل ال
ــلــمــخــاطــر،  تـــعـــريـــض الـــغـــيـــر ل
ــــواٍد  ـــشـــاء ن ــــد مـــن إن ــــه الب إال أن
والــــرجــــوع إلــــى جــهــة تــخــتــص 
بهذه الدراجات بحيث يستطيع 
محبي  أو  الــشــبــاب  يــوجــهــوا  أن 
على  وتدريبهم  الرياضة  هــذه 
للمركبات  األمــثــل  االســتــخــدام 
حياتهم  عــلــى  يــحــافــظــوا  حــتــى 

وحياة اآلخرين. 
ركوب  ممارسة  أن  وأضاف 
واحــدة  هــي  المائية  الــدراجــات 
من أهم الهوايات المحببة إلى 
نــفــســه، ألنـــه يــجــد فــيــهــا متعة 

بــركــوب أمــــواج الــبــحــر، وقـــال: 
تدريجياً  الكبير  الحماس  يتولد 
تمتد  جماعية  مسابقات  خالل 
نهايته،  إلــى  الشاطئ  أول  مــن 
باإلضافة إلى االستعراض الحر 
أثــنــاء الــســبــاق، أمـــام األصــدقــاء 

وبعض الحضور المهتمين.
مرتادي  من  أنه  أوضح  كما 
الــبــحــر مــنــذ صــغــره وهـــو دائــم 
ــــذهــــاب إلـــــى الـــبـــحـــر بــرفــقــة  ال
ـــه، وعــنــدمــا كبر  إخـــوتـــه وأهـــل
أصــبــح مــغــرمــاً بــالــبــحــر لــذلــك 
الـــ  دراجــــات  يستخدم  أن  قـــرر 
«جــــت ســـكـــي» لــلــتــعــرف أكــثــر 

على البحر.
وبين أن ركوب هذه الدراجة 
ألنـــهـــا قـــد تسبب  خــطــيــر جـــــداً 
الوفاة أحياناً إن كان راكب هذه 
الـــدراجـــة اليــلــم بــقــواعــد األمــن 
والسالمة أثناء ركوبه للدراجة.

٤ الخميس ١٩ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٦ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٨) 

هواية محفوفة بالمخاطرهواية محفوفة بالمخاطر

مطالب بتقنين ممارستها

تميم المال: تحديد أماكن تميم المال: تحديد أماكن 
خاصة بالرياضات المائية 

مشعل الشمري:
هوايةهواية

تحولت تحولت 
الستعراض 

قال تميم المال إنه في الفترة األخيرة زاد 
اإلقــبــال على مــمــارســة هــوايــة الــدراجــات 

تكون  أن  يستوجب  مــا  وهـــو  الــمــائــيــة، 
هناك رقابة أكثر على ممارسة تلك 
الهواية، خاصة أنها رياضة خطرة، 
وقــد شــهــدت العديد مــن الــحــوادث 
بالغة  إصــابــات  نتيجتها  كــان  والــتــي 
نتيجة السرعة الزائدة واالستعراض 

من الشباب في البحر.
وأوضــــح الــمــال مــن الــمــهــم تحديد 

أماكن لممارسة هذه الهواية والبعد عن 
لممارسة  البحر  مرتادي  لتأمين  الشواطئ 

الــســبــاحــة، وكـــذلـــك تــحــديــد رخــــص لــمــن يــقــود 
أو يستأجرها لتحقيق األمان للجميع، ولكي يضمن  تلك الدراجات سواء من يمتلكها 
الكل قدرة الشخص على قيادتها والتحكم فيها وعدم القيادة بعشوائية وارتكاب 
لقائدي  مميتة  حــوادث  في  تتسبب  أو  نفسه  الدراجة  قائد  تــؤذي  قد  حركات 

الدراجات األخرى.
كما طالب بتحديد ساعات معينة لممارسة هذه الهواية، والتدقيق 
فتيان  وجود  عدم  على  أيضاً  والتدقيق  البحر  إنزالها  أماكن  على 
تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً ممن يقودون تلك الدراجات، وأال 

تترك األمور بال قيود بهدف تحقيق األمان. 

أوضح مشعل الشمري أنه أصبح للدراجات المائية مكان فسيح يستطيع كل 
من يهوى ركوبها، أن يمارسها على امتداد هذه المسافة الطويلة والمساحات 
الشاسعة، وأن عدداً من الشباب يتسابقون على ركوب هذه الدراجات التي تعد 
في الوقت نفسه  طالما توفرت له قواعد السالمة، محذراً  جذاباً  ترفيهياً  نمطاً 
من أنه في بعض األوقات تتحول هذه الرياضة من هواية شيقة إلى خطرة، 
بسبب الحركات المتهورة من قبل بعض هواة ممارسة هذه الرياضة، مشيراً 
ما  حــوادث  في  يتسبب  الــذي  األمــر  والقوانين،  اللوائح  يتبع  ال  البعض  أن  إلــى 
بخضوع ممارسي الهواية  يتطلب فرض رقابة ومحاسبة المخالفين ، مطالباً 
على  الحاصلين  عــلــى  اســتــخــدامــهــا  وحــصــر  مــخــاطــرهــا،  مــن  تــوعــيــة  لــحــمــالت 

لقيادتها.  رخصة  أو  تصاريح 
يقضي  وأنـــه  ممتعة،  ريــاضــة  ســكــي  الــجــت  ريــاضــة  تــعــد  الــشــمــري  وأضـــاف 
أوقات فراغه في ممارستها خالل فصول السنة وليس في وقت الصيف كلما 
يجمعهم  الذي  المكان  هو  البحر  فيكون  وأصدقاؤه،  هو  الفرصة  له  سنحت 
يقومون  الــذيــن  الــريــاضــة  هــذه  عــشــاق  يتجمع  حيث  الــهــوايــة،  هــذه  لممارسة 
شاطئ  على  يجلس  من  كل  انتباه  تلفت  التي  واالستعراضات  الحركات  ببعض 
الكورنيش سواء من المارة أو بعض العائالت، ممن يجلسون بصحبة أسرهم 

للمشاهدة. 

ي::يي::

زازادد ااألخألخيريرةة
دراجــات

ن  تتكوك
تلك
رةة،،
ث
غغةة

ض 

يديد  ح
بعد عن 

لممارسة   
ــص لــمــن يــقــود

أل أ أ

ه ر ين بب

كتب ـ مصطفى عدي: 

ما  أو  المائية  الــدراجــات  ركــوب 
ُيـــســـمـــى بـــالــــ «جــــت ســـكـــي»هـــوايـــة 
تــجــذب كــثــيــراً مـــن الــشــبــاب ومــن 
مـــخـــتـــلـــف األعــــــمــــــار، ومــــــع تـــزايـــد 
أعـــداد هــواة هــذه الــريــاضــة بــرزت 
الناتجة  الــمــخــاطــر  مــن  تــحــذيــرات 

الشباب  من  عدد  دعا  حيث  عنها، 
إلـــــى ضـــــــرورة تــخــصــيــص أمـــاكـــن 
وتشديد  الــريــاضــة  هــذه  لممارسة 
الـــرقـــابـــة وســــن قـــوانـــيـــن لــتــنــظــيــم 
وبينوا  المائية،  الــدراجــات  رياضة 
ألن  تـــحـــتـــاج  الـــــدراجـــــات  هــــذه  أن 
وأن  بــالــتــأمــيــن،  مــشــمــولــة  تـــكـــون 
تـــوقـــع مـــخـــالـــفـــات عـــلـــى مـــؤجـــري 

الدراجات البحرية « الجت سكي» 
مــزيــد  لــتــجــنــب  أو «الـــســـكـــوتـــرات» 
من الحوادث الخطيرة التي كثرت 
فئة  خصوصاً  األخــيــرة  اآلونـــة  فــي 
المغامرة. بروح  المدفوعة  الشباب 
تـــأجـــيـــر  أن  مـــــن  حـــــــــذروا  كــــمــــا 
هـــذه الــــدراجــــات الــبــحــريــة فــائــقــة 
لهم  يسبق  لــم  ألشــخــاص  الــســرعــة 

خطيرة  مغامرة  يعد  استخدامها 
ــتــطــلــب إصـــــدار  بـــحـــيـــاة الــــنــــاس، ت
رخــــص قــــيــــادة لـــهـــذه الــــدراجــــات 
قيادة  رخصة  يحمل  ال  مــن  ومنع 
مـــن ســيــاقــتــهــا، وســــن مــخــالــفــات 
تحول  بالسيارات  شبيهة  مــروريــة 
بــيــن مــن ال يــحــمــل رخــصــة قــيــادة 

قيادتها. من  السيارة 

وهو  الجناحي  علي  قــال 
أحـــد هــــواة هـــذه الــلــعــبــة إن 
ــمــائــيــة  ركــــــوب الـــــدراجـــــة ال
األمن  بقواعد  االلتزام  دون 
على  خطير  أمــر  والــســالمــة 
حــيــاة راكـــب هـــذه الــدراجــة 
الـــهـــوايـــة  هـــــذه  أن  خــــاصــــة 
أصـــبـــحـــت تـــجـــذب الــشــبــاب 
مـــــــن مــــخــــتــــلــــف األعــــــمــــــار 
الــراغــبــيــن فـــي قـــيـــادة هــذه 
بالقرب  البحرية  الدراجات 
مــــن الــــشــــواطــــئ الــمــكــتــظــة 

الخشبية  بالمراكب  أحــيــانــاً 
العائمة.

وأضــــــــاف الـــجـــنـــاحـــي أن 
إلى  تتحول  الــدراجــات  هــذه 
سائقيها  على  موقوتة  قنابل 
وعــــلــــى ركـــــــاب الـــــدراجـــــات 
اآلخـــريـــن الـــذيـــن يــســيــرون 
من  بالقرب  هائلة  بسرعة 
قــدر  ولـــو  الــبــعــض،  بعضهم 
سيطرته  فقد  أن  ألحــدهــم 
عــلــى درجـــاتـــه فــســيــصــطــدم 
كارثة  وستحصل  باآلخرين 

وتنتج  تــتــكــرر  فــالــحــوادث   ،
عـــنـــهـــا إصـــــابـــــات مـــتـــفـــاوتـــة 
سببها األول يعود إلى التهور 
في القيادة والسرعة الزائدة 
التي  البهلوانية  والــحــركــات 
يــــقــــوم بـــهـــا الـــمـــحـــتـــرفـــون، 
والــــتــــي تـــربـــك الــمــبــتــدئــيــن 
نفسه  أحــدهــم  يــجــد  الــذيــن 
األمر  مع متهورين،  يتقاطع 
من  وقوعه  إلى  يؤدي  الذي 
على الدراجة المائية بعد أن 
وهذا  عليها،  السيطرة  يفقد 

ــتــفــات إلــى  مــا يــســتــدعــي االل
الترفيهي. القطاع  هذا 

ولـــفـــت الــجــنــاحــي إلــى 
هـــذه  هــــــواة  أعــــــداد  أن 
النوع  هذا  أو  الرياضة 
ــــه فــي  ــــرفــــي ــــت مــــــن ال
وأعداد  مستمر  تزايد 
تزايد  فــي  الــدراجــات 
كــــذلــــك، مــــا يــتــطــلــب 

أكثر  التدقيق  ضــرورة 
عـــــلـــــى شـــــــــــروط األمـــــــن 

والسالمة.

أوضح نواف إبراهيم أن ركوب األمواج 
بــواســطــة الــــ « الــجــت ســكــي « يفتقد 
هذه  تنظم  صارمة  لقيود  أحياناً 
الــهــوايــة الــتــي تــجــتــذب الــشــبــاب 
من مختلف األعمار الراغبين 
فـــي قـــيـــادة هـــذه الـــدراجـــات 
ــــة بـــــالـــــقـــــرب مــن  ــــحــــري ــــب ال
هواة  يطلق  حيث   ، الشواطئ 
ركوب هذه الدراجات العنان 
يفتقد  مشهد  في  لدراجاتهم 
حياة  يجعل  ما  القيود،  ألبسط 
في  الدراجة  هذه  راكب  أو  الشاب 

خطر.

كـــمـــا أشـــــــار نـــــــواف أن بـــعـــض ركــــاب 
الدراجات اآلخرين الذين يسيرون بسرعة 
هــائــلــة بــالــقــرب مـــن بــعــضــهــم الــبــعــض، 
ولــــو قــــدر ألحـــدهـــم أن فــقــد ســيــطــرتــه 
عــلــى درجــــاتــــه فــســيــصــطــدم بــاآلخــريــن 
وستحصل كارثة أو أن سائقاً آخر جديداً 
أي مبتدئ على قيادة الدراجات البحرية 
يمكن أن يصطدم به متسبباً في إصابات 
قــد تـــؤدي إلـــى إعــاقــة أو مـــوت، وهـــو ما 
يستوجب أن تكون هناك رقابة أكثر على 
رياضة  أنها  خاصة  الهواية  تلك  ممارسة 
خطرة ، وقد شهدت العديد من الحوادث 
نتيجة  بالغة  إصابات  نتيجتها  كان  والتي 

السرعة الزائدة واالستعراض من الشباب 
في البحر.

