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الدوحة - منوعات [ : كاتبة 
أولى  خطت  للرسم..  وعاشقة  ومثقفة 

االبتدائي،  الثاني  الصف  في  الورق  على  كلماتها 
القصصية  أعمالها  أول  العهد  مجلة  واستقبلت 
سحرها  عمرها..  من  عشرة  الرابعة  السنة  في 
حياتها..  لحظات  أجمل  معه  وعــاشــت  الكتاب 
قصص  تشغلها  ولــم  وبــولــديــر  بفولتير  تــأثــرت 
فارس  دوستويفسكي  وكــان  والمراهقة  البنات 

أحالمها.
إنها األديبة بشرى ناصر التي ترى أن الكاتب 

الـــــقـــــطـــــري لــــــم يــحــقــق 
االنتشار المطلوب، فهو يعاني 
الدوحة،كما  خــارج  تــوزع  ال  وكتبنا  توزيع  أزمــة 
أن المسرح القطري بات مشغوالً بالعداوات بعد 
الثمانينات،أما  في  عاشها  التي  الذهبية  الفترة 
الـــدرامـــا الــعــربــيــة فــقــد تــطــورت، ولــكــن يعيبها 

التطويل.

بشرى ناصر: بشرى ناصر: 

٤٤٫٩ ٪ من طالب الثانوية يلجأون للدروس الخصوصية

الغزال األسمر يتذكر العصر الذهبي للغرافة
الغزال  منوعات [ :   - الدوحة 
األســــمــــر أقــــــرب األلــــقــــاب إلـــــى قــلــب 
الــكــابــتــن عــــادل خـــمـــيـــس،الـــذي يــقــول 
ببطولة  الــغــرافــة  تــوج  عندما  أنــســى  ال 

 ،١٩٩٩ ـــكـــويـــت  ال فــــي  الــــعــــرب  كـــــأس 
ال أنـــســـى هــــذا الـــيـــوم ألنـــهـــا الــبــطــولــة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي حــقــقــهــا 
الـــغـــرافـــة، وكـــانـــت لــهــا فــرحــة كــبــيــرة 

عادل  وجماهير.  وإدارة  العبين  من 
غياب   ] لمنوعات  قــال  خميس 
الــجــمــاهــيــر والــمــتــعــة هــنــا فــي دوريــنــا 
العــــالقــــة لــــه بـــالـــســـويـــشـــال مـــيـــديـــا بــل 

الجاذبين  والالعبين  المواهب  بغياب 
لــلــجــمــاهــيــر، فــزمــان كـــان كــل نـــاد به 
تعشقهم  مــوهــوبــيــن  العــبــيــن   ٥ أو   ٤

اليوم. عكس  الجماهير 

٨٨
أظــهــر   :] مـــنـــوعـــات   - ــــدوحــــة  ال
 ] منوعات  أجــرتــه  لــلــرأي  استطالع 
حــــول أســـبـــاب لـــجـــوء الـــطـــالب لـــلـــدروس 
الــخــصــوصــيــة وتــأثــيــرهــا الــحــقــيــقــي على 
مــســتــواهــم األكــاديــمــي، عــن لــجــوء ٤٤٫٩٪ 
الخصوصية  للدروس  الثانوية  طــالب  من 
وتحقيق  األكـــاديـــمـــي  لــلــمــســتــوى  تــحــســيــنــاً 
إلى  السبب  أرجعوا   ٪٣٢٫٧ مقابل  النجاح، 
الصف،  داخل  االستيعاب  قلة  على  التغلب 
و٢٢٫٤٪ أكدوا أن مستواهم األكاديمي جيد 

ولكنهم يسعون للتفوق.
الخاص  المعلم  اخــتــيــار  كيفية  وحـــول   
أكد ٦٣٫٣٪ من المشاركين في االستطالع 
من  معلمين  على  االختيار  في  تركيزهم 
يثقون  فيها  يدرسون  التي  المدرسة  نفس 
في  يركزون   ٪٣٦٫٧ مقابل  كفاءتهم،  في 
كان  لو  حتى  الكفاءة  معيار  على  االختيار 

المعّلم من خارج المدرسة.
وأكد ٧١٫٤٪ من الطالب تفضيلهم الحصول على الدرس الخصوصي 
منفرداً مع المعلم، مقابل ٣٦٫٧٪ يرغبون في الحصول على الدروس 

٢٢في أجواء تفاعلية مع غيرهم من الزمالء.

الــمــكــمــالت  اســـتـــخـــدام  مـــنـــوعـــات [:   - الـــدوحـــة 
ما  يحدد  طبيب  إشــراف  تحت  يكون  أن  يجب  الغذائية 
يمارسها... التي  الرياضة  وطبيعة  شخص  كــل  يناسب 
هـــــذا مــــا أكـــــد عـــلـــيـــه عـــــدد مــــن األخـــصـــائـــيـــيـــن لــمــلــحــق 
مــن  نــفــســه  ـــوقـــت  ال فـــي  مـــحـــذريـــن   ، مـــنـــوعـــات [ 
لبناء  وحدها  الغذائية  المكمالت  على  االعتماد  مخاطر 
غير  الــشــركــات  بعض  وجــود  ظــل  فــي  خاصة  الــعــضــالت، 
ً والــتــي تــقــدم مــكــمــالت غــذائــيــة،  الــمــعــتــرف بــهــا عــالــمــيــا
حسب  الشباب  على  كبيرة  صحية   ً أضرارا يترك  ما  وهو 
الذين  الشباب  نصحت  التي  التغذية  أخصائيات  إحــدى 
يــقــبــلــون عــلــى تــنــاول الــمــكــمــالت بــأن يــقــومــوا بــاســتــشــارة 
الــمــكــمــل  وصـــحـــة  ســـالمـــة  مــــن  لـــلـــتـــأكـــد  أوالً  الـــطـــبـــيـــب 
الوقت  وبنفس  ال،  أم  لصحته  مناسب  هو  وهل  الغذائي 
مكمل  أي  تجربة  وعدم  صحي  غذاء  بتناول  نصحتهم 
وأن  طبية  اســتــشــارة  وبــدون  عشوائية  بطريقة  غــذائــي 
وقالت  المجال،  هذا  في  مختصين  إشراف  تحت  تكون 
صحية  معلومات  إلعطاء  كافي  غير  لوحده  المدرب  إن 

الغذائية. المكمالت  عن 

شروط بناء العضالت بالمكمالت الغذائيةشروط بناء العضالت بالمكمالت الغذائية

٤٤

دوحة - منوعات [ : كاتبة 
ل أ خطت لل اشقة قفة

الـــــقـــــطـــــري لــــــم يــح
فه ، طل ال االنتشا

أغرمت بـ «لويس أراغون» أغرمت بـ «لويس أراغون» 
ودوستويفسكي فارس أحالميودوستويفسكي فارس أحالمي

قلة االستيعاب داخل الصف

تحسين المستوى وتحقيق النجاح

ضمان التفوق

  32.7 %  32.7 %

 44.9 % 44.9 %

 22.4 % 22.4 %

٥

منوعات [ تدخل العالم السري للحمام الزاجل
الــدوحــة - مــنــوعــات [: أكــد عدد

الكبير التطور  على  الزاجل  الحمام  وهــواة  مربي  رمن 
وال الــزاجــل  الحمام  رياضة  مجال  في  قطر  تشهده  لدعم الــذي 
صد الحمامالذي تقدمه الجمعية للمربين والهواة، األمر الذي أثمر حص
عن القطري لثالث جوائز عالمية في المسابقات المقامة في أوروب با عوضاً 

نيل العديد من الجوائز في جنوب أفريقيا وتايلند. 
بالحم المهتمين  مــن  العديد  آراء  رصــد   ] منوعات  علىملحق  الــزاجــل  مام 
قسم  للهوايات  الشبابي  المركز  نظمها  التي  الــمــزادات  أحــد  الزاجل» هامش  «الحمام 
على هــؤالء  أكــد  حيث  أوروبـــا،  من  الــزاجــل»  ســالالت «الحمام  في ألفضل  الكبير  التطور  ى 
ت تستخدم في هذه هواية الحمام الزاجل بين الماضي والحاضر واألجهزة الحديثة التي باتت

االرياضة وهو ما أسهم في سهولة تحديد الفائز وتقديم النتائج بدقة. 
ممن التقاهم ملحق منوعات [ الشباب بضرورة  تغيير أنماط حياتهم وطالب بعضاً 
ا كاقتناء  الشباب  أرواح  وتهدد  تفيد  ال  التي  السيئة  الهوايات  عن  واعتمادهم والبعد  السيارات  و
م تكسبك  الزاجل  الحمام  رياضة  أن  إلى  مشيرين  الكبيرة  السرعة  وتزيد على  كبيرة  مميزات 
وتبادل المعارف  دائــرة  وتوسع  والتحمل  الصبر  على  الشاب  قــدرة  الدول من  مع  الثقافات 

المجاورة والعالم ككل. 
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استطالعات

٤٤٫٩٤٤٫٩ ٪ من طالب الثانوية يلجأون للدروس الخصوصية ٪ من طالب الثانوية يلجأون للدروس الخصوصية
في استطالع للرأي أجرته منوعات [:في استطالع للرأي أجرته منوعات [:

قال محمد سلمان علي- طالب بالصف الثاني عشر :إن الفوضى واإلزعاج 
داخــل الفصل هي ما يجبر الطلبة على االعتماد على المدرس الخاص و 
تحمل أولياء األمور لمصاريف الدروس التي أصبحت عبئا على الجميع و 
تصل إلى ٢٥٠٠ ريال شهرياً للمادة الواحدة ومع ارتفاع أسعار الدروس، إال 
أن المدرس الخاص يكمل بــدوره ما يقدمه مدرس المادة في المدرسة 
و يثبت المعلومات في ذهن الطالب و يقوم بدور األب و األم في متابعة 
الطلبة تعليمياً عوضاً عن تقديم ملخصات تغني عن المنهج و يكون على 
قدر كاف بطريقة سرد األسئلة في االمتحانات و تدريب الطلبة على كيفية 

حلها بكل سهولة و يسر

الملخصات سر تميز المدرس الخاص

ً سعد علي المري: التكلفة تصل ٦٠٠٠ شهريا

مدرس الصف ال يلبي تطلعات الطالب

عبدالعزيز الهاجري: مهنة التدريس موهبة

محمد المري :

حسن العوضي :