تحديد  المهم  مــن  نـــواف  أضـــاف  كما 
عن  والبعد  الهواية  هذه  لممارسة  أماكن 
الشواطئ لتأمين مرتادي البحر لممارسة 
الــســبــاحــة، وكــذلــك تــحــديــد رخـــص لمن 
يقود تلك الدراجات سواء من يمتلكها أو 
يستأجرها لتحقيق األمان للجميع، ولكي 
يضمن الكل قدرة الشخص على قيادتها 
بعشوائية  الــقــيــادة  وعــدم  فيها  والتحكم 
وارتكاب حركات قد تؤذي قائد الدراجة 
مميتة  حــــــوادث  فـــي  تــتــســبــب  أو  نــفــســه 

لقائدي الدراجات األخرى.

علي الجناحي: األمن والسالمة أوالً

نواف إبراهيم: وضع قيود صارمة تنظم الهواية

علي إبراهيم: إنشاء نواٍد إبراهيم آل إسحاق: توعية الشباب بقواعد السالمة 
تعليمية للمبتدئين
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في رحلة استغرقت ٢٦ ساعة... طارق المالكي:

اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــال شـــــــعـــــــبـــــــي ورســـــــــــمـــــــــــي حــــــــــافــــــــــل فـــــــــــي عــــــمــــــان

العدد (٨) م - ٢٦ مايو ٢٠١٦ ١٤٣٧ هـ - الخميس ١٩ شعبان

فتح القدير يحمل ٢٧ بحاراً خليجياً  إلى عمان
كتب - حسين أبوندا:  

رحلة  المالكي  طــارق  المواطن  نظم 
بــحــريــة عــبــر ســنــبــوك «فــتــح الــقــديــر» 
إلـــى مــيــنــاء خــصــب فــي واليــــة مسندم 
شخصاً    ٢٧ بــرفــقــة  عـــمـــان،  بــســلــطــنــة 
مواطنين  و٤  قطرياً  مواطناً   ١٢ منهم 
المملكة  مــن  و٣  عــمــان،  سلطنة  مــن 
العربية السعودية، باإلضافة إلى ٧ من 

البحارة.
أنه  هــو  المالكي  رحلة  فــي  والفريد 
سنبوك  بمركب  كم   ٥٠٠ مسافة  سافر 
رحلته  واســتــغــرقــت  تـــراثـــي،  شــكــل  ذو 
قــرابــة ٢٦ ســاعــة مــن بــدايــة االنــطــالق 
خصب  ميناء  حتى  الــدوحــة  ميناء  من 

في والية مسندم.
لقد  لمنوعات [  المالكي  وقال 
العلم  ورفعنا  لقطر  جيدين  سفراء  كنا 
القرى  ســكــان  علينا  وتــعــرف  القطري 
الحمد  وهللا  العمانية  السواحل  وسكان 
في  خــاصــة  مــعــزة  لــهــم  القطريين  أن 

عمان.

«رحلة تحدي»
ڈ حدثنا عن رحلتك إلى عمان؟

- الــرحــلــة  كــانــت عــبــارة عــن تحدي 
ومـــغـــامـــرة مــحــســوبــة، بــهــدف تــجــربــة 
الــســفــر بــمــركــب ســنــبــوك بــصــحــبــة ٢٧ 
الخالبة  بالطبيعة  واالستمتاع  شخصاً 
بالسواحل  تحيط  التي  الهادئة  واألجــواء 
صيد  تجربة  إلــى  بــاإلضــافــة  العمانية، 
األســـمـــاك فـــي الــســواحــل الــعــمــانــيــة، إال 
البعد  مــحــاولــة  هـــو  األســـبـــاب  أهـــم  أن 
عـــن الــحــيــاة الــمــدنــيــة وهــــذا مـــا عشناه 
مــع عــدم تــوفــر خــدمــة اإلنترنت  واقــعــاً 
طـــوال الــرحــلــة، حيث كــان أول وصــول 
ميناء  من  خروجنا  منذ  الخدمة  لهذه 
الدوحة في ميناء كمزار بسلطنة عمان.

ڈ ماذا عن خط سير الرحلة والمدة 
التي استغرقتها؟

- استغرقت الرحلة من ميناء الدوحة 
قرابة  مسندم  بوالية  خصب  ميناء  إلى 
قصيرة  تعتبر  المدة  وهــذه  ساعة،   ٢٦
بــفــضــل نــوعــيــة وحـــجـــم الــمــكــائــن الــتــي 
خاصة  السنبوك،  على  بتركيبها  قمت 
أن السنبوك العادي يجتاز هذه المسافة 

بمدة ال تقل عن ٤٨ ساعة.
وبـــعـــد وصـــولـــنـــا إلــــى مــيــنــاء خصب 
مسندم  خليج  إلى  القيادة  على  حرصنا 
لالستمتاع بالمناظر الخالبة التي تحيط 
قــرى  إلـــى  والـــذهـــاب  هــنــاك  بالمنطقة 
الــســاحــل الــعــمــانــي والــتــجــول فــي حــدود 
عمان  بحر  التقاء  نقطة  عند  كيلو   ٢٠٠

مع الخليج العربي.
وعدنا  عمان  بحر  إلــى  دخلنا  كذلك 
ــــى الــخــلــيــج مــــرة أخـــــرى مـــن خــالل  إل
وجميالً،  رائعاً  الجو  وكان  مسندم  باب 
مضيق  اســم  الــمــكــان  هــذا  على  ويطلق 
إلى  ذهبنا  كما  األســـد،  فــك  أو  مسندم 
منجد،  خور  في  وتوقفنا  الغنم  جزيرة 
على  بتنا  وهــنــاك  كــمــزار،  مدينة  حتى 

ظهر المركب.

«حفاوة االستقبال»
ڈ كـــيـــف كــــــان اســـتـــقـــبـــال األشــــقــــاء 

العمانيين لكم؟
الساحلة  الــقــرى  إلـــى  وصــولــنــا  فـــور   -
استقبال  أثــنــاء  عــامــرة  بــفــرحــة  شــعــرنــا 
المركب  أن  علموا  وعندما  لنا،  أبنائها 
جاءت من قطر رحبوا بنا أشد ترحاب، 
كما ال أنسى استقبال وترحيب الجهات 
حرصوا  والذين  بنا،  العمانية  المختصة 
على تسهيل إجراءات دخولنا إلى المياه 
في  منها  وانــتــهــوا  الــعــمــانــيــة،  اإلقليمية 
سرعة قياسية وهذا دليل على المحبة 
التي يكنها أبناء السلطنة لقطر والشعب 

القطري.

«الطبيعة الخالبة»
ڈ حــدثــنــا عـــن مــشــاهــداتــك خــالل 

الرحلة؟

أبناء  من  والتراحيب  االستقبال  بعد 
الخالبة  بالطبيعة  استمتعنا  السلطنة 
واألجــــــواء الــجــمــيــلــة ووفــــرة األســمــاك 
بساطة  أن  كما  العمانية،  السواحل  على 
جعلتنا  الــســاحــلــة  الـــقـــرى  فـــي  الــحــيــاة 
غرباء  وليسنا  أهلينا  بين  بأننا  نشعر 

المكان. هذا  عن 
كــمــا اســتــطــعــنــا مـــن خــــالل الــرحــلــة 
ـــنـــشـــاطـــات  الــــقــــيــــام بــــالــــعــــديــــد مـــــن ال
الــمــخــتــلــفــة ومـــمـــارســـة هــــوايــــة صــيــد 
األســـمـــاك، بــاإلضــافــة إلـــى أنــهــا كــانــت 
رحــلــة تــعــرفــت فــيــهــا الــمــجــمــوعــة على 
أواصـــر  مــن  وزادت  الــبــعــض،  بــعــضــهــا 

بيننا. فيما  الصداقة 
من  كبيرة  كميات  اصطدنا  أننا  كما 
األســمــاك، وشــاهــدوا أســمــاك الــقــرش 
وكـــان تــصــرفــهــم طــبــيــعــيــاً مــشــيــراً إلــى 
أكثر  ألن  يخيف  ال  الــقــرش  سمك  أن 

األسماك  من  هي  البحرية،  الــحــوادث 
قوله. حد  على  السامة  الصغيرة 

«حياة األجداد»
ڈ بماذا يتميز اإلبحار عبر السنبوك؟
نحاكي  جعلنا  المركب  عبر  السفر   -
بين  الكبير  الــفــارق  مــع  األجــــداد  حــيــاة 
فيه،  سافرنا  الذي  والمركب  مراكبهم 
واستطعنا  جميلة  الرحلة  كانت  ولكن 
أن  بل  تكلف،  أي  دون  ببساطة  العيش 
حرصنا على البيات في المركب ساهم 
وخاصة  أكثر،  بالرحلة  استمتاعنا  في 
أننا كنا نسهر على ظهر السفينة لنشاهد 

السماء المضيئة بالنجوم.
اليخوت  عــن  السمبوك  يميز  والـــذي 
اليخت  أن  هو  الــرحــالت  هــذه  مثل  في 
من  الكبير  الــعــدد  هــذا  حمل  يمكنه  ال 
من  تقسميه  طريقة  بسبب  المسافرين 
الداخل، واليخت الذي تتساوى مساحته 

مع سمبوك فتح القدير ال يستطيع حمل 
سوى ١٠ أشخاص بالكثير.

« فتح القدير»
الــــمــــركــــب  تـــصـــمـــيـــم  ــــــم  ت ــــــــن  أي ڈ 

وصناعته؟
- ســفــيــنــة (فــتــح الــقــديــر) هـــو األســـم 
بــدأت  التي  السفينة  على  أطلقته  الــذي 
في  منها  وانتهيت   ٢٠١١ عام  صناعتها 
الساحلية  الــــورش  إحـــدى  داخـــل   ٢٠١٤
بــســلــطــنــة عـــمـــان، حــيــث حـــرصـــت في 
تــصــمــيــم الــمــركــب أن يــتــمــيــز بــســرعــة 
فالمعروف  الــمــراكــب،  باقي  عــن  أعلى 
يــســاوي  أن  يــجــب  الــســفــيــنــة  عـــرض  أن 
ثــلــث الـــطـــول، أمـــا مــركــبــي كـــان طــولــه 
ونــصــف،  أمـــتـــار   ٧ وعـــرضـــه  مـــتـــراً   ٣٠
لــيــتــمــيــز بــســرعــة أكـــبـــر، كــمــا يــجــب أن 
ـــتـــي يــتــم  ـــكـــون «كــــــــروة» الــســفــيــنــة ال ت
تــركــيــب الــمــروحــة فــيــهــا مــتــنــاســبــة مع 
صغيرة  كانت  لو  ألنها  المركب،  حجم 
يضطر صاحب المركب لوضع مروحة 
صغيرة  المروحة  كانت  وإذا  صغيرة، 

لن تعطي قوة دفع قوية.

«األمن والسالمة»
ڈ مــا مــدى أهمية إجـــراءات األمــن 

والسالمة في مثل هذه الرحالت؟
- تــم اتــخــاذ أقــصــى إجـــــراءات األمــن 
للمكائن  شاملة  صيانة  من  والسالمة، 
وتوفير  الــمــيــاه  ومــضــخــات  والــتــكــيــيــف 
قــطــع الــغــيــار االســتــهــالكــيــة إلـــى توفير 
عــيــادة طــبــيــة كــامــلــة، كــمــا أن اإلعــــداد 
يواجهوا  ولم  الممتاز  فوق  كان  للرحلة 
أي طارئ أو مشاكل تذكر أو مفاجئات 

غير سارة.
التي  والسالمة  األمن  إجــراءات  ومن 
اتــخــذنــاهــا أثـــنـــاء الــرحــلــة هـــو الــتــنــاوب 
ساعة  الـــ٢٤  مــدار  على  المسافرين  بين 
المسافرين  مــن  عـــدد  هــنــاك  فــكــان   ..
المجموعة،  بــاقــي  نــوم  أثــنــاء  يــســهــرون 
أو  شخص  معه  يسهر  السفينة  وقــائــد 
اثـــنـــان ويـــتـــواجـــد شــخــصــان فــــوق ظهر 
من  والتنبيه  الــبــحــر  لمتابعة  السفينة 
الـــمـــراكـــب األخــــــرى، كــمــا يــتــطــلــب من 
قائد السفينة أن يتابع الرادار ألنه يبين 
األخرى،  والسفن  البواخر  وجود  مواقع 
معها  يتعامل  دخان  رائحة  اشتمم  وإذا 
سريعاً، وإذا أطلق قائد السفينة صافرة 
اإلنذار يستيقظ الجميع للتعامل مع أي 
الوسائل  بــهــذه  الجميع  وعلمنا  مــوقــف 
وغــيــرهــا مــن وســائــل األمـــن والسالمة 
هذه  نجاح  وراء  السبب  كــان  كله  وهــذا 

الرحلة.