كــشــف مــحــمــد طــحــنــون الـــمـــري - طـــالـــب بــالــصــف الــثــانــي 
كلياً  عليه  واعــتــمــاده  الــخــاص  بــالــمــدرس  اســتــعــانــتــه  عــن  عــشــر 
دون  وذلـــك  دراســيــة  مـــواد  أربـــع  فــي  الــدراســي  التحصيل  فــي 
أنــــه ال  االعـــتـــمـــاد عــلــى الـــمـــدرس داخـــــل الـــمـــدرســـة ، مـــؤكـــداً 
يــفــهــم مــنــه أي شـــيء مــن الــعــلــوم الــدراســيــة داخـــل الــمــدرســة 
إيصال  على  قــادر  و  كثيراً  منه  أفضل  الخاص  الــمــدرس  وأن 
عن  عوضاً  بسيطة  و  جديدة  بطرق  و  سهولة  بكل  المعلومة 
في  والتفوق  النجاح  على  بها  قــادر  للمواد  ملخصات  تقديمه 

. األكاديمي  التحصيل 

قال سعد علي المري - طالب بالصف الثاني عشر : االعتماد 
على المدرس الخاص أصبح أمرا طبيعيا و ال نستطيع االستغناء 
المناسبة  البيئة  للطالب  يوفر  الخاص  المدرس  إن  حيث  عنه 
من  تخلو  بيئة  في  المواد  شرح  على  الكاملة  القدرة  و  للدراسة 
يسبب  ما  و  الصف  داخــل  نلقاه  ما  هــذا  و  الضوضاء  و  اإلزعـــاج 
صــعــوبــة فــي تلقي الــعــلــم أو الــقــدرة عــلــى الــنــجــاح و مــع ارتــفــاع 
 ٦٠٠٠ الــواحــد  الشهر  ميزانية  تقدر  حيث  الـــدروس  مصاريف 
المراجعة  حصص  حساب  بــدون  ذلــك  مــواد  لثالث  ريــال  آالف 

." النهائية 

محمد علي : التركيز قليل في الصف

ما سبب االستعانة بالمعلم الخاص ؟

مع من تفضل الحصول على الدرس الخاص؟
كيف تختار المعلم الخاص ؟

الميزانية الشهرية للدروس الخصوصية ؟

كتب- إبراهيم صالح :

أسباب  حــول  منوعات [  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
على  الحقيقي  وتأثيرها   ، الخصوصية  للدروس  الطالب  لجوء 
الثانوية  طـــالب  مــن   ٪  ٤٤٫٩ لــجــوء  عــن  األكــاديــمــي  مستواهم 
وتحقيق  األكــاديــمــي  للمستوى  تحسينا  الخصوصية  لــلــدروس 
قلة  على  التغلب  الــى  السبب  أرجــعــوا   ٪  ٣٢٫٧ مقابل   ، الــنــجــاح 
االستيعاب داخل الصف ، و ٢٢٫٤ ٪ أكدوا أن مستواهم األكاديمي 

جيد ولكنهم يسعون للتفوق.
وحول كيفية اختيار المعلم الخاص أكد ٦٣٫٣ ٪ من المشاركين 
في االستطالع تركيزهم في االختيار على معلمين من نفس 
المدرسة التي يدرسون فيها يثقون في كفاءتهم ، مقابل ٣٦٫٧ ٪ 
يركزون في االختيار على معيار الكفاءة حتى لو كان المعلم من 

خارج المدرسة .
الــدرس  على  الحصول  تفضيلهم  الطالب  من   ٪  ٧١٫٤ وأكــد 
في  يرغبون   ٪  ٢٨٫٦ مقابل   ، المعلم  مــع  منفرداً  الخصوصي 
الحصول على الدروس في أجواء تفاعلية مع غيرهم من الزمالء.

وعن أفضل الوسائل لالستفادة من المعلم الخاص رأى ٣٨٫٨ ٪ 
أن االستفادة القصوى تتحقق من خالل تلخيص المعلم للمنهج 
في شكل ملخصات ، مقابل ٣٦٫٧ ٪ أكدوا أن االستفادة تكون من 
خالل الشرح بشكل مبتكر ، و٢٤٫٥ ٪ اعتبروا أن االستفادة تتحقق 

من خالل التدريب على نماذج االختيارات.
وقدر ٥٣٫١ ٪ الميزانية الشهرية للدروس الخصوصية بأكثر 

من ٢٠٠٠ ريال شهريا ، مقابل ١٦٫٣ ٪ يتكلفون ١٠٠٠ ريال شهريا 
،نفس النسبة ينفقون ١٥٠٠ ريال و ١٤٫٣ ٪ تتكلف دروسهم ٢٠٠٠ 

ريال.
لجوئهم  وأســبــاب  الــطــالب  آراء  استطلعت   ] منوعات 
كثرة  و  المنهج  صعوبة  أن  أكـــدوا  حيث   ، الخصوصي  لــلــدرس 
اإلزعاج و الضوضاء داخل الفصول عوضاً عن عدم قدرة المعلم 
على إجابة جميع الطلبة بالحلول الكافية لجميع األسئلة و طول 

ساعات التمدرس أهم األسباب.
وأكدوا أن كثيرا من الطالب ذوي المستوى األكاديمي المرتفع 
وليس  والتفوق  التميز  لضمان  الخصوصية  لــلــدروس  يلجأون 
مجرد النجاح ، الفتين الى أن الملخصات الدراسية والتدريبات 
المدرس  وسائل  أهم  االختبارات  ونماذج  الصعبة  األسئلة  على 

الخصوصي لرفع المستوى .
و أشــــاروا الـــى أن الــمــدرس الــخــاص قـــادر عــلــى إيــصــال 
الــمــعــلــومــة بــشــكــل أفــضــل مــن الــمــدرس بــداخــل الــمــدرســة 
التكلفة  أن  الــى  الفتين  عــدديــة،  كثافة  وجــود  لعدم  نظرا 
٦ آالف  الحقيقية للدروس الخصوصية تصل الى أكثر من 
ساعات  طــول  أن  وأكــدوا   . المتوسط  للطالب  شهريا  ريــال 
الــتــمــدرس تــرهــق الـــطـــالب و تــســبــب قــلــة الــتــركــيــز داخـــل 
بالطريقة  المعلومات  استيعاب  على  القدرة  وعدم  الفصل 
الــمــطــلــوبــة وشــعــورهــم بــاإلرهــاق ، وأن الــمــدرس الــخــاص 
تساعد  بيئة  وســط  المعلومات  مــن  أكبر  قــدرا  لهم  يقدم 

التركيز. على 

٧١٫٤٧١٫٤ ٪ يفضلون الدرس بدون شريك .. و  ٪ يفضلون الدرس بدون شريك .. و ٣٦٫٧٣٦٫٧ ٪ مع األصدقاء ٪ مع األصدقاء

٣٢٫٧٣٢٫٧ ٪ يلجأون للخصوصي بسبب قلة االستيعاب داخل الصف ٪ يلجأون للخصوصي بسبب قلة االستيعاب داخل الصف

٥٣٫١٥٣٫١ ٪ ينفقون أكثر من  ٪ ينفقون أكثر من ٢٠٠٠٢٠٠٠ ريال شهرياً على الدروس الخصوصية ريال شهرياً على الدروس الخصوصية

٢٢٫٤٢٢٫٤ ٪ مستواهم الدراسي جيد ويبحثون عن التفوق ٪ مستواهم الدراسي جيد ويبحثون عن التفوق

قلة االستيعاب داخل الصف

وسط 
زمالئي

حسب 
الكفاءة

منفردا
من نفس 
المدرسة

أكثر من 2000 ريالأكثر من 2000 ريال

1000 ريالتحسين المستوى وتحقيق النجاح

ضمان التفوق
1500 ريال

 71.4 % 63.3 %

  32.7 %  32.7 %

 44.9 % 44.9 %

 22.4 % 22.4 %

محمد المري :

سعد علي المري

عشر:  الثاني  بالصف  طالب   - العوضي  فيصل  حسن  قــال 
أعتمد على المدرس الخاص منذ المرحلة االبتدائية و أصبحت 
الدراسة داخل المنزل أمرا ال يمكن االستغناء عنه و أرجح ذلك 
بسبب أن المدرس في الفصل ال يستطيع الرد على كل أسئلة 
الطالب وسط وجــود أعــداد كبيرة من الطلبة ما يتسبب في 
ضياع الحصة بين سؤال هذا و ذاك وعدم قدرة المدرس على 
اإلمساك بزمام األمور ، مؤكداً أن الطالب يسعى إلى الحصول 
على درجات كبيرة وأن الصف الثاني عشر مفترق للطرق في 

حياة الطالب وال يمكن االستغناء عنه في الوقت الحالي.

الثاني  بالصف  طــالــب  الهاجري-  حسين  عبدالعزيز  أشـــار 
عشر الى أن المدرس الخصوصي ال يعتمد على كثرة الشهادات 
والــقــدرة  المعلومة  إيــصــال  كيفية  على  بــل  عليها  حصل  الــتــي 
من  مــدرس  على  يعتمد  إنه  حيث  الطالب  لدى  ترسيخها  على 
الدوحة  مــدارس  من  أي  في  يعمل  وال  التعليمية  الهيئة  خــارج 
بطرق  التدريس  على  قدرة  له  ولكن  خاصة )  وال  مستقلة  ال   )
مستحدثة مؤكداً أن التدريس هبة من اهللا للمدرس وال يعتمد 
إذا  التعليم  حقل  دخــول  فــرد  أي  بمقدور  حيث  علوم  أيــة  على 
كانت له هذه الموهبة ، و هذا ما أفضله في المدرس الخاص 

الذي يعينه على التعلم .

حسن العوضي

عبدالعزيز الهاجري محمد سلمان علي

جاسم السليطي :طول ساعات 
الدراسة يقلل التركيز

اعتبر جاسم السليطي - طالب بالصف الثاني عشر أن طول ساعات 
اليوم المدرسي تضعف تركيز الطلبة و تشتت انتباههم فيما يشرحه 
الــمــدرس وعـــدم الــقــدرة على التركيز يـــؤدي إلــى اعتماد الطلبة على 
المدرس الخاص و لو كان من نفس المدرسة ، إال أن تركيز الطالب في 
المنزل أكثر منه في المدرسة ألن الطالب ال يتلقى ساعات كبيرة من 
التعليم وأن الحصة ال تزيد على ساعة واحدة و هو ما يستطيع الطالب 
استيعابه بــصــورة سريعة ، و شــرح الــمــدرس لــه فــي المنزل و يصب 
اهتمامه به على انفراد و هو ما يؤدي إلى وصول المعلومة بكل سهولة .

 53.1 % 53.1 %

 16.3 % 16.3 %

 14.3 %
 14.3 %

 16.3 %
 16.3 %

28.6%
 36.7 %

Osama  Ali



«ريحة هلي» مبادرة لرعاية كبار السن «ريحة هلي» مبادرة لرعاية كبار السن 
ــدف دمــجــهــم فـــي الــمــجــتــمــع الــقــطــري ــه ب

كتبت - هبة البيه: 

والفتيات  الشباب  من  مجموعة  دّشنت 
مـــبـــادرة لــكــفــالــة الــمــســنــيــن وكـــبـــار الــســن 
ورعــايــتــهــم، تــحــت شــعــار»ريــحــة هــلــي»، 
البر  على  حثنا  الحنيف  ديننا  أن  مؤكدين 
علينا  حــق  لهم  المسنين  وأن  بــالــوالــديــن، 
التواصل  خالل  من  جميلهم  يرد  أن  والبد 

حقوقهم. أبسط  وذلك  ورعايتهم،  معهم 
ــمــلــحــق  ـــ ــــقــــاء خــــــاص ل وأشــــــــــــاروا فـــــي ل
هذه  من  الهدف  أن  إلى   ] منوعات 
إدارة  عــلــى  قـــــادر  جــيــل  إنـــشـــاء  الـــمـــبـــادرة 
معنوياتهم،  وتحسين  الــســن  كــبــار  شــؤون 
في  وانــدمــاجــهــم  معهم  الــتــعــامــل  وكــيــفــيــة 
فئة  أن  إلـــى  الفــتــيــن  الــقــطــري،  الــمــجــتــمــع 
تــقــديــم  فــــي  كــبــيــر  دور  لـــهـــا  الـــســـن  كـــبـــار 

الـــخـــبـــرات الـــســـابـــقـــة لـــلـــشـــبـــاب لــمــواجــهــة 
العليا،  المثل  واكتساب  العصر،  تحديات 
أنهم  يعلموا  أن  يــجــب  الــشــبــاب  أن  خــاصــة 
ســيــكــونــون فـــي يــــوم مـــن األيـــــام مــســنــيــن 
ويحتاجون إلى الرعاية لذا يجب أن يقدم 

اآلن. العون  يد  لهم 
تسعى  المبادرة  أن  على  الشباب  وشــدد 
باألساس إلى تحسين معنويات كبار السن 

أفراد  وأن  المجتمع  ضمن  بأنهم  ليشعروا 
الــمــجــتــمــع يــتــعــاونــون لــيــحــقــقــوا األفـــضـــل، 
الشباب  طــاقــة  اســتــغــالل  مــن  البــد  وكــذلــك 
فــي تــوجــيــهــهــا فــي الــخــدمــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
موضحين أن رسالة المبادرة هي الحفاظ 
القيم  وعلى  القطري  المجتمع  ترابط  على 
توفير  مــع  الــمــوروثــة،  القطرية  والــمــبــادئ 
تراثية  وفعاليات  وترفيهية  نفسية  بيئة 

قــديــمــة تــبــقــيــهــم عــلــى عــالقــة وطـــيـــدة مع 
لضرورة  القطري  الشباب  ودعا  ماضيهم. 
يستطيعوا  حتى  الــمــبــادرة،  فــي  المشاركة 
تــقــديــم جـــزء بــســيــط مــن حــق كــبــار الــســن 
بشكل  مساهمين  يــكــونــوا  وحــتــى  عليهم، 
االجتماعية  المسؤولية  منطلق  من  فّعال 
فــــي دعـــــم كـــبـــار الـــســـن وإحــــيــــاء الـــتـــراث 

القطري.

   رباب المهندي: 

مطلب بتوفير بيت شعبي ليكون ملتقى تراثياً لهم
الفكرة:  صاحبة   - المهندي  ربــاب  قالت 
شهر  منذ  الــمــبــادرة  على  العمل  بـــدأوا  إنــهــم 
وهي مبادرة فكرتها إنسانية لرعاية وخدمة 
تواجدي  خــالل  الفكرة  جاءتني  الــســن،  كبار 
السن  فــي  كبيرة  ســيــدة  ورؤيـــة  بالمستشفى 
المستشفى  في  بمفردهما  خدامتها  برفقة 
ماذا  أو  بها  تذهب  أيــن  تعرف  ال  والخادمة 
في  للتفكير  دعـــانـــي  مـــا  وهــــذا   ، لــهــا  تــفــعــل 
هل  معارفها  أيــن  أبناؤها  أيــن  السيدة  هــذه 
يكون  أن  والعطاء  العمر  هــذا  كــل  بعد  يعقل 
أو  الخادمة  مع  بمفردها  التواجد  مصيرها 

ُمسن.  كفالة  فكرة  جــاءت  هنا  ومــن  السائق 
بيت  توفير  هــو  نتمناه  مــا  كــل  ربـــاب  وقــالــت 
شــعــبــي بــحــيــث يـــكـــون مــؤســســة عــلــى تـــراث 
البيوت الشعبية التراثية القديمة تكون بمثابة 
المسنين  أي  والــعــجــايــز»  مــلــتــقــى»لــلــشــيــاب 
الرجال والنساء، على أن نطلق عليه «مجعد 
للرجال  قسم  لقسمين   مقسماً  ويكون  لّول» 
لدينا  هناك  يكون  أن  وأتمنى  للنساء،  وآخــر 
ويعيدهم  بيوتهم  مــن  لينقلهم  لــهــم  بـــاص 
نوفر  أن  نتمنى  الــشــرف  لنا  يــكــون  لبيوتهم 
عن  مسؤولين  سنكون  وأضافت:  األمر.  هذا 

المسنين في كل شيء حتى الذين في بيوتهم 
لقاءات وزيارات لهم ونعقد مثل  سيكون لنا 
وتذكيرهم  التراث  إلحياء  القديمة  الجلسات 
على  البيت  هــذا  خــالل  نعمل  أن  ونطمح  بــه، 
فــتــرتــيــن صــبــاحــيــة ومــســائــيــة يــضــم األلــعــاب 
وكــذلــك  بــالــكــبــار  الــخــاصــة  الشعبية  الــقــديــمــة 
لمختلف  مــــــزاراً  ويـــكـــون  الــشــعــبــيــة  األكـــــالت 

المؤسسات والمدارس.
فعالية  لتنظيم  التحضير  بدء  عن  وأعلنت 
سيكون في شهر  «ُعرس لّول» للنساء وغالباً 

رمضان ، للتذكير بذكريات التراث القديم. رباب المهندي

فعالية للنساء في 
رمضان بعنوان 

«ُعرس لّول» 

جلسات قديمة 
إلحياء التراث 
وتذكيرهم به

التواصل معهم  
يحد من فقدان 

الذاكرة والزهايمر 

هدفنا إنشاء جيل 
قادر على االهتمام 

بكبار السن 

قال زكريا أحمد السوادي - مسؤول العالقات العامة 
 ١٠ اآلن  حتى  بالمبادرة  المتطوعين  عــدد  بالمبادرة: 
نتلقى  ومــازلــنــا  األســـاســـي،  الــفــريــق  وهـــم  متطوعين 
الدعم  نحتاج  وأضـــاف:  الكثيرين.  مــن  تطوع  طلبات 
جميعهم  يهتموا  وأن  واألهالي،  المجتمع  من  المعنوي 
ويسمعوهم،  بهم  ويهتموا  معهم  ويجلسوا  السن  بكبار 
ويتركه  جده  أو  والــده  رأس  يقبل  بأن  يكتفي  فأغلبنا 

ويذهب وحتى وقت الغداء أصبحوا ال يجتمعون.

توفير  بــضــرورة  المسؤولين  الــمــري   جــاســم  نــاشــد 
نحصل  وعندما  الشعبي  والبيت  نحتاجه  الــذي  المكان 
في  متواجد  غير  شيء  بعمل  سنقوم  اهللا  وبــإذن  عليه 

الخليج وسيكون أول ملتقى لشياب الدوحة.
وأضاف: ننوي بإذن اهللا محاولة الوصول لكل كبير 
سن وكبيرة سن في الدوحة وأن تخرج الفكرة لتصل 

للخليج كله ويتم تعميمها لديهم.

كشباب  تجمعنا  المبادرة  الصايغ:  عبدالرحمن  قال 
لــمــســاعــدة كــبــار الــســن وإحــــــداث مــــزج بــيــن األجــيــال 
،والهدف من هذه المبادرة إنشاء جيل قادر على إدارة 
شؤون كبار السن وتحسين معنوياتهم، وكيفية التعامل 

معهم واندماجهم في المجتمع القطري.
ألكبر  وتصل  الــمــبــادرة  تستمر  أن  أتمنى  وأضـــاف: 
طاقاتي  وتوظيف  أهدافها،  وتحقق  المجتمع  من  فئة 

لفعل الخير لبلدي وألهلي ألنهم يستحقون.

قال مبارك سعيد السليطي 
- أصغر متطوع بالمبادرة في 
الـــصـــف الـــســـادس االبـــتـــدائـــي: 
لــكــبــار  نــريــد أن نــفــعــل شــيــئــاً 
الـــســـن، ونــعــد لــهــم مــثــل بيت 
األهالي  بعض  هناك  ألن  ثاٍن 
يـــعـــامـــلـــونـــهـــم  ال  أوالدهــــــــــــم 
لهم  ونــقــدم  جــيــدة،  معاملة 
الـــرعـــايـــة والــــخــــدمــــات الــتــي 
يــحــتــاجــونــهــا. وتـــابـــع:»أنـــا من 
يــوم مــا كبرت والقــيــت شيء 

بنوا  اللي  هم  قبلنا  اللي  الجيل  نساعد  أن  حلو 
قطر وهم اللي خلونا إحنا شيء في المجتمع» 
لهم.  الجميل  رد  لمحاولة  شجعني  مــا  وهــو 

وأضــاف:»إن شاء اهللا نتمنى 
للمدارس  الفكرة  نــوصــل  أن 
ـــيـــج بـــشـــكـــل عـــــــام».  ـــخـــل ـــل ول
قدمت  بكوني  وقال:»فخور 
وكــنــت  لــلــمــبــادرة  حــفــل  أول 
مـــذيـــع الـــحـــفـــل وأتـــمـــنـــى أن 
المستقبل،  في  مذيعاً  أصبح 
كما أنني أشــارك في اإلذاعــة 
مــضــيــفــاً «كما  الــمــدرســيــة»، 
أنــــنــــي فــــخــــور بـــكـــونـــي كــنــت 
المبادرة  فــي  متطوع  أصــغــر 
الحفل  تقديم  استطعت  أنني  إال  سني  ورغــم 
بدون خوف رغم وجود عمالقة الفن والثقافة 

واإلعالم والجميع أشاد بي».