«الراحة والسكينة»
ڈ ماذا يعني لك السفر في البحر؟

كما  الــســفــر بــالــبــحــر لــيــس مـــوحـــشـــاً 
يـــــراه الــبــعــض بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً 
والسكينة  بالراحة  يشعر  المسافر  ألن 
للتقرب  فرصة  بالبحر  السفر  ويعتبر 
إلى اهللا عز وجل، فالظالم الذي يحيط 
واألسماك  مكان  كل  من  بالمسافرين 
تحتنا  كــانــت  الــتــي  الــكــبــيــرة 
حيلتنا  وعــدم  ضعفنا  بينت 
تعالى،  الخالق  عظمة  أمــام 
كــمــا أن ِســــُر تــديــن األجــــداد 
وقــربــهــم مـــن اهللا تــعــالــى هو 

سفرهم الدائم في البحر.

  صيانة شاملة   صيانة شاملة 
للمكائن والتكييف للمكائن والتكييف 
ومضخات المياهومضخات المياه

 السفر بالبحر يمنحك  السفر بالبحر يمنحك 
السكينة ويقربك من السكينة ويقربك من 

اهللا عز وجلاهللا عز وجل

جانب من المسافرين في الرحلة 

٠

النجــوم بمنظــر  واســتمتعنا  الســنبوك  ظهــر  ــى  عل ســهرنا 

صيد اللؤلؤ كان من ضمن صيد اللؤلؤ كان من ضمن 
نشاطات المسافريننشاطات المسافرين السفينة داخل السواحل العمانيةالسفينة داخل السواحل العمانية



ڈ ما سبب قلة أعمالك ومشاركاتك 
مؤخراً؟

ابتعدوا  القطريين  الفنانين  أغلب   --
عن التلفزيون بل عن الساحة الفنية بعد 
الــذي  التمثيليات،  مــراقــبــة  قسم  إغـــالق 
الفرص  مــن  العديد  بتوفير  كفيالً  كــان 
للنجوم،  وصــانــعــاً  القطريين،  للفنانين 
من  الــتــفــرغ  للمبدعين  يــتــيــح  كـــان  كــمــا 
أعمالهم، وهو ما ال يستطيع فعله المنتج 
المنفذ اليوم، الذي ال يملك الصالحيات 

التي كان يملكها التلفزيون من قبل.
يــتــفــرغ  أن  الـــــضـــــروري  مــــن  هــــل  ڈ 

الفنان إلبداعه؟
يبدع  أن  صعوبة  مــن  الــرغــم  على   --
الفنان إذ لم يكن يعطي الفن جّل وقته، 
الــمــســرحــيــة  أعــمــالــنــا  ألن  نـــظـــراً  أنــــه  إال 
في  الــعــمــل  مــن  يتمكن  فــقــد  مــوســمــيــة، 
تشهد  التي  الفترات  تلك  خــالل  المسرح 
الــضــروري  مــن  أنــه  إال  مسرحياً،  إنتاجاً 
أن يُعاد النظر في تفّرغ الفنان حتى يتاح 
له العمل بأريحية، وبال شك فإّن الفنان 
في الماضي كان يستطيع أن يحصل على 

التفرغ بطريقة أكثر سهولة من اآلن.
بــيــن  تــجــمــع  أن  اســتــطــعــت  كـــيـــف  ڈ 

عملك في مجالي الفن واإلعالم؟
تــجــمــع  مـــشـــتـــركـــة  أشــــيــــاء  هــــنــــاك   --
بــيــن وظــيــفــتــي اإلعــــــالم والــــفــــن، حيث 
إن الـــرســـالـــة الــمــوجــهــة إلــــى الــجــمــهــور 
السياق  أن  من  الرغم  وعلى  تجمعهما، 
مختلف إال أن الوظيفتين تحرصان على 

تناول القضايا التي تهّم الناس.

النقل الخارجي
بعملك في  ڈ ما الذي أفادك حياتياً 

وحدة النقل الخارجي بإذاعة قطر؟
الصلة  شــديــد  الــعــمــل  هـــذا  جعلني   --
كما  األحــــداث،  مختلف  مــع  دائـــم  بشكل 
جعلني ال أشعر أبداً بالملل من وظيفتي 
المتجددة والتي تستلزم مني التنقل عبر 
العديد من األحداث التي تشهدها الساحة 
فبينما  مــتــنــوعــة،  بــطــريــقــة  الــقــطــريــة 
واألعمال  الغنائية  الحفالت  بنقل  أقــوم 
الــفــنــيــة، أقـــوم كــذلــك بنقل الــمــؤتــمــرات 
واالجتماعات بجميع صنوفها سواء كانت 
مباريات  وكذلك  سياسية،  أو  اقتصادية 
والتراويح  الجمعة  وصلوات  القدم  كرة 
دائماً  جعلني  الــذي  األمــر  وهــو  والقيام، 

وسط األحداث. 

التحف القديمة
ڈ مــا هــي هــوايــاتــك واألنــشــطــة التي 
تــحــب مــمــارســتــهــا إلــــى جـــانـــب الــعــمــل 

اإلبداعي؟
-- في الوقت الذي أعشق فيه ممارسة 
أنني  إال  التمثيل،  بمجال  اإلبداعي  العمل 
متذوق أيضاً لكافة أنواع الفنون األخرى، 
القديمة،  الــتــحــف  جــمــع  عــلــى  وحــريــص 
مستجداتها،  كــل  متابعة  على  وأحـــرص 

األفــــالم  مـــشـــاهـــدة  هـــو  األول  وعــشــقــي 
الــكــالســيــكــيــة، فــضــالً عــن حــرصــي على 
حضور  وكــذلــك  مــنــهــا،  الــجــديــد  متابعة 
مستحدثات  وكــل  التشكيلية  الــمــعــارض 
إمكاني  قــدر  أحـــرص  وبالطبع  اإلبــــداع، 
أال يــفــوتــنــي عـــرض مــســرحــي لــزمــالئــي 

الفنانين.

التلفزيون والمسرح
ڈ  أيهما تفضل التلفزيون أم المسرح؟

-- على الرغم من كوني فناناً مسرحياً 
فــي األســــاس إال أنــنــي أعــشــق الــعــمــل في 
الدراما التلفزيونية، ولكن المسرح يملك 
من  بــه  لــمــا  لــي  بالنسبة  خــاصــة  مــكــانــة 
تالٍق مباشر بالجمهور، وفي ذات الوقت 
بقدرته  المسرح  على  التلفزيون  يتفوق 
في الوصول لشريحة أكبر من الجمهور، 
وخشبة  التلفزيون  من  كالً  فإن  وعموماً 
منهما  كل  لكن  رسالة،  يملكان  المسرح 
كما  مختلفة،  وسائط  عبر  تقديمها  يتم 
أن الشريحة التي تتابع التلفزيون تختلف 
الــمــتــابــعــة للعمل  الــشــريــحــة  عـــن  كــثــيــراً 

يحب  فنان  أي  فــإن  وبذلك  المسرحي، 
المختلفة  الوسائط  عبر  عمله  يتنوع  أن 
كي يصل ألكبر قدر من أفراد المجتمع، 
أجــــد ذاتـــــي اإلبـــداعـــيـــة بشكل  وعـــمـــومـــاً 
دائم  أنني  كما  المسرح،  مجال  في  أكبر 
ولعل  بإشكالياته،  ومشغول  به  التفكير 
طريقاً  يسلك  أنه  المسرح  يميز  ما  أهم 
يعتمد على الجمال واإلبهار  أكثر تعقيداً 
واستفزاز  الجمهور  عقل  مخاطبته  أثناء 

أفكاره.

أعشق الكوميديا
ڈ هل يمنعك نجاحك في أداء األدوار 
الكوميدية من تقديم األدوار الجادة؟

لألعمال  عشقي  مــن  الــرغــم  على   --
الــكــومــيــديــة، وتــفــضــيــلــي الــقــيــام بــــأداء 
ال  أنــنــي  إال  األدوار،  مــن  الــنــوعــيــة  هــذه 
األعمال  فــي  المشاركة  مــن  مانعاً  أرى 
الجادة من مبدأ أن الممثل الجيد عليه 
يجب  أنه  كما  الشخصيات،  بكل  القيام 
العديد  لــدي  وبالفعل  أدواره،  ينوع  أن 
والمأساوية  بل  الجادة  المشاركات  من 

لم  لكنها  متميزين  مخرجين  مع  أيضاً 
تأخذ حظها في العرض، وبال شك فإن 
الــمــقــيــاس األســـاســـي فــي قــبــولــي لــلــدور 
الشخصية  عمق  هــو  بــأدائــه  أقــوم  الــذي 

الدرامية التي سأقوم بأدائها.
ـــمـــواقـــف الـــطـــريـــفـــة الــتــي  ڈ أبــــــرز ال

حدثت معك على خشبة المسرح؟
تـــّم  مــســرحــيــتــيــن  فــــي  شــــاركــــت   --
االستعانة خاللهما بحيوانات على خشبة 
الــمــســرح، وقـــد كــانــت األولــــى مسرحية 
قيس ولبنى في عام ١٩٧٩، واستعنا خالل 
المسرح،  خشبة  على  بكلب  العمل  هــذا 
الكلب  تبول  به  يجمعني  مشهد  وخــالل 
على الخشبة، وهو األمر الذي تسبب في 
أنتبه  أن  دون  الجمهور  ضحكات  تعالي 
للسبب، إلى أن تفاجآت بما حدث، وفي 
مسرحية هالشكل يا زعفران وهو عمل 
تقديمها  تــم  األولـــى  مرتين  تقديمه  تــم 
مـــن خــــالل فــرقــة األضــــــواء الــمــســرحــيــة 
بتاريخ ١ أغسطس عام ١٩٨٣ على خشبة 
الفرق  دمج  قبل  باليرز  الدوحة  مسرح 

الفنان  وإخــــراج  تــألــيــف  مــن  المسرحية 
عام  في  والثانية  المناعي،  الرحمن  عبد 
٢٠١٠ وأخــرجــهــا فــالــح فــايــز واســتــعــان 
وقـــتـــهـــا بـــحـــمـــار حــقــيــقــي عـــلـــى خــشــبــة 
المسرح، بعدما لجأ المناعي في العرض 
تمثل  دمــيــة  إلــى  الثمانينيات  فــي  األول 
دور الحمار، إال أن قرار فالح باالستعانة 
مشكالت  عــلــيــه  تــرتــب  حقيقي  بــحــمــار 
كبيرة في تغيير مسار الحركة أكثر من 
مرة أثناء عرض المسرحية، وقد تلقينا 
الحمار  بإعطاء  البعض  قبل  من  نصيحة 
حقنة مهدئة حتى ال يكون كثير الحركة 

على المسرح.
تجربتك  تــكــرار  على  تعلق  بــمــاذا  ڈ 
فـــي الــعــمــل مـــع الـــفـــنـــان عــبــدالــرحــمــن 

المناعي كمخرج؟
الفنان  مــع  بالعمل  دائــمــاً  أستمتع   --
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــمـــنـــاعـــي، خـــاصـــة أن 
كـــتـــابـــاتـــه لـــهـــا مــــــذاق خــــــاص، كـــمـــا أن 
الكثيرين يستمتعون بالعمل معه، فضالً 
مع  خاصة  الكثير  يتعلمون  كونهم  عن 
ألي  طويلة  لفترة  التدريبات  اســتــمــرار 
عــمــل وهـــو األمــــر الــــذي يــحــرص عليه 
الــمــنــاعــي أثــنــاء تــحــضــيــراتــه لكل  دائـــمـــاً 

مسرحياته.

اإلنتاج الدرامي  
ڈ مــا أبـــرز اإلشــكــالــيــات الــتــي تواجه 

الساحة الفنية حسب رأيك؟ 
أبــرز  تعتبر  الـــدرامـــي  اإلنــتــاج  قــلــة   --
ــيــات، ألنــهــا كــانــت الـــقـــادرة في  اإلشــكــال
ـــمـــاضـــي عـــلـــى جـــــذب الـــجـــمـــهـــور إلـــى  ال
تــفــاصــيــل  أدق  بــمــنــاقــشــتــهــا  مــتــابــعــتــهــا 
تــلــك  أن  كـــمـــا  الـــمـــجـــتـــمـــع،  ومـــشـــكـــالت 
اإلشــكــالــيــة ألــقــت بــظــاللــهــا كــذلــك على 
الــمــســرح، حــيــث إن األعـــمـــال الــدرامــيــة 
نجوم  لصناعة  كفيلة  كانت  التلفزيونية 
على  الوقوف  عند  الجمهور  إليها  تجذب 
رأيناه  الــذي  األمــر  وهو  المسرح،  خشبة 
فـــي فــتــرة الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات 
للدراما القطرية في  والتي شهدت تألقاً 
شك  وبــال  والمسرح،  التلفزيون  مجالي 
اإلبـــداعـــي أصبحت  الــعــمــل  فـــرص  فـــإن 
اليوم قاصرة إلى حد كبير على المعارف 
والعالقات وهي التي باتت تحكم الكثير 
من األعمال الفنية، كما أن قلة خشبات 
الــمــســارح أثــــرت ســلــبــاً فــي كـــّم األعــمــال 

الفنية التي أصبحت تقدم سنوياً.
ڈ مــــا هــــي أهـــــم الـــســـبـــل لــتــطــويــر 

واإلبداعي؟ الفني  المجال 
جــمــعــيــة  إقــــــامــــــة  الــــمــــهــــم  مــــــن   --
لــلــعــامــلــيــن بــمــجــال الــتــمــثــيــل لــتــرعــاهــم 
أن  أتمنى  كما  حقوقهم،  عــن  وتبحث 
أرى اليوم الذي يتحّول فيه التمثيل إلى 
في  العاملون  الممثلون  فيتحول  مهنة، 
وراء  السعي  أجــل  مــن  أخــرى  مــجــاالت 
يعملون  ال  محترفين  ممثلين  الـــرزق 

في أي مهنة أخرى غير التمثيل.
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الفنانون القطريون هجروا التلفزيون
بعد إغالق قسم مراقبة التمثيليات.. علي سلطان:

كتب - أشرف مصطفى:

في  النظر  إعـــادة  إلــى  سلطان  علي  الــفــنــان  دعــا 
بأريحية،  العمل  مــن  يتمكنوا  كــي  الفنانين  تفرغ 
إشكاليات  أبرز  الدرامي  اإلنتاج  قلة  أن  إلى  مشيراً 
القطريين  الــفــنــانــيــن  معظم  وأن  الــفــنــيــة  الــســاحــة 

هـــجـــروا الـــتـــلـــفـــزيـــون بـــعـــد إغـــــالق قـــســـم مــراقــبــة 
التمثيليات.

وقال علي سلطان في حوار مع ملحق منوعات 
والمعارض  الكالسيكية  لألفالم  عاشق  إنه   ]
التشكيلية، كما أنه يتذوق كافة الفنون ويهوى جمع 

التحف القديمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن عشقه 
الجادة،  األدوار  تقديم  من  يمنعنه  ال  للكوميديا 
في الوقت نفسه قلة اإلنتاج الدرامي الذي  منتقداً 
إن  وقـــال  الــفــنــيــة،  الــســاحــة  إشــكــالــيــات  أبـــرز  يعتبر 

والعالقات. المعارف  على  يقتصر  اليوم  اإلبداع 

إعادة النظر في تفرغ إعادة النظر في تفرغ 
الفنانين ليعملوا الفنانين ليعملوا 
بأريحيةبأريحية

مشغول بالمسرحمشغول بالمسرح
وأجد ذاتيوأجد ذاتي
اإلبداعية فيه اإلبداعية فيه 

أجمع التحفأجمع التحف
القديمة وأتذوق كافة القديمة وأتذوق كافة 
الفنونالفنون

المسرح يعتمد على 
الجمال واإلبهار 
بمخاطبته الجمهور

أعشق األفالم أعشق األفالم 
الكالسيكية والمعارض الكالسيكية والمعارض 
التشكيليةالتشكيلية

عشقي للكوميديا ال يمنعني من تقديم األدوار الجادةعشقي للكوميديا ال يمنعني من تقديم األدوار الجادة

اإلبداع اليوم يقتصر على المعارف والعالقاتاإلبداع اليوم يقتصر على المعارف والعالقات
قلة اإلنتاج الدرامي أبرز إشكاليات الساحة الفنيةقلة اإلنتاج الدرامي أبرز إشكاليات الساحة الفنية

علي سلطان في مسرحية كلني يا جناب السلطان

علي سلطان في أحد أعماله الفنية علي سلطان في مسلسل قطري
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أسعى إلنشاء اتحاد عربي لمربي الطواويس
يمتلك مزرعة خاصة بها.. السويدي:

العدد (٨) م - ٢٠١٦

كتب - مصطفى علي: 

تــعــّد مــزرعــة حــمــد بــن أحــمــد الــســويــدي 
ــة  ــتــربــيــة الــــطــــواويــــس مــــزرعــــة نــمــوذجــّي ل
واألولــى من نوعها في الشرق األوســط، إذ 
النادرة  الــســالالت  من  العديد  على  تحتوي 
في  تجولت  مــنــوعــات [  الــعــالــم..  فــي 
المزرعة وحاورت حمد بن أحمد السويدي 
مفيدة  الطواويس  تربية  أن  لنا  أكــد  حيث 
بطبيعته  اجتماعي  طائر  والطاووس  بيئياً 
على  الموجودة  الطيور  أجمل  من  ويعتبر 

معرفة  ويمكن  األرض، 
ســـاللـــة الــــطــــاووس 

بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ألــــــــــوان 

الريش وعيونه والسيقان وأصابع قدمه. 
جداً،  مكلفة  الطواويس  تربية  إن  وقــال 
تجهيز  من  تبدأ  خاصة  عناية  إلى  وتحتاج 
الــمــزرعــة بــأجــهــزة تــبــريــد خــاصــة وطــاقــم 
بجانب  عليها  الــبــيــطــري  لــإلشــراف  أطــبــاء 
تستورد  التي  األعــالف  عن  فضالً  األدويـــة، 
مــن الــخــارج، وأكـــد أنــه يملك الــعــديــد من 
الطواويس المهجنة عالية الجودة، الفتاً إلى 
أن ذكر الطاووس األكثر جماالً من األنثى.

عربي  اتحاد  إنشاء  إلى  سعيه  إلى  وأشــار 
لمربي الطواويس على غرار االتحاد الدولي 
يتم  أن  تمّنى  كما  الطواويس،  لمربي 
عــــــرض أنــــــــواع مــعــيــنــة مــن 
في  الموجودة  الطواويس 
الـــمـــزرعـــة فـــي حــديــقــة 
أســــبــــايــــر الـــــتـــــي تـــعـــّد 
مــــقــــصــــداً ســـيـــاحـــيـــاً 
ورياضياً  وترفيهياً 

متميزاً عالمياً.
عن  حــدثــنــا  ڈ 
بدايتك مع تربية 

الطواويس.
- بدأت عالقتي 

الطواويس  بتربية 
حيث كان  مبكراً 
لـــــــدّي طــــــاووس 
أزرق  هــنــدي 
الــــــلــــــون، 

أهداني إياه صديقي، من تلك الفترة بدأت 
باالهتمام بشراء النوعيات والسالالت النادرة 
ــــدّي أجـــود  مـــن الـــطـــواويـــس، حــتــى أصــبــح ل

وأعرق األنواع منها على مستوى العالم.
في  واجــهــتــك  الــتــي  الــتــحــديــات  مــا  ڈ 

للطواويس؟ مزرعة  إنشاء 
الـــبـــدايـــة  فـــــي  واجـــهـــتـــنـــي  بـــالـــطـــبـــع   -
بــاإلرادة  هللا  الحمد  لكن  عــّدة،  تحديات 
عليها،  أتــغــلــب  أن  اســتــطــعــت  والــتــصــمــيــم 
وتـــعـــّد تــربــيــة الـــطـــواويـــس مــكــلــفــة جـــداً 
مــقــارنــة بــالــطــيــور األخـــــرى، بــاإلضــافــة 
إلـــى نــقــص الــخــبــرة ومــعــرفــة تــفــاصــيــل 
والحمد  اليوم  لكن  الطواويس  وسالالت 
الطواويس. تربية  مجال  في  توسعت  هللا 
ڈ مــا الــهــدف الـــذي تــســعــى إلــيــه من 

الطواويس؟  تربية  وراء 
عــربــي  اتــــحــــاد  إنــــشــــاء  إلـــــى  أســـعـــى   -
لــمــربــي الــطــواويــس عــلــى غـــرار االتــحــاد 
الـــدولـــي لــمــربــي الــطــواويــس الـــذي حــّدد 
ــــادرة  ــــن ال ــــطــــواويــــس  ال مــــن  ــــوعــــاً  ن  ٢٢٥
صــعــبــة في  بــالــعــالــم، ويــفــرض شـــروطـــاً 
ــــدة، مــنــهــا  تــســجــيــل أنـــــــواع نـــــــادرة جــــدي
ســـنـــوات،   ٣ الــــطــــاووس  عــمــر  يـــكـــون  أن 
في  تسجيله  قــبــول  قــبــل  أوالً  يــنــتــج  وأن 
هذه  عرض  يتم  أن  أتمّنى  كما  االتحاد، 
التي  أسباير  حديقة  فــي  مجاناً  الطيور 
ورياضياً  وترفيهياً  سياحياً  مقصداً  تعّد 

عالمياً. متميزاً 

سالالت نادرة
ڈ من أين تحصل على الطواويس ؟

- أقوم باستيراد الطواويس من عّدة دول 
بالواليات  خاصة  مــزارع  أهمها  العالم  في 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، وقـــد دفــعــت مبالغ 
ضــخــمــة مـــن أجـــل اقــتــنــاء األنـــــدر واألجــــود 
إلى  الــواحــد  الــطــاووس  سعر  ويــصــل  منها، 
الشحن  تكاليف  بــخــالف  دوالر،  ألـــف   ١٥
للحفاظ  الدولية  المعاهدة  رخصة  بجانب 
اليوم  توجهت  لكن  الـــنـــادرة،  الــطــيــور  على 
إلى استيراد الطواويس من أوروبا بحثاً عن 

السالالت النادرة.
ڈ ما الفائدة من تربية الطواويس ؟

نــظــراً  بيئياً  مــفــيــدة  الــطــواويــس  تعتبر   -
والحشرات  الديدان  عن  البحث  دائمة  ألنها 
في البيئة التي تعيش فيها، كما يمكنها أن 

تتناول الفواكه واألعشاب.

نظام غذائي
ڈ هل تحتاج الطواويس عناية خاصة؟

عناية  الــطــواويــس  تتطلب  تــأكــيــد  بــكــل   -
بأجهزة  المزرعة  تجهيز  من  تبدأ  خاصة 
تــبــريــد وأطــبــاء لــإلشــراف الــبــيــطــري عليها 
بــجــانــب األدويــــة فــضــالً عــن األعــــالف التي 
وفق  ذلــك  بلجيكا،  مــن  خصيصاً  تــســتــورد 
نـــظـــام غـــذائـــي مــحــكــم، مـــحـــّدد الــوجــبــات 
والسعرات الحرارية، وتختلف من طاووس 

آلخر.

طواويس مهجنة
ڈ مــا أنــــواع الــطــواويــس الــمــوجــودة في 

مزرعتك؟
- يوجد لدّي العديد من أنواع الطواويس، 
كما لدّي العديد منها المهجنة عالية الجودة، 
وطيور  الزرقاء،  الهندية  الطيور  من  وهي 
دوراً  التهجين  يلعب  حيث  الشهيرة  الجاوة 
كلما  وذلــك  الطواويس،  جــودة  تحسين  في 
ارتفع  مــحــّددة،  وبمواصفات  التهجين  زاد 
التهجين  أن  خــاصــة  الـــواحـــد،  الــفــرخ  ســعــر 
ينتج نوعيات من الطيور بمواصفات عالية 
األكثر  الطاووس  ذكر  ويعّد  نــادرة،  وألــوان 

جماالً من األنثى.
ڈ وماذا عن متوسط عمر الطواويس ؟

بين  يــتــراوح  الــطــاووس  لعمر  بالنسبة   -
حسب  وذلــك  المتوسط،  في  عاماً  و٢٥   ١٥
الـــســـاللـــة، ومـــــدى وجـــــود رعـــايـــة بــيــطــريــة 
متكاملة، أما بالنسبة لموسم التكاثر فتعّد 
الفترة الحالية موسم اإلنتاج، وهي ترتبط 
يونيو  شهر  وحتى  الحرارة،  درجة  بارتفاع 
الـــــذي يــشــهــد مــرحــلــة اإلنــــتــــاج، وفــــي مثل 
الجديدة  السنوية  الـــدورة  تبدأ  األيـــام  هــذه 
تمهيداً  الــطــواويــس،  ذيـــول  تتساقط  حــيــث 
شهر  من  بداية  جديدة  بأخرى  الستبدالها 

أكتوبر، وتكتمل في ديسمبر.