زكريا السوادي: الدعم المعنوي 
ضروري لنجاح المبادرة

جاسم المري: الوصول لجميع 
كبار السن ومساندتهم

عبدالرحمن الصايغ: المبادرة تجمع 
الشباب لمساعدة كبار السن

مبارك السليطي: توصيل الفكرة للمدارس والمجتمع 

مبارك سعيد السليطي

عبير السوادي: كبار السن 
مصدر للمثل العليا 

قـــــالـــــت عـــبـــيـــر الـــــــســـــــوادي - 
ـــســـائـــي  ـــن ــــــفــــــرع ال ســــكــــرتــــيــــر ال
بداية  بدأنا  الحمدهللا  للمبادرة: 
قـــويـــة وكــــل مـــن يــتــعــرف على 
الــمــبــادرة يــبــدي اهــتــمــامــه بها، 
ومتطوعين  بُــحــب  جئنا  وكــلــنــا 
وال يوجد بيننا من يهتم بالمادة 
الوحيد  وهدفهم  آخر  بشيء  أو 
وتابعت:  وآبائنا.  أجدادنا  رعاية 
هدفنا في كل األحــوال أن تصل 
معنا  وتكبر  للكل  الفكرة  هــذه 

لشريحة  الوصول  نستطيع  والمتطوعين  المتطوعات  عدد  زاد  فكلما 
جــزءاً  الــســن  كــبــار  فئة  تعتبر  وأضــافــت:  المجتمع.  فــئــات  مــن  أكــبــر 
هاماً في تقديم الخبرات السابقة للشباب لمواجهة تحديات العصر، 
واكتساب الُمثل العليا التي تتناسب مع األهداف االجتماعية والثقافية.

عبدالرحمن الصايغ

زكريا أحمد السوادي

جاسم المري

عبير السوادي

دور إيجابي لألنشطة التفاعلية على كبار السن     «أرشيف»دور إيجابي لألنشطة التفاعلية على كبار السن     «أرشيف»
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المكمالت الغذائية خطر يهدد صحة الرياضيينالمكمالت الغذائية خطر يهدد صحة الرياضيين

نشر الوعي بالمكمالت وشروط استخدامهانشر الوعي بالمكمالت وشروط استخدامها

تستخدم لبناء العضالت واألجسام الضخمة..أخصائيون لـ [:

ــــــــــــح لـــــــــالســـــــــتـــــــــخـــــــــدام ــــــــــــال ــــــــــــر ص ــــــــــــي ـــــــــــــــــــار وغ ــــــــــمــــــــــكــــــــــمــــــــــالت ض بــــــــــعــــــــــض ال

كتب ـ مصطفى عدي:

األجسام  بناء  ظاهرة  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
ـــنـــوادي والـــصـــاالت  بــيــن الــشــبــاب ، حــيــث شــهــدت ال
كبيرا  إقــبــاال  األجــســام  لــبــنــاء  المخصصة  الــريــاضــيــة 
المنتفخة  الــعــضــالت  عــلــى  للحصول   ، الــشــبــاب  مــن 
نمطية  صــورة  أصبحت  والــتــي  الضخمة  واألجــســام 
لــلــشــاب حــديــثــا ، بـــل ومـــوضـــة عــصــريــة يــســعــى لها 

الشباب والصغار إلى الظهور بها بين الناس .
مـــنـــوعـــات [ «وخـــــــالل تـــواجـــدهـــا بـــإحـــدى 
متخصصين  مــدربــيــن  ســألــت  الــريــاضــيــة  الـــصـــاالت 
عــــن الــــطــــرق الــمــتــبــعــة لـــبـــنـــاء الـــعـــضـــالت ومـــــا هــي 
الــنــصــائــح الــتــي يــمــكــن أن تــقــدم لــلــشــبــاب الــراغــبــيــن 
على  المختصين  من  عدد  أكد  عضالتهم،حيث  ببناء 
أفضل  هــو  المنتظم  الــغــذائــي  والــنــظــام  الــريــاضــة  أن 
والصحي  الــريــاضــي  الــجــســم  عــلــى  للحصول  الــطــرق 
الى  اللجوء  مخاطر  من  نفسه  الوقت  في  ،محذرين 
المكمالت الغذائية بحثا عن النتائج السريعة ،خاصة 
واستخدم  الطبي  اإلشراف  عن  بعيدا  ذلك  تم  ما  إذا 
وهو  عالمية  معتمدة  غير  لشركات  منتجات  خالله 
حسب  الشباب  على  كبيرة  صحية  أضــرارا  يترك  ما 
إحـــدى أخــصــائــيــات الــتــغــذيــة الــتــي نــصــحــت الــشــبــاب 
يقوموا  بــأن  الــمــكــمــالت  تــنــاول  عــلــى  يقبلون  الــذيــن 
وصحة  سالمة  من  للتأكد  أوال  الطبيب  باستشارة 
 ، ال  أم  لصحته  مناسب  هــو  وهــل  الــغــذائــي  المكمل 
وعدم  صحي  غذاء  بتناول  نصحتهم  الوقت  وبنفس 
وبدون  عشوائية  بطريقة  غذائي  مكمل  أي  تجربة 
مختصين  إشــراف  تحت  تكون  وأن  طبية  استشارة 
غير  لوحده  المدرب  إن  وقالت   ، المجال  هذا  في 
كــــاف إلعـــطـــاء مــعــلــومــات صــحــيــة عن 

. الغذائية  المكمالت 

«عـــــــمـــــــار شــــــــــــالش» أحـــــد 
ريـــاضـــيـــي بـــنـــاء األجــــســــام في 
قـــــطـــــر ومــــــــــــــدرب ريـــــاضـــــي 
والحاصل على عدة جوائز في 
تحدث  األجسام  كمال  رياضة 
 » لـ [  لملحق «منوعات 
قائالً : بدأت في هذه الرياضة 
البداية  وكانت   ٢٠١١ سنة  في 
تحت إشــراف مدرب مختص 
ومحترف وفي بداية مشواري 
أي  أبــدا  أتناول  لم  الرياضي 
مكمل غذائي بل كنت أعتمد 
فـــقـــط عـــلـــى نـــظـــام غـــذائـــي 
سنتين  بــعــد  ولــكــن   ، صــحــي 
وبـــــأول اشـــتـــراك لـــي فـــي أول 
بتناول  بدأت  أخوضها  بطولة 
ـــيـــة  ـــغـــذائ الــــمــــكــــمــــالت ال
وتــحــت إشــــراف أحــد 
وذلــك  المختصين 
ـــــظـــــراً لـــفـــائـــدتـــهـــا  ن
الــعــالــيــة وبــالــطــبــع 
الـــــــبـــــــروتـــــــيـــــــنـــــــات 
الــــمــــكــــمــــالت  أو 
الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة 
فــــيــــهــــا عـــــدة 
ــــــواع ولــكــن  أن
الــــمــــتــــعــــارف 
عـــــــــلـــــــــيـــــــــه هــــــو 
الــبــروتــيــن وذلـــك ألنـــه مكمل 
غذائي وخاصة بالنسبة لي ألن 
تحتاج  األجــســام  كمال  رياضة 
الـــى إدخــــال كــمــيــة هــائــلــة من 
البروتين في اليوم أي بحوالي 
اليوم  في  بروتين  جراما   ٢٥٠
فــلــذلــك مـــن الــصــعــب إدخــــال 
كـــل هــــذه الــكــمــيــة مـــن خــالل 
الــطــعــام فــأضــطــر الســتــخــدم 
البروتين وثاني أهم مادة هي 
األحـــمـــاض األمــيــنــيــة الــتــي بها 
الكرياتين والجلوتامين وهذه 
الطعام  فــي  مــتــواجــدة  الـــمـــواد 
في  بكثرة  موجود  غير  ولكن 
جسمي  يحتاجه  الــذي  الطعام 
وهـــــو نـــشـــط لـــبـــنـــاء الــعــضــالت 
، واألحـــــمـــــاض األمـــيـــنـــيـــة هــو 

هاتان  وبالطبع  العضلي  الغذاء 
لي  بالنسبة  مهمتان  المادتان 

وأنا مستمر عليهم  .
وأضاف في الحقيقة الوعي 
للمكمالت  بــالــنــســبــة  الــعــربــي 
والبــد  لــألســف  قليل  الــغــذائــيــة 
من وعي الناس بهذا الموضوع 
، ونــحــن هنا فــريــق فــي قطر 
ــمــنــت  ــل يـــســـمـــى بــــفــــريــــق «ســب
  supplement»  » تيم  هاوس 
house  team «  وهو الفريق 
الـــوحـــيـــد فــــي قـــطـــر لــريــاضــة 
كــــمــــال األجـــــســـــام وبــالــنــســبــة 
إلنـــجـــازاتـــنـــا هـــي كــبــيــرة جــدا 
شخصيا  لــي  بالنسبة  وخــاصــة 
بـــــاألردن  كـــانـــت  بــطــولــة  أول 

الثالث  المركز  على  وحصلت 
والبطولة الثانية كانت هنا في 
قــطــر وحــصــلــت عــلــى الــمــركــز 
كانت  الثالثة  والبطولة  األول 
هي بطولة « أرلوند كالسيك» 
والــــتــــي أقـــيـــمـــت فــــي إســبــانــيــا 
وهــــي بــطــولــة عــالــمــيــة أيــضــا 
حصلت بها على المركز األول 
رياضيا  مدربا  اآلن  وأصبحت 
،  وبالنسبة لألعراض الجانبية 
للمكمالت الغذائية اليوجد أي 
للمكمالت  حقيقية  أعــــراض 
الـــغـــذائـــيـــة وهـــــي مــهــمــة جـــدا 
ويــجــب تــنــاولــهــا ولــكــن تحت 
إشـــــــــراف مــــــــدرب لـــــه خـــبـــرة 

واسعة في هذا المجال.