غرف تفريخ
ڈ وماذا عن عملية التفريخ؟

يوماً   ٢٨ إلــى  يحتاج  الــطــاووس  بيض   -

كــامــلــة حــتــى يــفــقــس، لــكــن نــظــام التفريخ 
في  اإلنــتــاج  دورة  يختصر  الــفــقــاســات  فــي 
العملية  هـــذه  إن  حــيــث  فــقــط،  أســبــوعــيــن 
تــحــتــاج عــنــايــة كــبــيــرة جـــــداً، ألنــهــا أخــطــر 
من  وتــبــدأ  الــطــيــر،  بحياة  وتتعلق  مرحلة 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الــــتــــزاوج، وتــعــتــبــر غــرفــة 
لعملية  مــهــّمــة  غـــرفـــة  بــمــثــابــة  الــتــفــقــيــس 
التفريخ، وتعّد حصيلة اإلنتاج صعبة للغاية 
وفي أحسن األحــوال ال تزيد على ٢٠٪ في 
الموسم الواحد، ومن الممكن أن ترتفع إلى 
٣٠٪ بالنسبة لسالالت الهندي األزرق، وقد 
تصل إلــى ٤٠٪ في حــاالت نــادرة جــداً، أما 
بالنسبة لغرفة التفريخ فتحتوي على أفضل 
بالتفقيس  الــخــاصــة  واألجـــهـــزة  الـــمـــعـــّدات 

ومطهرة جداً من جميع الفيروسات.
ڈ هــل هــنــاك تــواصــل مــع هـــواة تربية 

الطواويس في قطر ؟ 
هواة  من  العديد  مع  تواصل  يوجد  نعم   -
تــربــيــة الـــطـــواويـــس فـــي قــطــر، ويــقــصــدنــي 
لمعرفة  والمهتمين  الباحثين  مــن  كثير 
أنـــــواع الـــطـــواويـــس، كــمــا يــوجــد تـــواصـــل مع 
دول  من  الطواويس  تربية  هــواة  من  عــدد 
من  األولـــى  الــمــزرعــة  هــذه  وتــعــد  الخليج، 
حيث  األوســط،  والشرق  الخليج  في  نوعها 
تخضع المزرعة إلشراف فريق من األطباء 
لكل  الصحية  الــحــالــة  لمتابعة  البيطريين 

طاووس.
غيره  عن  الطاووس  طائر  يتمّيز  بَم  ڈ 

من الطيور؟
بطبيعته  اجــتــمــاعــي  طــائــر  الـــطـــاووس   -
لكن  للبعض  بالنسبة  كــابــوســاً  صــوتــه  يــعــّد 
هـــذا الـــصـــوت يــكــون فـــي الــغــالــب بمرحلة 
التكاثر والتزواج فقط، وعلى العموم يعتبر 
الطاووس من أجمل الطيور الموجودة على 
الطاووس  ساللة  معرفة  ويمكن  األرض، 
والسيقان  وعيونه  الريش  ألوان  إلى  بالنظر 

وأصابع قدمه.

على الموجودة  الطيور  أجمل  من  ويعتبر 
معرفة  ويمكن  األرض، 

ســـاللـــة الــــطــــاووس 
بـــالـــنـــظـــر إلـــى 

ألــــــــــوان 

الطواويس على غرار االتحاد الدولي لمربي
يتم أن  تمّنى  كما  الطواويس،  لمربي 
عــــــرض أنــــــــواع مــعــيــنــة مــن
في الموجودة  الطواويس 
الـــمـــزرعـــة فـــي حــديــقــة
أســــبــــايــــر الـــــتـــــي تـــعـــّد

مــــقــــصــــداً ســـيـــاحـــيـــاً

ورياضياً وترفيهياً 
متميزاً عالمياً.

عن حــدثــنــا  ڈ 
تربية  بدايتك مع

الطواويس.
بدأت عالقتي  ب-
الطواويس بتربية 
حيث كان مبكراً 
لـــــــدّي طــــــاووس
أزرق هــنــدي 
الــــــلــــــون،

أهداني إياه ص
باالهتمام بش
مـــن الـــطـــواوي
وأعرق األنواع
الــتــح مــا  ڈ 
مزرع إنشاء 
بـــالـــطـــبـــ -
عــّد تحديات 
والــتــصــمــيــم
وتـــعـــّد تــربــي
مــقــارنــة بــال
إلـــى نــقــص ا
الط وسالالت 
توسعت هللا 
ڈ مــا الــه
تربية وراء 
أســـعـــى -
لــمــربــي الــط
الـــدولـــي لــمــر

ــــوعــــاً ن  ٢٢٥
بــالــعــالــم، وي
تــســجــيــل أنـــــ
ع يـــكـــون  أن 
أ يــنــتــج  وأن 
كما االتحاد، 
مجا الطيور 

ً مقصدا تعّد 
عالم آلخر.ميا.متميزاً  عالم يومامتميزا  ٢٨ إلــى  يحتاج  لــطــاووس  صابع قدمه.بيض  و

سعر الطاووس ١٥ 
ألف دوالر بخالف 
تكاليف الشحن

ــة أســبــايــر ــق ــاً فـــي حــدي ــان ــج ــور م ــي ــط ــى عــــرض هــــذه ال ــن ــم أت

ذكر الطاووس أكثر ذكر الطاووس أكثر 
جماالً من األنثىجماالً من األنثى

تربية الطواويس مكلفة تربية الطواويس مكلفة 
وتتطلب عناية خاصةوتتطلب عناية خاصة

تحتاج نظاماً غذائياً تحتاج نظاماً غذائياً 
محدداً وأعالفاً محدداً وأعالفاً 
من بلجيكامن بلجيكا

٢٥٢٥ عاماً متوسط عمر  عاماً متوسط عمر 
الطاووس حسب الساللةالطاووس حسب الساللة
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نفتقد لالعب القطري صاحب المهارات الفنية
عدا خلفان والهيدوس ... تركي أمان:

حوار- عبد الناصر البار:

 تــــركــــي أمـــــــان واحـــــــد مــــن الــالعــبــيــن 
أنجبتهم  الــذيــن  والــنــجــوم  المخضرمين 
حيث صــال وجــال وأبــدع  القطرية  الــكــرة 
مع كل النوادي التي ارتدى ألوانها بل األكثر 
عن  ودافـــع  العنابي  فانلة  ارتـــدى  ذلــك  من 
الدولية  المحافل  جميع  في  األدعــم  ألــوان 
والــقــاريــة بكل جــــدارة، تــركــي أمـــان الــذي 
كــانــت انــطــالقــتــه الـــكـــرويـــة مـــن الــمــالعــب 
الرملية وتدرجه في الفئات السنية لنادي 
تم  لهذا  ناجح  العــب  مشروع  كــان  الــوكــرة 
األزرق  الــمــوج  نـــادي  طــرف  مــن  اختطافه 
موهبته  وصقل  الــكــرة  أبجديات  وتلقينه 
الكروية حتى يعود بالنفع على الفريق ...، 
وهو ماحدث بالفعل فبعد سنوات قضاها 
األول  للفريق  ووصوله  النادي  مع  الالعب 
بين  مــن  كــان  و  للفريق  كبيرا  عطاء  قــدم 
الالعبين الذين ساهموا في إنجازات الوكره 
حيث  للفريق  الــذهــبــي  الــعــصــر  ومــعــايــشــة 

حقق بطولتي دوري وكأس ولي العهد . 
منذ  الكروية  انطالقتك  كانت  كيف  ڈ 

البداية ؟
- لقد كانت بدايتي الكروية مثل أي طفل 
األحــيــاء  فــي  الــكــرة  مــداعــبــة  يعشق  صغير 
المباريات  مــن  العديد  وخـــوض  والــشــوارع 

في اليوم مع اطفال الحي الذي أسكن به ألن 
عشقي كان كبيرا لكرة القدم وهو ماجعلني 

أطــمــح مــنــذ نــعــومــة األظــافــر 
ألصبح العبا في المستقبل.

ڈ مــــا الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
واجهتك في تلك الفترة ؟

الــوقــت  أن  تـــعـــرف  أنــــت   -
تكن  لــم  فيه  نلعب  كنا  الـــذي 
اإلمكانيات  هــذه  مثل  هناك 
مالعب  من  اليوم  الموجودة 
كروية  ومرافق  وأكاديميات 
بعض  واجهتنا  وإنما  كبيرة، 
الــصــعــوبــات حــيــث كــنــا نلعب 
الرملية  المالعب  على  الكرة 
إضـــافـــة لـــلـــحـــرارة الــكــبــيــرة، 
ساعدتنا  عــوامــل  كلها  ولــكــن 

على التكوين والطموح للعب كرة القدم على 
الرغم من قساوتها.

 أشبال العربي 
في  إليه  انضممت  نــاد  أول  تتذكر  هل  ڈ 

الفئات السنية؟
مع  األولــى  الكروية  انطالقتي  كانت  لقد   -
أشبال النادي العربي ثم انتقلت بعدها لفريق 
الوكرة الذي لعبت له لسنوات طويلة وتدرجت 
مــع فــئــاتــه الــســنــيــة حــتــى أصــبــحــت العــبــا في 

الفريق األول وحققت العديد من اإلنجازات.
ڈ ماهو المركز الذي كنت تلعب فيه عند 

بداياتك الكروية ؟
ألنني  كمهاجم  بــدأت  أنني  جيدا  أتــذكــر   -

كنت أحب اللعب الهجومي وتسجيل األهداف 
ومع مــرور السنين كان كل مــدرب يوظفني 
فــي الــمــكــان الـــذي يـــراه مناسبا حــيــث لعبت 
بــعــدهــا كــوســط مـــيـــدان قبل 
أن يــتــم تــحــويــلــي إلـــى مــدافــع 
مــــحــــوري و لــعــبــت لــســنــوات 
طــويــلــة فــي هـــذا الــمــركــز مع 
الــــوكــــرة والــخــريــطــيــات إلــى 

االعتزال.

 بيتي الثاني 
ڈ مــا الــنــادي األقـــرب إلى 
قلبك: الخريطيات أم الوكرة 

؟
أعــتــبــر  صـــــراحـــــة  بـــكـــل   -
الفريقين بيتي الثاني حيث إن 
اإلنطالقة  كانت  الوكرة  نادي 
والـــبـــدايـــة مــنــه وإحــتــضــنــنــي 
الكرة  أبجديات  وأخــذت  صغيرا  وانــا  الفريق 
مع  طويلة  لــســنــوات  لعبت  أنــنــي  كما   ، هــنــاك 
الــمــوج األزرق، نفس الــشــيء يــقــال عــن نــادي 
وأكملت  األبـــواب  لــي  فتح  الــذي  الخريطيات 
متواجد  ـــا  وأن الــنــهــايــة  حــتــى  معهم  مسيرتي 

حاليا مع الخريطيات كمدير للفريق.
التنساها  التي  الجميلة  الــذكــريــات  مــا  ڈ 

سواء مع الخريطيات أو الوكرة ؟
- أحلى وأجمل الذكريات عشتها مع نادي 
كانت  ألقاب  ثالثة  معه  حققت  الــذي  الوكرة 
دوري  لقبا  هــمــا:  إلـــي  بالنسبة  كثيرا  غالية 
النجوم على مرتين وكأس ولي العهد وكانت 
كان  الــذي  األزرق  الموج  لفريق  جميلة  أياما 

ألف  له  ويحسب  حينها  األلقاب  على  ينافس 
حساب.

 العمل التدريبي 
ڈ هـــل تــفــكــر فـــي الــعــمــل 
العمل  مواصلة  أم  التدريبي 

اإلداري ؟
- فـــي هــــذا األمــــر بــالــذات 
وجهتي  تحديد  أستطيع  لــم 
أحس  مـــرات  ألنــنــي  بالضبط 
ــعــمــل  ـــا مـــــن ال ـــب نـــفـــســـي قـــري
أنا  مثلما  والتنظيمي  اإلداري 
الــخــريــطــيــات  مـــع  اآلن  عــلــيــه 
ومــــــــــــــــرات أخـــــــــــــرى أحــــــس 
بـــراحـــة كــبــيــرة وأنـــــا قــريــب 
أرضية  وعــلــى  الالعبين  مــن 
الـــــمـــــيـــــدان والـــــحـــــديـــــث فــي 
مع  والتكتيكية  الفنية  األمــور 

بأنني  أحيانا  أشعر  لهذا  والالعبين  المدربين 
أفضل العمل التدريبي أكثر .

عن  بعيدة  أخــرى  نشاطات  لديك  هل  ڈ 
الرياضة حاليا ؟

- مثلما قلت لك أنا اآلن مدير الفريق األول 
بــوزارة  موظف  أنني  كما  الخريطيات  بنادي 
الداخلية ماعدا ذلك ليس لدي أي نشاط آخر .

 الدراسة والرياضة 
الدراسة  بين  التوفيق  من  تمكنت  هل  ڈ 

والرياضة أو ال ؟
- يسكت قليال ثم يجيب قد أقول لك أنني 
وفقت كالعب وحققت العديد من األشياء في 
كرة القدم ولكن بالنسبة للدراسة فال أستطيع 

التوفيق  على  أقـــدر  لــم  ألنــنــي  عليك  الــكــذب 
التضحية  هـــو  الــوحــيــد  الــحــل  وكــــان  بينهما 
من  واعتبره  الرياضة  حساب  على  بالدراسة 
القرارات السيئة التي اتخذتها 
في حياتي وندمت على ذلك 

كثيرا .
الـــتـــي  الـــنـــصـــيـــحـــة  مــــــا  ڈ 

توججها لالعبين الشباب ؟
وتطوير  بالعمل  عليهم   -
اإلمكانيات  كــل  ألن  أنفسهم 
موجودة ومسخرة في سبيل 
الــنــجــاح وتــحــقــيــق أهــدافــهــم 
واليـــوجـــد أي عـــذر لــهــم ألن 
الدولة وفرت كل شيء خاصة 

في المجال الرياضي .

 فنيات كروية 
ڈ هــــل الـــمـــســـتـــوى الــفــنــي 

الحالي أفضل مقارنة مع وقتكم ؟
الحالية  الكرة  يميز  الــذي  الشيء   -

عكس  األداء  فـــي  الـــســـرعـــة  هـــو 
وقتنا كان هناك بطء كبير 

في تحريك الكرة ، كما 
الكرة الحالية التوجد 

كروية  فنيات  فيها 
عــــالــــيــــة والعـــبـــيـــن 

يمتعونك  مــهــاريــيــن 
العبين   ٤ تــشــاهــد  فــقــط 

مــهــاريــيــن مـــن مــجــمــوعــة ٩ فــرق 
العديد  هــنــاك  كــان  زمــانــنــا  بعكس 
من الالعبين المهاريين وقد تجد 

من ٤ إلى ٥ العبين في فريق واحد.
ڈ مــاســبــب غـــيـــاب الـــمـــواهـــب الــكــرويــة 

القطرية في السنوات األخيرة ؟
- على الــرغــم مــن وجـــود قــاعــدة تكوينية 
كبيرة واالعتماد على مدربين كبار إال أن ذلك 
صاحب  القطري  الالعب  غياب  من  يمنع  لم 
المهارات الفنية ألن الوضع أصبح غير صحي 
خلفان  ماعدا  ألنه  سريعة  معالجة  ويتطلب 
مؤثرين  العبين  يعتبران  اللذين  والهيدوس 

ــــظــــاهــــرة مــشــعــل  ــــل إضــــــافــــــة ل
يستحق  الــــــذي  اهللا  عـــبـــد 

بالنظر  التفوق  جــائــزة 
لـــلـــمـــســـتـــوى الــكــبــيــر 

على  يقدمه  الــذي 
الــــــــرغــــــــم مـــن 

تقدم سنه 

اليوجد العبون قطريون يمكن ذكرهم .
ڈ هــــل الـــعـــنـــابـــي قــــــادر عـــلـــى الــتــأهــل 

لمونديال روسيا ٢٠١٨ ؟
رأيــي  حسب  المتناول  فــي  المجموعة   -
إلى  للتأهل  العمر  فــرصــة  أمـــام  والعنابي 
المنتخبات  مستوى  ألن  روســيــا  مــونــديــال 

متقارب للغاية .
ڈ ماهو ناديك والعبك المفضل عالميا 

؟
- أكــيــد ريــــال مــدريــد هــو أفــضــل فريق 
ــــدون مـــنـــازع وكــريــســتــيــانــو  بــالــنــســبــة إلــــى ب
ـــالـــدو هــو أفــضــل العـــب ألنـــه تعجبني  رون

طريقة لعبه كثيرا على الملعب .
تفضل  واألجنبية  العربية  البلدان  أي  ڈ 

السفر إليها ؟
- بالنسبة للدول العربية أعتقد دبي هي 
بالنظر  زيــارتــه  يمكنك  عــربــي  بلد  أفــضــل 
الموجودة  الكبيرة  السياحية  لإلمكانيات 
فيه ، أما أوروبيا سأقول لك فرنسا بدون 

تردد ألنها بلد السياحة.
ڈ ما سيارت المفضلة ؟

- يضحك ثم يجيب بما أني أملك تويوتا 
الندكروزر سأقول لك الندكروزر

ڈ ما األكالت الشعبية التي تفضلها ؟
أحــــــــــب الــــــعــــــديــــــد مـــن - 

الشعبية  األكالت 
أعشق  ولــكــن 
الـــلـــقـــيـــمـــات 

كثيرا .

انطالقتي الكروية انطالقتي الكروية 
األولى مع أشبال األولى مع أشبال 

الناديالنادي

أعشق اللقيمات.. 

سيارتي المفضلة

بدأت مسيرتي 
كمهاجم وأنهيتها 
بمدافع محوري

Osama  Ali

صورة تذكارية لتركي أمان بعد تتويج الوكرة بلقب الدوري 

لقطة لتركي أمان خالل المباراة  لقطة لتركي أمان خالل المباراة 

ألف  له  ويحسب  حينها 

لتدريبي
الــعــمــل
العمل

ــالــذات
وجهتي
أحس ت 
ــعــمــل ل
أنا ثلما 
ـطــيــات
أحــــــس
قــريــب
أرضية
ـث فــي
مع كية 

بأنني أحيانا  أشعر  هذا 
أكثر .

عن بعيدة  أخــرى  طات 

آلن مدير الفريق األول
بــوزارة موظف  أنني  ما 
س لدي أي نشاط آخر .

والرياضة
الدراسة بين  التوفيق   

جيب قد أقول لك أنني
ت العديد من األشياء في
بة للدراسة فال أستطيع

التوفيق  على  أقـــدر  لــم  ألنــنــي  عليك  الــكــذب 
التضحية  هـــو  الــوحــيــد  الــحــل  وكــــان  بينهما 
من  واعتبره  الرياضة  حساب  على  بالدراسة 
اتخذتها  القرارات السيئة التي
في حياتي وندمت على ذلك 

كثيرا .
الـــتـــي  الـــنـــصـــيـــحـــة  مــــــا  ڈ 

الشباب ؟ توججها لالعبين
وتطوير  بالعمل  عليهم  -
اإلمكانيات  كــل  ألن  أنفسهم 
موجودة ومسخرة في سبيل 
الــنــجــاح وتــحــقــيــق أهــدافــهــم

واليـــوجـــد أي عـــذر لــهــم ألن 
الدولة وفرت كل شيء خاصة 

في المجال الرياضي .

 فنيات كروية 
ڈ هــــل الـــمـــســـتـــوى الــفــنــي

الحالي أفضل مقارنة مع وقتكم ؟
الحالية الكرة  يميز  الــذي  الشيء  -

عكس  األداء  فـــي  الـــســـرعـــة  هـــو 
وقتنا كان هناك بطء كبير 

في تحريك الكرة ، كما 
الكرة الحالية التوجد
كروية  فنيات  فيها 
عــــالــــيــــة والعـــبـــيـــن
يمتعونك مــهــاريــيــن 

العبين   ٤ تــشــاهــد  فــقــط 
مــهــاريــيــن مـــن مــجــمــوعــة ٩ فــرق
العديد هــنــاك  كــان  زمــانــنــا  بعكس 
من الالعبين المهاريين وقد تجد

العبين في فريق واحد. ٤ إلى ٥ من
مــاســبــب غـــيـــاب الـــمـــواهـــب الــكــرويــة  ڈ

القطرية في السنوات األخيرة ؟
على الــرغــم مــن وجـــود قــاعــدة تكوينية  -
كبيرة واالعتماد على مدربين كبار إال أن ذلك 
صاحب  القطري  الالعب  غياب  من  يمنع  لم 
المهارات الفنية ألن الوضع أصبح غير صحي 
خلفان  ماعدا  ألنه  سريعة  معالجة  ويتطلب 
مؤثرين  العبين  يعتبران  اللذين  والهيدوس 

ــــظــــاهــــرة مــشــعــل ــــل إضــــــافــــــة ل
يستحق  الــــــذي  اهللا  عـــبـــد 

بالنظر التفوق  جــائــزة 
لـــلـــمـــســـتـــوى الــكــبــيــرر

على  يقدمه  الــذي 
الــــــــرغــــــــم مـــن

تقدم سنه

أحــــــــــب الــــــعــــــديــــــد مـــن- 
الشعبية األكالت 
أعشق ولــكــن 
الـــلـــقـــيـــمـــات

كثيرا .

أعشق اللقيمات..أعشق اللقيمات..

سيارتي المفضلةسيارتي المفضلة

بدأت مسيرتيبدأت مسيرتي 
كمهاجم وأنهيتهاكمهاجم وأنهيتها 
بمدافع محوريبمدافع محوري

مممململلمللملململممملممململمملململلململململلملممملممللملمملمبببببباباباببابابببباببببابااباابابباباباااباباببابباباباباباباباررررررراراررراراراراراراررارارارارااراراراراراااراراررراااراراراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا ااااا ااا ااااا ااا اا اااااااا ا لللللالاللالللالالاللالالللاللللاللالاللالاللللاللللالللللالاللللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللاللالل ننننناناننننننننناناناننننننناننننننننننننننناننننننننننننننناناناننننناننننننننناناناناننننننننننخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخ مممأأمأمأمأأمأمأم تلتلتتلتلتلتلتلتركركرركركركرككركركركركركركركركركركييييييييييييييي لللللللقططقططقطقطقطقطقطقطقطةةةةةةةةة أمأأمانان خخ خاللالالل ا الملمباباراااراةةي لتلتلتركركيي لللللقطقققطقطقطقطةةة لقطة لتركي أمان خالل المباراة 



٩الخميس ١٩ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٦ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٨)

قدماي تعزفان لحن الحياة على دواسة البنزين 
محمد المناعي بطل العالم للراليات الصحراوية:

ــــــق اإلنــــــــــــــجــــــــــــــازات  ــــــي ــــــق ــــــح ــــــــل ت ــــــــب ــــــــــــدعــــــــــــم ق ــــــــــد ال ــــــــــري ـــــــــد ي ـــــــــدي ـــــــــج ــــــــل ال ــــــــجــــــــي ال

ة ا ال ا ال لل ال ال طل

ڈ من هو محمد المناعي؟
الطيبة،  األرض  هذه  أبناء  من  أنا   -
عمري  و  الراليات  لرياضة  عشقي  بدأ 
هـــذه  مــــع  ـــتـــي  ـــداي ب كـــانـــت  ســــنــــة..   ١٥
ناصر  أخـــي  مــع   ١٩٨٩ مــنــذ  الــريــاضــة 
إحراز  من  اهللا  بفضل  تمكنت  العطية، 
وكان   ١٩٩٠ عام  المحلية  قطر  بطولة 

عمري ١٩ سنة. 
ڈ تــعــرضــت لــحــادث أثــنــاء فــتــرة 

التدريب حدثنا عنه؟
وجــــل  عــــــز  اهللا  إرادة  شـــــــــاءت   -
أثــنــاء  مــــــروري  ـــحـــادث  ل ـــعـــرض  أت أن 
العمود  في  كانت  أصابني  التدريبات، 
إلى  سافرت  للشلل،  وتعرضت  الفقري 
بلدي..  أبــنــاء  دعــوات  تصحبني  ألمانيا 
الفقري،  بالعمود  جراحة  لي  أجريت 
استمر عالجي عدة أشهر لكنني فقدت 
القدرة على المشي الحمد هللا على كل 
حال .. لم أيأس من رحمة اهللا تعالى.. 
مارست العالج الطبيعي.. من اهللا عليَّ 
بأن تحركت أصابع قدمّي.. طلبت من 
أشــقــائــي وضــعــي عــلــى مــقــعــد الــقــيــادة 
البنزين  دواســة  على  أصابعي  تحركت 
وكانت  إراديــــا..  ال  بالسيارة  وانطلقت 
فــرحــتــي عــارمــة.. لــقــد فــقــدت الــقــدرة 
ولكن  األقـــدام  على  ســيــرا  المشي  على 
ربــــي عـــز وجــــل لـــم يــحــرمــنــي حــاســة 
لحن  تعزفان  قدماي  ومازالت  اللمس 
والفرامل..  البنزين  دواسة  على  الحياة 
بـــــدأت تــدريــبــاتــي 
بقوة  وواصلتها 
اهللا  بــــــفــــــضــــــل 
العودة  وأعلنت 
لعالم الراليات.. 
أعــلــن  اآلن 