اكتفيت بالنظام الغذائي بدون مكمالتاكتفيت بالنظام الغذائي بدون مكمالت
عمار شالش:

حمد  مستشفى  في  العالجية  التغذية  أخصائية  قالت 
يجب  الغذائية  المكمالت   استخدام  إن  الحبابي»  «سمر 
ريــاضــة  أن  وأضــافــت  الطبيب  إشــــراف  تــحــت  يــكــون  أن 
كــمــال األجـــســـام والـــقـــوة الــبــدنــيــة مـــن أكــثــر الــريــاضــات 
عضالت  لتكوين  وذلـــك  الــشــبــاب  بــيــن  وشــيــوعــا  انــتــشــاراً 
بـــارزة فــي وقــت سريع وأصــبــح لــدى البعض دافــع 
منها  والبعض  البروتينات  الــى  اللجوء  وراء  كبير 
من  ماتحتوي  على  أو  مصدرها  مــعــروف  غير 
لالستخدام  صالحة  غير  تــكــون  وقــد  مــكــونــات 
بها  معترف  غير  شــركــات  طــريــق  عــن  وتــأتــي 
ربح  تحقيق  هدفها  يكون  تأكيد  وبكل  دولــيــاً 
مادي وتجاري دون االكتراث لصحة اإلنسان 
. وفي سؤالنا لها عن أنواع المكمالت الغذائية 
العضالت  لبناء  الرياضيون  يستخدمها  التي 
وبـــروزهـــا ومــمــا تــتــكــون هـــذه المكمالت 

وماهي أنواعها ؟ قالت : هناك عدة 
أنـــــواع مـــن الــمــكــمــالت 

وتوجد  البروتين  هــو  فيها  األســاســي  والمكون  الغذائية 
على شكل مسحوق تعمل على زيادة الوزن حيث تحتوي 
وهناك   . والكربوهيدرات  السكر  من  عالية  نسبة  على 
نوع آخر يحتوي على نسبة متوسطة من الكربوهيدرات 
والبروتين ، وهناك أيضا نوع عالي البروتين وخال من 
زيادة  على  يعمل  نوع  وأيضا   ، والدهون  الكربوهيدرات 
الطاقة والمحافظة على العضالت والكتلة العضلية . أما 
كبسوالت  شكل  على  فيأتي  البروتينات  من  الثالث  النوع 
أو حبوب وهناك أنواع تؤخذ قبل التمرين وأخرى بعد 
على  تحتوي  المكمالت  هــذه  بعض  إن  حيث   ، التمرين 
وبــروز  بناء  سرعة  على  تعمل  منشطات  أو  هرمونات 
العضالت وهي مكمالت ضارة وغير صالحة لالستخدام 
للمكمالت   : وتــابــعــت  الصحة  على  أضـــرار  مــن  لها  لما 
نمو  تسريع  عملية  في  إنكارها  الأستطيع  فوائد  الغذائية 

ونــــحــــت الـــعـــضـــالت وتــقــويــتــهــا 

الدورة  وتنشيط  الدهون  وحرق  العضلية  الكتلة  وزيــادة 
الــدمــويــة ولــكــن بــالــمــقــابــل أيــضــا التــخــلــو مــن األعــــراض 
الجانبية واألضرار الصحية فقد تسبب مشاكل في الجهاز 
الهضمي واألرق وأمراض الكلى والتغيير في هرمونات 
الزائد  الشعر  وظهور  الرجل  عن  الصدر  كبروز  الجسم 
لـــدى الـــمـــرأة وطــبــعــا هـــذه األضـــــرار تــعــتــمــد عــلــى حــالــة 
االستعمال  وكيفية  المستخدم  المكمل  ونــوع  األشخاص 

لهذا  وأضــافــت   . الــتــنــاول  وكمية 
ـــــمـــــا هــــنــــا نــنــصــح  نــــحــــن دائ

بــاســتــشــارة الــطــبــيــب قبل 
 ، مـــكـــمـــل  أي  ـــــاول  ـــــن ت
ومــــعــــرفــــة األعـــــــراض 
الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي قــد 

تـــــصـــــيـــــبـــــه هــــــذه 
الـــــمـــــكـــــمـــــالت ، 
وفــــــــي األخــــيــــر 
الـــــشـــــخـــــص هـــو 

صاحب القرار .

رياضة  هــواة  خــزام «أحــد  القادر  عبد  قــال 
األثقال  رفع  رياضة  في  بدأ  األثقال»إنه  رفع 
تــحــت إشــــراف مــــدرب مــخــتــص وتــعــلــم منه 
أيـــضـــا وضــــع أســـاســـيـــات الــــجــــدول الــريــاضــي 
والــــجــــدول الـــغـــذائـــي لـــريـــاضـــة رفــــع األثـــقـــال 
وأكــمــلــت تــدريــبــي فــي الـــنـــادي الــريــاضــي في 
جـــامـــعـــة قـــطـــر لـــمـــدة أربــــــع ســــنــــوات عــنــدمــا 
األوليين  السنتين  وفــي   ، بالجامعة  التحقت 
لــم أقــتــرب نــهــائــيــا مــن الــبــروتــيــنــات وال أي 
هذه  أن  أسمع  كنت  ولكن  غذائية  مكمالت 
الجسم  تضر  الغذائية  والمكمالت  البروتينات 

على  أعتمد  وكــنــت  نهائيا  منها  اقــتــرب  ولــم 
النظام الغذائي الصحي والطبيعي ، ولكن بعد 
بأن  ببالي  خطر  سنتين  أول  في  جسمي  بناء 
والبروتينات  الغذائية  المكمالت  هذه  أجرب 
وتــنــاولــت الــبــروتــيــنــات ولــكــن شــعــرت بعدم 
الفائدة منه ألنه معروف أن البروتينات هي 
أداوم  ولــم  الجسم  بناء  في  غيرها  من  أبطأ 
عليها ، ونصيحتي لرياضيي رفع األثقال بأنه 
لو ليس بحاجة لهذه المكمالت أو البروتينات 
على  يعتمد  األفضل  من  وأنــه  معها  اليتعامل 

الغذاء الصحي .

سمر الحبابي: استخدام المكمالت تحت إشراف الطبيب
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عبد القادر خزام

عمار شالش عبد القادر خزام:ال عبد القادر خزام:ال 
للمكمالت الغذائيةللمكمالت الغذائية
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رياضة الملوك

منوعات [ تدخل العالم 
السري للحمام الزاجل

كتب - إبراهيم صالح : 

أكــــد عــــدد مـــن مـــربـــي وهــــــواة الــحــمــام 
تشهده  الــذي  الكبير  التطور  على  الــزاجــل 
قطر فــي مــجــال ريــاضــة الــحــمــام الــزاجــل 
للمربين  الجمعية  تقدمه  الـــذي  والــدعــم 
الحمام  حصد  أثــمــر  الـــذي  األمـــر  والــهــواة، 
الــــقــــطــــري لــــثــــالث جـــــوائـــــز عـــالـــمـــيـــة فــي 
عن  عوضاً  أوروبا  في  المقامة  المسابقات 
نيل العديد من الجوائز في جنوب أفريقيا 

وتايلند. ملحق منوعات [ رصد آراء 
العديد من المهتمين بالحمام الزاجل على 
المركز  نظمها  التي  المزادات  أحد  هامش 
الزاجل»  «الحمام  قسم  للهوايات  الشبابي 
ألفــضــل ســـالالت «الــحــمــام الـــزاجـــل» من 
أوروبا، حيث أكد هؤالء على التطور الكبير 
الماضي  بين  الــزاجــل  الــحــمــام  هــوايــة  فــي 
باتت  الــتــي  الحديثة  واألجــهــزة  والــحــاضــر 
تستخدم في هذه الرياضة وهو ما أسهم 
النتائج  وتقديم  الفائز  تحديد  سهولة  في 

ملحق  التقاهم  ممن  بعضاً  وطالب  بدقة. 
تغيير  بــضــرورة  الشباب   ] منوعات 
أنماط حياتهم والبعد عن الهوايات السيئة 
كاقتناء  الشباب  أرواح  وتهدد  تفيد  ال  التي 
السيارات واعتمادهم على السرعة الكبيرة 
الــزاجــل  الحمام  ريــاضــة  أن  إلــى  مشيرين 
قدرة  من  وتزيد  كبيرة  مميزات  تكسبك 
دائرة  وتوسع  والتحمل  الصبر  على  الشاب 
ــثــقــافــات مـــع الــــدول  ـــبـــادل ال الـــمـــعـــارف وت

المجاورة والعالم ككل. 

د. عيسى الحر: حمالت
توعوية في المدارس 

جمال النعيمي :اقتناء الحمام 
الزاجل هواية الملوك 

جاسم السيد :الحمام القطري 
يحصد جوائز عالمية 

أشار الدكتور عيسى صالح الحر - نائب مدير 
الدولة  اهتمام  إلــى   - للهوايات  الشبابي  المركز 
المربي  عند  ينمي  الــذي  الــزاجــل  الحمام  بهواية 
المتسابق  يحصل  التي  والــهــدوء  والحلم  الصبر 
بها على الخبرات من خالل المنافسة المتكررة 
وكـــثـــرة الــمــشــاركــة فـــي الــمــســابــقــات الــداخــلــيــة 
والعربية والعالمية، مؤكداً على ضرورة إبرازها 
للجيل الصاعد وهذا ما يعتمده المركز من خالل 
تنظيم حلقات نقاش وجوالت تعريفية للهوايات 
المدارس  لطالب  الــزاجــل  الحمام  هواية  ومنها 

والمراكز الشبابية وبعض المزارع المختارة.

عن   - الــهــواة  أقـــدم   - النعيمي  جــمــال  كــشــف 
بين  الــزاجــل  الحمام  هــوايــة  فــي  الكبير  التطور 
كانت  التي  الصعاب  وكــثــرة  والحاضر  الماضي 
الــحــديــثــة   األدوات  اســتــخــدام  قــبــل  مـــن  تـــواجـــه 
كــالــســاعــة الــمــرتــبــطــة بــاألقــمــار الــصــنــاعــيــة التي 
الرياح  وسرعة  الجو  في  الحمام  سرعة  ترصد 
بذل  بــدون  المقطوعة  المسافة  بحساب  وتقوم 
كافة  وإرســـال  السابق  في  كــان  كما  مجهود  أي 
البيانات أول بأول إلى المستخدم وهو ما أسهم 
أن  النعيمي  وأشـــار  الــفــائــز.  تحديد  سهولة  فــي 

اقتناء الحمام الزاجل هواية الملوك واألمراء.

كـــشـــف جــــاســــم الـــســـيـــد - عـــضـــو الــمــجــلــس 
التنفيذي للمركز الشبابي للهوايات - عن تعاقد 
المراكز مع العديد من العيادات البيطرية في 
مختلف المدن وذلك تسهيالً على المتسابقين 
و الــمــربــيــن لــتــلــقــي الــحــمــام الــمــصــاب الــعــالج 
الــــالزم مــن أمــهــر األطــبــاء دون مــواجــهــة أي 
الهواية  انتشار  في  تساعد  حتى  وذلــك  صعوبة 
حصد  القطري  الحمام  إن  وقال  الشباب.  بين 
المقامة  المسابقات  في  عالمية  جوائز  ثــالث 
الجوائز  من  العديد  نيل  عن  عوضاً  أوروبا  في 

في جنوب أفريقيا وحصد  المركز الـ ١٢٧ .

جيراروا كوبمان

محمد علي السادة

أندريه ليدمان

جمال النعيمي جاسم السيدد.عيسى صالح الحر

أندريه ليدمان : تطور رياضة 
الحمام الزاجل في قطر 

عبدالعزيز السعد : تبعد الشباب
 عن الهوايات السيئة 

قـــــال لـــيـــدمـــان بـــطـــل الـــعـــالـــم مــــن هــولــنــدا  
لــدولــة  الــمــلــحــوظــة  الـــطـــفـــرة  ــــــ[: «إن  ل
قــطــر فـــي ريـــاضـــة الــحــمــام الـــزاجـــل وتــقــديــم 
ــلــخــدمــات الــكــامــلــة لــلــمــتــســابــقــيــن  الــجــمــعــيــة ل
والــمــربــيــيــن الــقــطــريــيــن واهــتــمــام الــدولــة في 

السنوات األخيرة وضعته في منزلة كبيرة في 
المسابقات العالمية وبروز أسماء األبطال يعد 
العديد  تكوينه  على  مؤكداً  االهتمام،  هذا  نتاج 
من الصداقات مع المتسابقين من كافة أنحاء 

العالم.

بتعميم   - متسابق   - السعد  عبدالعزيز  طالب 
واهتمامه  الشباب  بين  الزاجل  الحمام  رياضة 
حياتهم  أنماط  تغيير  ضرورة  إلى  مشيراً  بها 
التي  السيئة  الهوايات  عن  والبعد 
أرواح  وتــــهــــدد  تــفــيــد  ال 
ــنــاء  الـــشـــبـــاب كــاقــت

الكبيرة  الــســرعــة  عــلــى  واعــتــمــادهــم  الــســيــارات 
تــكــســبــك  الـــزاجـــل  الــحــمــام  ريـــاضـــة  أن  مــشــيــراً 
مـــمـــيـــزات كـــبـــيـــرة وتـــزيـــد مـــن قـــــدرة الـــشـــاب 
المعارف  دائــرة  وتــوســع  والتحمل  الصبر  على 
والعالم  المجاورة  الدول  مع  الثقافات  وتبادل 

ككل. 

محمد الفزير: قطر 
رائدة  وتوفر للمتسابقين 

كافة األدوات 
  - الــكــويــت  بــطــل   - الــفــزيــر  ســعــود  محمد  أشـــاد 
باهتمام دولة قطر بهواية الحمام الزاجل وإنشاء 
لــلــهــوايــات  الــشــبــابــي  الــمــركــز  ودعـــم  جمعية  أول 
وقد  الخليج  في  المتسابقين  طلبات  يلبي  الــذي 
معايير  لتحديدها  وذلــك  كبيرة  خــطــوة  خطت 
الــتــفــوق ومــقــايــيــس عــالــمــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أن دولة الكويت كانت قد سبقت 
قــطــر لــســنــوات عـــديـــدة في 
أن  إال  الـــحـــمـــام  تـــربـــيـــة 
الـــــدولـــــة لــــم تــــقــــدم أي 
مــــســــاعــــدات فــــي تــنــمــيــة 
تقام  والتي  الرياضة  هذه 
الشخصية  بــالــمــجــهــودات 
دولــة  اهــتــمــام  أن  مــؤكــداً  دعـــم،  أي  دون 
المتسابقين  من  العديد  عن  أثمر  قد  قطر 
المسابقات  وتقديم  والمتميزين  الجيدين 
ـــمـــزادات أثــمــرت كــثــيــراً فــي تــنــمــيــة هــذه  وال

الرياضة.

محمد السادة : النجاح 
يكمن في كيفية تدريب الحمام 

كشف محمد علي السادة - متسابق 
الــعــديــد  فـــي  مــشــاركــتــه  عـــن  قطري- 
المختلفة  المحلية  الــمــســابــقــات  مــن 
المتوسطة   ، (الــقــصــيــرة  كــالــســبــاقــات 
في  يــكــمــن  ــنــجــاح  ال وأن  والــطــويــلــة) 
فيه  الجيد  واالعــتــنــاء  الــحــمــام  تربية 
يأتي  حــتــى  الــبــدايــة  فــي  واألم  بــــاألب 
التدريبات  وســط  نشأته  ويتم  الــفــرخ 
وقال تبدأ التدريبات بتدريب الحمام 
على الدخول السريع إلى « اللوفت» - 

خانات الحمام - ومن ثم تدريبه على 
األرقــام  وتحطيم  الكيلو  مسافة  قطع 
ـــــادة الــمــســافــة  الــعــالــمــيــة ومــــن ثـــم زي
حتى يتم تأهيله إلى القدرة  تدريجياً 

لمسافة الـ ٦٠٠ كيلو.
الطويلة،  المسابقات  مسافة  وهي   
مــشــيــراً عــلــى حــصــولــه عــلــى  الــمــراكــز 
األولى في المسابقات المحلية لمسافة 

( ١٦٠ ، ٢٣٠ ، ٣٥٠ ) كيلو.

جيراروا كوبمان :الرعاية 
الصحية والتغذية سبب الفوز 
أشار جيراروا كوبمان - بطل العالم الهولندي - أفضل المربين، 
السبب  أن  مــؤكــداً  آلخــر  مــدرب  من  تختلف  التدريب  أساليب  أن 
الوحيد في الفوز هو حبك للحمام ومعاملته كصديق لك وتغذيته 
جيداً ورعايته الصحية بالشكل المطلوب هو ماينتج المراكز األولى 

في السباقات العالمية.



كتاباتك؟ أول  عن  حدثينا  ڈ  
الثاني  الصف  منذ  بالكتابة  بــدأت   -
االبـــتـــدائـــي وعــنــدمــا تــوفــي جــــدي في 
لوفاته،  رثاء  بكتابة  قمت  الوقت  ذلك 
بطريقة  الــكــتــابــة  مــن  بــدايــاتــي  أن  إال 
أقـــرب لــالحــتــرافــيــة بـــدأت حــيــن كــان 
عمري ١٤ عاما وكانت عبارة عن نص 
في  العهد  مجلة  في  نشره  تم  فنتازي 
بدايتي  هي  تلك  وكانت  السبعينيات، 
بالمزج  قمت  حيث  الــحــر،  الشعر  مــع 
بــيــن الــنــص الــشــعــري والــنــثــري، ومــن 
حــيــنــهــا بــــدأت الــعــديــد مـــن الــمــجــالت 
الــعــروبــة  مــنــهــا  أذكـــر  كــتــابــاتــي  تتلقف 
إنني  يقال  ولذلك  والعهد،  والجوهرة 
قطر،  فــي  لــألدبــاء  األول  الــرعــيــل  مــن 
لــكــنــنــي لــــم أعــــــول عـــلـــى هـــــذا الـــكـــالم 
المجالت  من  العديد  احتفاء  أن  رغــم 
المبكرة  الفترة  تلك  في  بي  الثقافية 

أدهشني. قد 
ڈ  بــمــن تــأثــرت مــن الــكــّتــاب في 

الفترة؟ تلك 
- تــأثــرت بـــاألدب الــعــالــمــي، وألنــنــي 
فقد  شاعرة  مشروع  كنت  بدايتي  في 
وكــان  أراغـــون،  لويس  بـــ  مغرمة  كنت 
كــتــابــي الــمــفــضــل «عـــيـــون الــــــزا»، كما 
انتقلت  ثــم  وبــولــديــر،  بفولتير  تــأثــرت 
لـــلـــروايـــة، وحــيــنــمــا كــــان عـــمـــري ١٥ 
اإلخــوة  لدوستويفسكي،  قـــرأت  عــامــا 
فضالً  والعقاب،  الجريمة  كرمازوف، 
ـــقـــدوس،  عـــن أعـــمـــال إحـــســـان عــبــد ال
ودخلت  الــعــرب،  الكتاب  من  والكثير 
ـــــعـــــزال وســـط  حــيــنــهــا حــــالــــة مــــن االن
مــجــمــوعــة مــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي عــكــفــت 
عــلــى قـــراءتـــهـــا لــفــتــرة طـــويـــلـــة، وفــي 
خالل  البنات  فيه  تتحدث  كنت  وقــت 
فارس  مواصفات  عن  المراهقة  عمر 
فــارس  أن  لهم  أؤكــد  كنت  أحــالمــهــم، 
األمر  وهو  دوستويفسكي  هو  أحالمي 
الــــذي كـــان يــثــيــر ضــحــك أقـــرانـــي من 

الفتيات.
ڈ  ما هي أول أعمالك المنشورة؟

مـــجـــمـــوعـــة  عـــــن  ـــــارة  عـــــب كــــانــــت   -
قــصــصــيــة عــنــوانــهــا «الــمــجــنــون» عــام  
العربية  المكتبة  إصـــدارات  ١٩٨٤مـــن 
لـــلـــدراســـات والـــنـــشـــر، وحـــقـــقـــت عــنــد 
له،  أطمح  كنت  الذي  النجاح  إصدارها 
حتى  بالشهرة  حينها  معنية  أكن  ولم 
بعض  تغيير  مــنــي  طلبت  الــرقــابــة  إن 
األلفاظ التي جاءت في ديوان كنت قد 
يتم  حتى  اإلعـــالم  لـــوزارة  بــه  تقدمت 
تغيير  تــمــامــاً  رفــضــت  ولكنني  نــشــره، 

واكتفيت  الــديــوان  هــذا  فــي  حــرف  أي 
كنت  رســالــة  تضمنتها  الــتــي  بــاإلشــادة 
عبداهللا  علي  الشاعر  مــن  تلقيتها  قــد 
خـــلـــيـــفـــة أعـــــــرب فـــيـــهـــا عــــن إعـــجـــابـــه 
بــالــديــوان وهـــو األمــــر الــــذي أســعــدنــي 

الديوان. نشر  من  أكثر 
ڈ  مـــا الــفــئــة الــمــســتــهــدفــة والــتــي 

بكتاباتك؟ إليها  تتوجهين 
ــفــئــة  أكــــتــــب مــــن أجـــــل ال - حــــالــــيــــاً 
الــمــثــقــفــة، وبــطــبــيــعــة الـــحـــال فـــإن كل 
مــــؤلــــف يـــمـــر بــــمــــراحــــل عــــديــــدة فــي 

ـــقـــد كـــنـــت فــــي بـــدايـــاتـــي  كـــتـــابـــاتـــه، ول
الــــقــــراء  كـــــل  كــــــان  إن  بـــــــاالً  ألــــقــــي  ال 
ســيــســتــطــيــعــون الـــتـــواصـــل مـــع كــتــابــاتــي 
يبدو  بأسلوب  بكتابتها  أقوم  كنت  التي 
الذي  األمر  وهو  كبير،  حد  إلى  صعباً 
من  أبسط  أن  ينصحني  شقيقي  جعل 
الشريحة  تتسع  حتى  ما،  شيئاً  أسلوبي 
الـــتـــي تــتــابــع كـــتـــابـــاتـــي، وقـــمـــت بــعــمــل 
الفترات،  مــن  فترة  فــي  بالفعل  ذلــك 
يرضيني  ال  ذلــك  أن  وجــدت  أنــنــي  إال 
بمستوى  للنهوض  أطــمــح  كنت  ألنــنــي 

الـــقـــارئ ولــيــس الـــنـــزول إلـــى مــســتــوى 
فكري أقل، فقررت أن أعود ألسلوبي 
من االنجراف إلى ما هو  القديم خوفاً 