الــــتــــحــــدي عــــلــــى الــــعــــجــــز واإلصـــــابـــــة 
سبحانه  اهللا  مــنــحــنــا  لــقــد  واإلعــــاقــــة.. 
وتعالى اإلرادة التي ال نعرف قيمتها إال 

عند الشدائد 
 منصة التتويج 

ڈ شــــاركــــت فــــي عـــــدة بـــطـــوالت 
دولية، حدثنا عن أبرز إنجازاتك؟

المستمر  الــتــدريــب  مــن  فترة  بعد   -
اســتــطــعــت أن أفــــوز بــرالــي بــاهــا قطر 
لمنصة  مــرة  ألول  صــعــدت  و  المحلي 
الــتــتــويــج بــعــد غـــيـــاب ٢٠ عـــامـــا بــعــيــدا 
ـــاضـــة، و شـــاركـــت فــي  ـــري عـــن هــــذه ال
عــــدة رالـــيـــات أخــــرى حــقــقــت خــاللــهــا 
الــمــركــزيــن الــثــانــي و الـــثـــالـــث، وهــنــا 
شعرت بقدرتي على التحدي والعودة 
أنني  للعالم  وأثــبــت  جــديــد  مــن  بــقــوة 
مــن الــثــالثــة األوائـــل ولــن أتــنــازل عن 
الصدارة أبدا، كما حصلت على بطولة 
ــيــات الــصــحــراويــة  ــرال ــل كــــأس الــعــالــم ل
(الــــكــــروس كـــانـــتـــري) فـــي فــئــة الــدفــع 
الـــثـــنـــائـــي الـــتـــي تـــعـــد إنــــجــــازا يــضــاف 

القطرية. للرياضة 
الوحيد  الــحــادث  هو  هل  ڈ   

الذي تعرضت له؟ 

الــيــوم  فيلم  مــن  االنــتــهــاء  بــمــجــرد   -
مسافته  قطر  بــاهــا  رالــي  جــاء  الوطني 
٣٥٠ كيلومترا من سيلين إلى أبوسمرة 
والـــعـــودة مـــرة أخــــرى، وشــاركــت فيه 
الــجــمــيــع  أفــــاجــــئ  أن  مــــن  وتـــمـــكـــنـــت 
انقلبت  حتى  بالفعل  السباق  وتصدرت 
سيارتي مرة أخرى و هو ثالث حادث 
فـــي حــيــاتــي، ولـــكـــن انـــقـــالب الــســيــارة 
وأقولها  السباق،  استكمال  من  منعني 
مــواصــلــة  مــن  تمنعني  لــم  اإلعـــاقـــة  إن 
مسيرتي الرياضية وتحقيق العديد من 

العالمية.  األلقاب 
 غياب الدعم 

مــع  ــــصــــرف  ــــت ت كــــنــــت  كــــيــــف  ڈ 
الضعفية؟ إمكانياتك 

- بــصــراحــة عــانــيــت بــشــدة ألنـــي لم 
أجـــد أي دعـــم مــن الـــرعـــاة رغـــم أنني 
منهم  الوعود  من  الكثير  على  حصلت 
ـــم أحـــصـــل مــنــهــم عــلــى شــيء  ولـــكـــن ل
على  إال  الفرج  يأت  ولم  الوعود،  سوى 
يد سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي 
أشكره  الــذي  الرياضة  و  الثقافة  وزيــر 
على الثقة و الدعم، وهي المرة األولى 
وعليه  الـــوزارة  مــن  الــدعــم  أتلقى  التي 
أعدهم  كما  الــدعــم  مــن  مــزيــدا  أتمنى 

العديد  أحــراز  و  اإلنجازات  من  بمزيد 
من البطوالت العالمية.

ڈ كــيــف نــخــلــق جــيــال جـــديـــدا في 
رياضة الراليات؟

- من الصعب أن  تخلق جيال جديدا 
العطية  ناصر  يضم  الــذي  جيلنا،  مثل 
وحــمــد الــســويــدي، الــجــيــل الــقــديــم كــان 
يــعــانــي مـــن أجـــل رفـــع رايــــة قــطــر في 
الجديد  الجيل  أمــا  الــدولــيــة،  المحافل 
فــهــو مــنــعــم يــريــد الــدعــم قــبــل تحقيق 
اإلنــجــازات ـ أضــف إلــى ذلــك أن الجيل 
الـــجـــديـــد ال يــتــحــمــل مـــقـــارنـــة بــالــجــيــل 
المتسابقين  على  أقــول  وعليه  القديم. 

أن يحققوا النتائج قبل انتظار الدعم.
 اكتشاف المواهب 

ڈ إذْن كيف نطور هذه الرياضة؟
- إذا أردنا أن نطور من هذه الرياضة 
عـــلـــى االتـــــحـــــاد الـــقـــطـــري لـــلـــســـيـــارات 
من  يـــطـــور  أن  الـــنـــاريـــة،  والـــــدراجـــــات 
البطوالت المحلية، بحيث يتم اكتشاف 
المواهب الشابة من خاللها، كما يجب 
تنظيم حمالت توعوية في المدارس و 
و  الشباب  مواهب  الكتشاف  الجامعات 

تأهيلها لسباقات الراليات ...
 ڈ ما هي طموحاتك المستقبلية؟

قطر  باها  برالي  فزت  هللا  الحمد   -

مـــرة أخــــرى وأثـــبـــت وجـــــودي، وكــنــت 
أتمنى المشاركة في رالي أبوظبي ومن 
بــعــده رالـــي قــطــر ولــكــن حـــدث تأخير 
ولكنني  فيهما،  المشاركة  من  منعني 
مصر  رالــي  في  المشاركة  من  تمكنت 
بطولة  وتــصــدرت  لقبه  على  وحصلت 
٥٠ نــقــطــة، والــحــمــد  الـــعـــالـــم بــرصــيــد 
هللا مــتــصــدر بــطــولــة الــعــالــم لــلــرالــيــات 
في  شاركت  أن  بعد  الثنائي  الدفع  فئة 
الرالي بالكامل ومسافته أكثر من ألف 
وخمسمائة كيلو متر وهذا هو التحدي 
الــحــقــيــقــي إلنـــســـان َمـــعـــوق أن أواصــــل 
الرالي  هــذا  وسأستكمل  الــقــوة،  بنفس 
حــيــث إن الــمــحــطــة الــقــادمــة فــي رالــي 
إيطاليا الشهر المقبل وبإذن اهللا أسعى 

للحفاظ على هذه الصدارة ...
إنجازاتك؟ تهدي  لمن  ڈ 

إلــــى  اإلنـــــــجـــــــازات  هــــــذه  أهــــــــدي   -
مــقــام حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
ــــذي يـــعـــود لـــه الــفــضــل في  الــمــفــدى ال
تــطــويــر الـــريـــاضـــة الــقــطــريــة ودعــمــه 
الـــالمـــحـــدود لــألبــطــال الــقــطــريــيــن، و 
القطري  للشباب  وتشجيعه  تحفيزه 
لــصــعــود مــنــصــات الــتــتــويــج ورفـــع رايــة 
الـــوطـــن عــالــيــة خــفــاقــة فـــي الــمــحــافــل 
الـــدولـــيـــة، كـــمـــا أهـــــدي هــــذا اإلنـــجـــاز 
على  يــعــيــش  لــمــن  و  الــقــطــري  للشعب 
هذه األرض الطيبة وكل من يساندني 
مساعدي  أشــكــر  كــمــا  بــجــواري  ويــقــف 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى االتـــــحـــــاد الـــقـــطـــري 

النارية. والدراجات  للسيارات 

كتب - مصطفى علي:

يعانون  مــن  قــصــص  بــيــن  مكانتها  احــتــلــت  نــجــاح  قــصــة   
إعـــاقـــات مــخــتــلــفــة، بــطــلــهــا الــســيــد مــحــمــد الــمــنــاعــي البطل 
راية  يرفع  أن  استطاع  حيث  الراليات،  سباقات  في  العالمي 
العديد  تحقيق  خــالل  من  الدولية  المحافل  في  عاليا  قطر 

مــن اإلنـــجـــازات وإحــــراز الــعــديــد مــن األلــقــاب العالمية في 
العالم  كأس  بطولة  آخرها  كان  السيارات،  سباقات  رياضة 
لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة (الــكــروس كــانــتــري) فــي فئة الدفع 
أحدها  أبعده  حــوادث  لثالثة  تعرضه  من  وبالرغم  الثنائي 
من  يمنعاه  لم  واإلعاقة  العجز  أن  إال  سنة   ٢٠ الرياضة  عن 
تحقيق االنتصارات والصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى.

ي
ولكن  األقـــدام  على  ســيــرا  المشي  على 
ربــــي عـــز وجــــل لـــم يــحــرمــنــي حــاســة 
لحن  تعزفان  قدماي  ومازالت  اللمس 
والفرامل..  البنزين  دواسة  على  الحياة 
بـــــدأت تــدريــبــاتــي 
بقوة  وواصلتها 
اهللا  بــــــفــــــضــــــل 
العودة  وأعلنت 
لعالم الراليات.. 
أعــلــن اآلن 

الــــتــــحــــدي
واإلعــــاقــــة
وتعالى اإلر
عند الشدائ

ڈ شــــا
دولية، حد
ف بعد   -
اســتــطــعــت
و المحلي 
الــتــتــويــج ب
عـــن هــــذه
عــــدة رالـــي
الــمــركــزي
شعرت بق
مــن بــقــوة 
مــن الــثــال
الصدارة
كــــأس الــعــ
(الــــكــــروس
الـــثـــنـــائـــي
للرياض

الذ

صعدت منصة صعدت منصة 
التتويج بعد التتويج بعد ٢٠٢٠ عاماً  عاماً 
من اإلصابةمن اإلصابة

تعرضت لحادث سير تعرضت لحادث سير 
أفقدني المقدرة أفقدني المقدرة 

على المشيعلى المشي

أحرزت بطولة قطر أحرزت بطولة قطر 
المحلية عام المحلية عام ١٩٩٠١٩٩٠  

بعمر بعمر ١٩١٩ سنة سنة

المحطة القادمةالمحطة القادمة
 رالي إيطاليا  رالي إيطاليا 
وهدفي الصدارةوهدفي الصدارة

ري ج ر و ر ي
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دي» يمكن صدق عادي وما
 ترى كلمة «ال عا

حب الدراما
س بعضكم ي

في شيء ب

أطلق لخيالك العنان

شي - بينرفزك

روح
@f_١QQ

 اللي يتدخل بشؤونك الخاصة
 يتلقف مسوي نفسه فاهم يا

 أخي انطم وانشغل بنفسك أبرك
  لك

جاسم فخرو
@jaykf٢٢

 اللي صاير paste و copy الـ
   في الشباب والبنات

abdulaziz
@westbay_qatar
اللي يقاطع بالكالم

شيخة الكبيسي
pulsatingheart@

التكبر على خلق اهللا، ليش 
تشوفون أنفسكم وأبونا واحد وأمنا 

واحدة، ارتقوا قليالً.

tom ford
@٥m٩٧٤

 تسولف مع واحد كذاب
ومهايطي

عبدالرحمن المهندي
@abdulra٦٠٥٠٥٨٦٥
 إذا كنت قاعد في الصف

 األول في المسجد ويجيك واحد
 ويقول ازحملي مع أن المسجد

فاضي

وفاء
@wafaa٤_١

 اللي أرسله ويشوف
الرسالة وما يرد

@ skinns
@turkish_qatar
!..راجعنا بعد أسبوع

Bmk
@balkhater

 اللي دايما هو الصح والناس
غلط

ftma
@ftmalqhtani

 اللي يأكل ويطلع صوت وّدي
أكفخه بالصحن

lolokwt٨٨
@lolokwt٨٨ 

 إذا قعدت من النوم بيوم
إجازه بسبب صوت بنيان

 بيت جيرانه يزوجون 
ولدهم وانا .. ابتلش

روح الشباب
@spirit ofyouth

 باب الصالة لما أعصب
 وأحاول أطلع بهيبه، وتعلق

مالبسي فيه

@ abood_abunima
 اللي ينرفزك اللي يحب يد أو 
 ..يمزح ويوم أشد عليه يزعل

 هاي النوع يبيله ذبح.  

لصمتي.. حكاية
@almylyl٢٠١

 لما تكون قاعد مع شخص تتكلم بشي
 جدي يقوم ويتركك بدون ما تكمل

كالمك
 هذا ما ينرفز بس إال يقهر ألنه أسلوب

alhanoufabdulrahman
@alhanouf٢-

 اللي مسوي مدرك الوضع
وهو ما عنده ما عند جدتي

@turkish_qatar
 قد جربت تسولف وبنهاية
 السالفة ينكتب لك طيب

«أحبك»؟
 ال واهللا جربنا كل تبن بكلمك

بعدين

turkish_qatar@ بحياتي يتدخل النوم ويخرب الخطةكــــل مــــا أحــــــــاول أســــــوي شــــي مــفــيــد

turkish_qatar@
يتعب العلماء في تصنيف 
الــــحــــيــــوانــــات والـــحـــشـــرات 
وفــي األخــيــر يجيك واحــد 
مــعــصــب ويـــقـــول: الــذبــانــة 

بنت الكلب.