وساذج. مبتذل 
ڈ  ما هو جديدك؟

بحث  كــتــابــة  مــن  مـــؤخـــراً  -انتهيت 
«أم  بعنوان  القديمة  الميثولوجيا  عن 
نشره  يتم  أن  المزمع  ومن  الصبيان» 
بتجهيز كتاب  قريباً، بينما أقوم حالياً 
عـــن الــنــخــيــل فـــي األديــــــان الــســمــاويــة 
الكتاب  خــالل  وأســعــى  والميثولوجيا، 

إلثــبــات أن شــجــرة الــنــخــيــل كــانــت في 
الطواطم،  من  طوطما  اإلنسانية  تاريخ 
عــنــوان «عمتنا  لــلــكــتــاب  اخــتــرت  وقـــد 

النخلة».
الــقــطــريــة  الــنــشــر  دور  قــلــة  هـــل  ڈ  

مشكلة بالنسبة لك؟
- الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فــي 
التوزيع، فكتبنا ال تنتشر أو توّزع بأبعد 
مـــن الــــدوحــــة، فـــي حــيــن أنـــنـــا كــكــتــاب 
نكتب ليقرأ لنا الناس، ال ليقال أنجزنا 
خمسين مؤلفا لم يسمع بها أحد، لذلك 
فإن الكاتب عليه البحث عن دار النشر 
فال  عــربــيــة  كـــانـــت  وإن  حــتــى  بــنــفــســه 
بالدوحة،  مــوجــودة  تكون  أن  يشترط 
على  الــالئــمــة  إلــقــاء  يمكن  ال  وبــالــطــبــع 
الــجــهــات الــرســمــيــة، فــالــعــالــم الــعــربــي 
العمالقة  الحقيقيين  بالمبدعين  يكتظ 
ومع ذلك لم تدعم أو تساند المؤسسات 
الحكومية معظمهم، خاصة أن اإلبداع 
ــــه، وبــشــكــل عــام  الــحــقــيــقــي يــفــرض ذات
قطر  في  الرواية  كتابة  مسألة  أن  أجد 
(متعافية) ال تشكو أزمة أو مشكلة، وال 
ننسى أن المسألة نسبة وتناسب فتعداد 
ســـكـــان قــطــر ال يــســمــح بــتــفــريــخ عــدد 
روائــيــيــن وكــتــاب كــمــا نـــرى فــي مصر 

مثال أو غيرها.

«المحارب األعزل»

الروائية  الساحة  حاجة  مــدى  ما  ڈ  
القطرية التحاد كّتاب؟

غاية  في  أمر  للكتاب  اتحاد  تواجد   -
األهــمــيــة، عــلــى غــــرار أي مــؤســســة أو 
معين،  مهني  بتخصص  معنية  جمعية 
معنوياً  منتسبيها  تــدعــم  حــتــى  وذلـــك 
تحتاج  شــك  بــال  الكتاب  وفــئــة  ــاً،  ومــادي

كثيراً لمن يدعمها.
القطريات  الكاتبات  موقع  أيــن  ڈ  

من الساحة؟
- في بلد عدد أدبائه ال يتعدى أصابع 
ــيــد يــكــون الــكــاتــب أشــبــه بــالــمــحــارب  ال
األعـــــزل، ولــذلــك فــإنــنــي أعــمــل بــهــدوء 
وكل  الكتاب،  من  بغيري  تواصل  دون 
يجب  هنا  والــســؤال  نفسه،  صــوت  يمثل 
القطري  األدب  وصـــل  هــل  يــكــون:  أن 
هي:  واإلجــابــة  إليه؟  نطمح  لما  عموماً 
ربــمــا هــنــاك مـــن حــقــق الــمــكــانــة الــتــي 
أمــام  يقف  األخــيــر  فــي  لكنه  يتمناها، 
من  الكثير  حققه  الــذي  االنتشار  عقبة 
الكتاب العرب، بينما لم يستطع الكاتب 
المتمثل  النجاح  ذلــك  تحقيق  القطري 

في االنتشار.
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كتبنا ال توزع خارج الدوحة 
أكدت أننا نعاني أزمة توزيع...بشرى ناصر:

كتب- أشرف مصطفى:

أراغــون  لويس  بـ  أغرمت  العالمي،و  بــاألدب  تأثرت 
بعد  الرواية  الى  ...انتقلت  مشوارها  بداية  في  كشاعرة 

. للدراما  الكتابة  تحب  ...ال  ذلك 
توفيق  عاصم  بها  قــام  توريط  محاولة  من  ونجت 

عــنــدمــا أعــلــن لــلــصــحــافــة أنــهــا تــحــضــر لــعــمــل  بــعــنــوان 
الصبايا». «أحالم 

ضــيــفــة صــفــحــة «خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس « لـــهـــذا الـــعـــدد 
الجهات  تكاتف  الــى  دعــت  الــتــي  نــاصــر  بــشــرى  األديــبــة 
وســـائـــل  «أسرة-مدرسة-مجتمع-  مــــن  الــمــخــتــصــة 
مع  مشكلة  ال  أن  ،معتبرة  الــقــراءة  أزمــة  لحل  إعــالم» 

في  الحقيقية  المشكلة  وإنما  القطرية  النشر  دور  قلة 
في  أمــر  للكتاب  اتحاد  تواجد  إن  التوزيع،وقالت  قلة 
معنية  جمعية  أو  مؤسسة  أي  غرار  على  األهمية،  غاية 
منتسبيها  تدعم  حتى  وذلــك  معين،  مهني  بتخصص 
لمن  ومادياً، وفئة الكتاب بال شك تحتاج كثيراً  معنوياً 

يدعمها.

بدأت الكتابةبدأت الكتابة
 في الصف الثاني  في الصف الثاني 
االبتدائي االبتدائي 

مجلة العهدمجلة العهد
 نشرت أول نصوصي  نشرت أول نصوصي 
بعمر بعمر ١٤١٤ سنة سنة

«المجنون» أول أعمالي «المجنون» أول أعمالي 
القصصية المنشورة عام  القصصية المنشورة عام  
١٩٨٤١٩٨٤

 تأثرت بفولتير وبولدير 
وكان دوستويفسكي 
فارس أحالمي 

أخاطب الفئة المثقفة أخاطب الفئة المثقفة 
وأحرص على االرتقاء وأحرص على االرتقاء 
بمستوى القارئبمستوى القارئ

تربيت في بيت ثقافي والعائلة دعمتنيتربيت في بيت ثقافي والعائلة دعمتني

انتهيت من «أم الصبيان» و«عمتنا النخلة» جديديانتهيت من «أم الصبيان» و«عمتنا النخلة» جديدي
«كلمات» أجمل ما قرأت و «يا حريمة» أجمل ما سمعت«كلمات» أجمل ما قرأت و «يا حريمة» أجمل ما سمعت

األسعار كالوحش المنفلت «اللهم ال اعتراض»األسعار كالوحش المنفلت «اللهم ال اعتراض»

««عيـــون الـــزاعيـــون الـــزا»» كـتـابــي المفـضــــــل كـتـابــي المفـضــــــل

مؤلفات خزعل الماجدي تستهويني وأقتنيهامؤلفات خزعل الماجدي تستهويني وأقتنيها
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أبرزها الخوف وغياب الحافز واالفتقار للعلم ..أبرزها الخوف وغياب الحافز واالفتقار للعلم ..

ـــي  ـــن ـــدي ــــم ال ــــل ــــع ــــــرآن وال ــــــق ـــمـــد عــــلــــى حــــفــــظ ال ـــعـــت الــــخــــطــــابــــة ت
ــة ــخــطــاب ــال ب ــل  ــم ــع ــل ل ـــاب  ـــشـــب ال بــاســتــقــطــاب  ُمـــطـــالـــبـــة  ــــــــاف  األوق وزارة 

أسباب عزوف الشباب عن الخطابة
يي
ة

كتب - عبدالحميد غانم:

أن  والمختصين  الـــقـــّراء  مــن  عـــدد  أكـــد   
إعداد الخطباء واألئمة يجب أن يبدأ من مراكز تحفيظ 

موهبة  الكــتــشــاف  الحقيقية  الــبــدايــة  كونها  الصغر  منذ  الــقــرآن 
الخطابة وتنميتها وصقلها، مطالبين بزيادة عدد مراكز تحفيظ القرآن 

بين األحياء السكنية.
من  الخوف  إلى  واإلمامة  الخطابة  بمهنة  العمل  عن  عزوفهم  أسباب  وأرجعوا   

العلم  ضحالة  إلى  إضافة  الكافي،  والتدريب  التأهيل  وعدم  المنبر  على  الصعود  رهبة 
الديني وغياب الحافز والتشجيع لجذبهم للعمل بالخطابة، مشيرين إلى تخّرج طالب من 

كلية الشريعة سنوياً ولكنهم يرفضون العمل بالخطابة ويلجؤون للعمل بأي مهنة أخرى لهذه 
األسباب.

الطالب  الختيار  الشريعة  كلية  مع  بالتنسيق  اإلسالمية  والــشــؤون  األوقـــاف  وزارة  وطالبوا   
كذلك  ُمطالبين  واإلمــامــة،  الخطابة  مهنة  على  جيد  بشكل  وتأهيلهم  إلعــدادهــم  المتميزين 
بنقل نموذج وتجربة األزهر الشريف الذي يؤهل طالبه على الخطابة واإلمامة منذ المرحلة 

االبتدائية ثم اإلعدادية والثانوية من خالل معاهده األزهرية وصوالً إلى مرحلة الجامعة.
بالخطابة  العمل  على  الفترة  هــذه  الشباب  مــن  إقــبــال  وجــود  مالحظتهم  إلــى  وأشـــاروا   

في أكثر من مسجد ال تزيد  واإلمامة بدليل وجود خطباء متميزين من الشباب حالياً 
أعمارهم عن ٢٥ و٣٠ سنة.

 وأوضحوا أن الخطيب له مواصفات ومعايير محددة ال تتوفر في كل شخص 
أبرزها حفظه للقرآن الكريم وتزوده بالعلم الديني والجرأة واإلقدام وعدم 

الرهبة من مواجهة الناس، إضافة إلى الموهبة والبراعة واألسلوب 
السليم وفن إلقاء الخطبة وجذب انتباه المصلين وتوصيل 

ومحّبب  بسيط  بأسلوب  مكثفة  دينية  رســالــة 
تنفعهم في دنياهم وآخرتهم. 