@
كـــ
بحيا

اللص والحكيم
بــيــنــمــا كــــان أحــــد الــحــكــمــاء يــســيــر فـــي طــريــق 
مهجور، ومعه كمية من النقود إذ خرج عليه لص 
من  معك  مــا  أعطني  لــه:  فــقــال  مسدسا،  يحمل 

المال، وإال قتلتك!
 فــأعــطــاه الــحــكــيــم الـــمـــال، وقــــال لـــه: لــو قلت 
تصدقني،  فــلــن  مــنــي  ســـرق  الــمــال  أن  لــزوجــتــي 
قبعتي  لتخترق  رصاصة  تطلق  أن  أرجــوك  ولــذا 

فتصدق زوجتي بأن لصا سرقني !!
أطلق اللص رصاصة على قبعة الحكيم، فقال 
أنني  عــلــمــت  لــو  بــالــجــبــن  زوجــتــي  ستصمني  لـــه: 
سلمتك مالي بسبب رصاصة واحدة، ولكن أطلق 

وكأنني  ألبــدو  الطلقات  مــن  عــددا  معطفي  على 
خــضــت مــعــركــة شـــرســـة مـــع الــلــصــوص قــبــل أن 

أسلمهم المال.
معطف  على  الطلقات  مــن  عــددا  اللص  أطلق   
الحكيم ثم قال له: أعتذر لك، فقد نفدت جميع 

الطلقات التي معي.
حــيــنــهــا أمــســك الــحــكــيــم بــالــلــص بـــقـــوة، وقـــال 
وإال  نقود  من  معك  ما  جميع  أعطني  واآلن  لــه: 

أوسعتك ضربا !!
فــرمــى الــلــص جــمــيــع مــا مــعــه مــن نــقــود وفــر 

هاربا.

turkish_qatar@
الــفــلــوس  أن  نــعــرف 
تـــغـــيـــر الــــنــــفــــوس أمـــا 

تتغير وأنت مفلس؟!

.

.

.

.

..

.

.

.

.

..



نبي نغلبهم يا شباب، الزم نفوز بالتحدي 
عشان ما يتطنزون علي مّرة ثانية.

بس هذيال في 
الثانوية!! ليش 
تتحداهم؟؟؟

وال يهمك، حتى لو 
جامعة، بـ أكسرهم لك 
تكسير.

وإنت مستهين
بـ شباب اإلعدادية!؟؟

مب صاحي سّلوم. شلون يتحداهم!؟ كلهم 
في الثانوية، وفيهم اثنين 

يلعبون في النادي.!!!

رّشود بتكون 
دفاع، وخّلود

 وآنـــا؟؟في الوسط.

إنت الحارس 
يا بطل.

خلوه لي، سّلوم 
إرجع مع رّشود.

تتحداني إن سّلوم 
وربعه بـ يفوزون؟

أبيييييييه...

أحلى يا 
وحـــش.

صوبك يا 

القناص.

 أحلى يا 
القناص.

شرايكم فيني؟ ما 
خليتهم يجيبون 
وال هدف.

في
المقص.

تستاهل
يا كابتن، 

مبروكين شباب.

اهللا يبارك فيك يا الذيب، الوعد بعد العصر 
وبـ أعزمكم وين ما تبون.

 فناء المدرسة

ملعب المدرسة 

الفريجأمام المدرسة

تحدي
الحلقة (٨)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي

١١١١الخميس ١٩  شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٦ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٨)



كتب - مصطفى عبدالمنعم:

ُمطالبة العديد من المثقفين والمهتمين 
بــشــأن الــثــقــافــة فــي مختلف أرجــــاء الــعــالــم 
اإلســـالمـــي بــعــودة مــجــلــة األمــــة اإلســالمــيــة 
اللون  لهذا  الملحة  الحاجة  مدى  على  دليل 
ــثــقــافــي والــتــنــويــري فـــي مــجــال  األدبـــــي وال
التثقيف اإلسالمي، خصوصاً في ظل حاالت 
بعض  في  تصل  التي  الفكرية  األزمــات  من 
األحيان إلى حد العصف بأركان وثوابت في 

صحيح ديننا الحنيف.

توحيد المسلمين
ــعــدد األول مــن مــجــلــة «األمــــة»  صـــدر ال
في عام ١٩٨٠ عن إدارة الشؤون اإلسالمية 
برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية 
جميع  مجلة  أنــهــا  على  لتؤكد  قطر  بــدولــة 
المسلمين وهو ما جاء في افتتاحيتها بالعدد 
األول، حيث كانت لألمة كلمة بمثابة خريطة 
طريق أو روشتة عالج للكثير من األمراض 
الــعــربــيــة..»األمــة»  األمــة  جسد  تعتري  التي 
هـــي مــجــلــة جــمــيــع الــمــســلــمــيــن، فـــي جميع 
بعقيدتها  األمــة  أن  نرى  ألننا  المعالم،  بالد 
بعروقها  وليست  «الــفــكــريــة»،  ومقوماتها 
وألـــوانـــهـــا وحـــدودهـــا الــجــغــرافــيــة، فــاألمــة 

بأفكارها ودينها وليست بأشيائها وطينها.
مــــن هـــنـــا يـــتـــحـــدد واجــــــب مــجــلــة األمــــة 
وتوحيد  المسلمين،  كلمة  جمع  على  بالعمل 
صفوفهم، ذلك أن التفرقة والتنازع والتنابز 
التي  األمــراض  أخطر  من  الكلمة  واختالف 
قواهم،  وتنهك  المسلمين،  بكيان  تعصف 

وتساهم بفشلهم.
ووســيــلــتــنــا إلـــى هـــذه الـــوحـــدة، الــبــعــد كل 
الــبــعــد عــن إثــــارة األمــــور الــخــالفــيــة، والــولــع 
يــتــتــبــع الـــخـــالفـــيـــات، واالشـــتـــغـــال بــالــفــروع 
عن  الذرية  الجزئية  والنظرة  األصــول  دون 

النظرة الكلية الشاملة.
ــــضــــاً عــــن طــــــرح الــمــشــكــالت  والـــبـــعـــد أي
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أشــبــعــت درســــــاً وبــحــثــاً، 
هذه  انتهت  فقد  احترقت،  حتى  وانضجت 
الــمــشــكــالت، وانــتــهــى زمــانــهــا وأشــخــاصــهــا، 

ــيــراً مـــن الــطــاقــات  ومــــازالــــت تــســتــنــزف كــث
ولم  انتهت  الفرص،  وتضيع  القوى  وتنهك 
يــبــق لــهــا ســـوى الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة إن صح 

التعبير.
تحديات ثقافية

ووفقاً لما جاء في االفتتاحية فإن المجلة 
تكون  أن  على  الــحــرص  كــل  تحرص  ســوف 
وتحدياتهم  المسلمين،  لمشكالت  المعالجة 
الـــحـــاضـــرة والــمــســتــقــبــلــة، الـــتـــي لـــم تسبق 
معالجتها، أو التي ما زالت تحتاج إلى أضواء 

إضافية تسلط على بعض جوانبها الغامضة.
وأن تكون المعالجة لمشكالت المسلمين، 
ضوء  على  والحضارية  الثقافية  وتحدياتهم 
اإلســــالم الــعــظــيــم، وأن تــأخــذ بــيــد الــقــارئ 
الــمــســلــم إلــــى الــتــفــســيــر اإلســــالمــــي لــلــحــيــاة 
تصنيف  على  والــقــدرة  المختلفة،  بجوانبها 
األهم  وتقديم  والتحديات،  المشكالت  هذه 
عــلــى الــمــهــم «فـــاألمـــة» نــريــد لــهــا أن تكون 

مجلة دعوة ال منبر دعاية.
ولـــعـــل هــــذه الــمــجــلــة - الـــتـــي تـــأتـــي على 

رأس الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر الــهــجــري في 
أول الـــمـــحـــرم، ويـــوافـــق صـــدورهـــا ذكـــرى 
هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيث 
التحول الكبير في التاريخ البشري- تستطيع 
المساهمة بأن تجدد للمسلمين أمر دينهم، 
ما  وهجر  اإلسالمية  الحياة  إلــى  وتعيدهم 

نهى اهللا عنه.
هذا وال تتكامل مسيرة الحق وتبلغ المجلة 
أبــعــادهــا الــمــرســومــة لــهــا إال بــالــتــعــاون بين 
رصيد  والقراء  الــرواد،  والمفكرين  الكتاب، 

تحديد  على  األقــدر  وهــم  الحقيقي،  المجلة 
وذلــك  احــتــيــاجــاتــهــم،  ثــم  ومـــن  مشكالتهم 
الطريق،  لتسديد  والمراسلة  الصلة  بــإدامــة 
وسبيلنا إلى ذلك كله الحكمة بكل أبعادها، 
والموعظة  اللين،  والــقــول  الطيبة،  والكلمة 
الــحــســنــة. وســــوف نــعــاهــد اهللا عــلــى تــحــري 
الحق، وقوله، فإن لم نستطع أن نقول الحق 
ونرجو  هــذا  اهللا،  شــاء  إن  الباطل  نقول  فــال 
لمجلتنا أن تلتزم قول الحق، وأن تكون لسان 
الصدق. واهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل.

تنوع في الطرح
خليل  الــديــن  عماد  الــدكــتــور  وبــأطــروحــة 
اإلسالمي  العالم  عنوان»وجهة  تحمل  التي 
ــــقــــرن الـــخـــامـــس عـــشـــر الـــهـــجـــري»  فــــي ال
موضوعاتها  األول  عددها  في  األمة  تستهل 
خليل  الـــدكـــتـــور  يـــؤطـــر  والـــتـــي  الــصــحــفــيــة 
فــيــهــا لـــواقـــع ويـــضـــع أيـــضـــاً مـــالمـــح رؤيــتــه 
لــحــل الــعــديــد مــن الــمــشــكــالت، حــيــث يــرى 
خطيراً  تــركــيــزاً  يمثل  إســرائــيــل  وجـــود  أن 
لــتــحــدي الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة لــنــا، ويــنــصــح 
بــــضــــرورة عـــــودة الـــحـــس الــــوحــــدوي بــقــوة 
جديد،  من  والمسلمين  العرب  بين  ليتدفق 
ويـــقـــول إنـــه يــنــبــغــي عــلــى األمــــة اإلســالمــيــة 
القادمة  المرحلة  فــي  همها  جــل  تضع  أن 
لتكون أمة لديها ما يحقق لها التفوق سواء 
منوهاً  العسكرية،  أو  االقتصادية  بالقدرات 
إلـــى ضـــرورة االســتــفــادة مــن ســـالح النفط 

الخطير .

ظروف طارئة
الــعــدد  صــــدر  م   ١٩٨٦ أغــســطــس  وفــــي 
«الثاني والسبعون» واألخير من مجلة األمة 
وجاء في رأي األمة أن «هذا العدد هو العدد 
األخير في السنوات الست التي قضتها األمة 
وترشيد  اإلســــالم،  رايـــة  حمل  طــريــق  على 
طيبة  بدايات  بوضع  والمساهمة  الطاقات، 
تمكن  اإلسالمي  والعمل  اإلعالم  مجال  في 
اهللا  بــعــون  الــطــريــق  متابعة  مــن  الكثيرين 
تعالى ... ونحن إذ يؤلمنا أن نحمل لإلخوة 
الكتاب والقراء والمسلمين جميعاً نبأ توقف 
الظروف  لبعض  نظراً  الصدور-  عن  األمــة 
في  فــرصــاً  يهيئ  أن  الــعــظــيــم  اهللا  نــدعــو   -

المستقبل للعطاء والتواصل واللقاء.
لــلــقــراء  الــشــكــر  الــمــجــلــة  إدارة  ووجـــهـــت 
إنجاز  مــن  حققوه  مــا  على  األمـــة  وألســـرة 
أن  فــي  نجحت  يــســيــرة  أعــــوام  خـــالل  كبير 
بــحــروف مــن نــور فــي عالم  تنقش اســمــهــا 
الصحافة المطبوعة لتكون واحدة من أهم 
الوطن  فــي  تصدر  التي  الشهرية  المجالت 

العربي.

األمة القطرية .. مجلة كل المسلميناألمة القطرية .. مجلة كل المسلمين
عملت على جمع كلمتهم وتوحيد صفهم

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

األخيرة
الخميس ١٩ شعبان ١٤٣٧ هـ - ٢٦ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٨)
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