كلية  عميد  األنصاري  الحميد  عبد  د.  يقول   
الشريعة األسبق بجامعة قطر: الشاب أو الطالب 
يكون قد ذهب إلى كلية الشريعة وتخّرج منها 
من  الرهبة  ولكن  الديني،  العلم  على  وحصل 
مواجهة الناس تكون الدافع األول للعزوف عن 
العمل بالخطابة واإلمامة والتحّول إلى أي عمل 

آخر.
ويضيف: الخطابة تحتاج إلى مهارة وجرأة 
وتدريب وتأهيل للعمل بها، ألن خطبة الجمعة 
مــقــّدســة،  مهنة  هــي  بــل  عــاديــة،  مهنة  ليست 

المظهر  إلــى  إضافة  محسوبة  فيها  فالكلمة 
المصلين  مــواجــهــة  فـــي  ـــجـــرأة  وال

أفــعــالــهــم  ردود  ومـــالحـــظـــة 
ألن  وتفاعلهم،  وتجاوبهم 

مسّلطة  تــكــون  عــيــونــهــم 
ولذلك  الخطيب،  على 
تجد هناك مساجد في 
مكتظة  الــجــمــعــة  يــــوم 
عــلــى آخـــرهـــا وحــولــهــا 
بـــالـــمـــصـــلـــيـــن، وأخـــــرى 

الــنــاس  ألن  ذلــــك،  عــكــس 
بـــارع  خــطــيــب  هـــذا  أن  رأوا 

ومتمّيز لديه علم وفكر يوصله 
للمصلين بطريقة سلسة محّببة جاذبة 

لهم فيذهبون وراءه أينما ذهب.
تهيئة  إلى  يحتاج  األمر  األنصاري:  د.  وقال   
الديني  بالمعهد  الـــدراســـة  مــن  ابـــتـــداء  مسبقة 
في  يحدث  كما  تماماً  الجامعية  المرحلة  قبل 
األزهر الشريف الذي يؤهل طالبه من المعاهد 
اإلعدادية  ثم  االبتدائية  المرحلة  من  األزهرية 
إلى مرحلة الجامعة، لذلك  ثم الثانوية وصوالً 

يخرج الطالب مؤهالً تماماً للخطابة.
لاللتحاق  الطالب  اختيار  يكون  أن  واقترح   

بكلية الشريعة من أصحاب المعّدالت المرتفعة 
التي ال تقل معّدالتهم عن جيد، ألننا نريد طالباً 
لديه ذكاء وفطنة، ألن الخطابة ليست  متفوقاً 
وظيفة مكتبية أو مثل أي وظيفة أخرى فهي 

لها معايير ومواصفات معّينة.
 وأكد د. األنصاري أن معظم الطالب الذين 
يتخّرجون من كلية الشريعة ال يحّبذون العمل 
شهادة  على  للحصول  فقط  وإنما  بالخطابة، 
من  وليس  آخر،  مجال  أي  في  للعمل  جامعية 
راجــع  هــذا  ربــمــا  بالخطابة،  العمل  طموحهم 
الناس،  ومواجهة  المنبر  رهبة  من  للخوف 
الـــكـــافـــي،  لــلــعــلــم  الفـــتـــقـــارهـــم  أو 
نفسها  لــلــمــهــنــة  نــظــرتــهــم  أو 
وغــيــاب الــحــوافــز ومــن ثم 
الــبــحــث عـــن عــمــل آخــر 
كلها  هــذه  أكبر.  براتب 
أســـبـــاب لــلــعــزوف عن 

مهنة الخطابة.
وزارة  إن  وقـــــال:   
ـــــشـــــؤون  األوقـــــــــــاف وال
دور  عــلــيــهــا  اإلســـالمـــيـــة 
ومــــســــؤولــــيــــة كـــبـــيـــرة مــن 
الخطباء  تأهيل  معاهد  خــالل 
عليها  وكــذلــك  لــهــا،  الــتــابــعــة  واألئــمــة 
واجـــــب أكـــبـــر بــالــتــنــســيــق مـــع كــلــيــة الــشــريــعــة 
بالخطابة  للعمل  المتميز  الشباب  الستقطاب 
وتــأهــيــلــه وتــدريــبــه ومــنــحــه رواتـــب وحــوافــز 
الخطابة  أن  أرى  كنت  وإن  لتشجيعه،  كبيرة 
أوالً وأخيراً وقبل أي شيء رغبة وحب وعلم 
بحاجة  فنحن  والــحــافــز،  الــراتــب  عــن  بــعــيــداً 
إلى خطباء متميزين لديهم وعي تام بقضايا 
مــجــتــمــعــهــم بــعــيــداً عـــن األفـــكـــار الــمــتــطــّرفــة 

الغلو. من  الشباب  لحماية 

خريجو الشريعة يرفضون العمل بالخطابةخريجو الشريعة يرفضون العمل بالخطابة
د. عبدالحميد األنصاري:
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 يقول عبد اهللا الهالبي: موضوع الخطابة 
يــحــتــاج إلـــى شــخــص مــؤهــل مــــزود بالعلم 
الجرأة  ولديه  للقرآن  حافظاً  يكون  الديني 
واإلقــــــدام ومــوهــبــة الــخــطــابــة لــتــوصــيــل ما 
يـــريـــده لــلــنــاس مـــن عــلــى الــمــنــبــر فـــي وقــت 
مــواصــفــات  لــه  الخطيب  وبــالــتــالــي  مــحــّدد، 
كل  فــي  تتوفر  ال  عليها  مــتــعــارف  ومعايير 
يمكنه  شخص  أي  ليس  وبالتالي  الــشــبــاب، 
الجمعة  خطبة  وإلــقــاء  المنبر  على  الصعود 

على المصلين.

راجع  الشباب  عــزوف  ولذلك  ويضيف:   
المنبر،  على  الصعود  رهبة  من  الخوف  إلى 
وعدم التأهيل، ونقص العلم الديني، إضافة 

إلى غياب الحافز.
والشؤون  األوقاف  وزارة  الهالبي:  وقال   
شخص  فــي  رأت  أو  وجـــدت  إذا  اإلســالمــيــة 
يؤهله  الــذي  والعلم  اإلمكانيات  لديه  أن  ما 
كاملة  الفرصة  وتمنحه  تحتضنه  للخطابة 
وتثقله بالعلم وبالتأهيل حتى يصبح خطيباً 

بارعاً.

 ويــواصــل: من المفترض إعــداد الخطيب 
من الصغر وتعويده وتدريبه على الصعود على 
الصعود  وحساسية  الخبرات  إلكسابه  المنبر 
على المنبر دون خوف أو رهبة، ألن الخطيب 
الذي يفتقر للعلم الديني ويخشى الصعود على 
المنبر ومواجهة الناس عليه الجلوس في بيته 
أو البحث عن عمل آخر، ألن الخطيب يخطب 
ينتظرون  الذين  المصلين  من  المئات  أمــام 
منه أن يقّدم لهم علمه وجرعة دينيه مكثفة 

تفيدهم في دنياهم وآخرتهم.

إعداد الخطيب وتدريبه منذ الصغر
عبد اهللا الهالبي:

عبد اهللا الهالبي

إبراهيم العبيدلي: مطلوب 
زيادة مراكز تحفيظ القرآن

من  يبدأ  واألئــمــة  الخطباء  إعـــداد  إن  العبيدلي:  إبــراهــيــم  قــال 
مراكز تحفيظ القرآن منذ الصغر ألنها البداية الحقيقية الكتشاف 
موهبة الخطابة في الطفل في سن مبكرة ومن ثم االهتمام به 
الديني  والعلم  والتأهيل  التدريب  خالل  من  الموهبة  هذه  وصقل 
بإلحاقه بالمعاهد الدينية ثم كلية الشريعة، ولذلك مطلوب زيادة 
عدد مراكز تحفيظ القرآن بين األحياء السكنية لتكون هي النواة 

األولى لتفريغ خطباء وأئمة لمساجدنا.
عائلتي  داخــل  وحتى  بالشباب  احتكاكي  خــالل  مــن  ويضيف:   
الحــظــت وهللا الــحــمــد وجــــود إقـــبـــال مـــن الــشــبــاب عــلــى اإلمــامــة 
واألئمة  الخطباء  إعــداد  بمعاهد  التحاقهم  خــالل  من  والخطابة 
بوزارة األوقاف، وهناك من هو يدرس أو تخّرج من كلية الشريعة 
واتجه نحو الخطابة، بدليل أن لدينا اليوم خطباء متميزين للغاية 
على  دلــيــل  وهـــذا  سنة  و٣٠   ٢٥ أعــمــارهــم  تتعدى  ال  الشباب  مــن 

اإلقبال. 
تحفيز  هــنــا  الـــضـــروري  مــن  لــكــن  الــقــول:  العبيدلي  ويــواصــل   
مهنة  ليست  واإلمــامــة  الخطابة  ألن  وتــدريــبــه،  وتأهيله  الشباب 
كسائر المهن األخرى فهي تعتمد على حفظ القرآن والعلم الديني 
خطبة  خالل  للناس  توعوية  رسالة  توصيل  في  والمهارة  والجرأة 
الخبرة  لكتساب  وبالتالي  تقريباً،  دقيقة   ٣٥ أو   ٢٠ في  الجمعة 
إضافة  الصغر،  منذ  القرآن  وحفظ  الديني  العلم  بجانب  والجرأة 

إلى الجلوس في حلقات العلم خير إعداد للخطيب أو األمام.

مشعل بن نورة: الخوف مشعل بن نورة: الخوف 
وضحالة العلم أبرز األسباب وضحالة العلم أبرز األسباب 

 يــؤكــد مشعل بــن نــــورة، أن الــخــوف والــتــوتــر وعـــدم الــجــرأة 
االنطواء من أهم أسباب عزوف الشباب  وضحالة العلم وأحياناً 
يخشى  الـــذي  أو  المنطوي  ألن  واإلمـــامـــة،  الخطابة  مهنة  عــن 
دور  يأتي  هنا  ومــن  خطيباً،  يكون  أن  يصلح  ال  الناس  مواجهة 
وزارة األوقاف في تدريب وتأهيل الشباب واألخذ بأيديهم من 

خالل معاهد إعداد الخطباء واألئمة 
ـــضـــيـــف: الــخــطــابــة  ـــهـــا. وي ـــدي ل

بــــاألســــاس مــوهــبــة وجــــرأة 
وقــبــلــهــمــا حــفــظ الـــقـــرآن 
الديني،  بالعلم  والــتــزود 
واألهـــم هــو رغــبــة وحب 
الخطابة  لمهنة  الــشــاب 
نحن  ولذلك  اإلمامة،  أو 

نرى شباباً كثراً يتخّرجون 
ســـنـــويـــاً مـــن كــلــيــة الــشــريــعــة 

ويتّجهون للعمل في مجال آخر 
غير الخطابة واإلمامة، وهذا دليل على 

إلى  ذكرنا  كما  راجع  وهذا  بالخطابة  للعمل  في  رغبتهم  عدم 
الخوف من مواجهة الناس، ورهبة الصعود على المنبر، 
وعدم التمكن من علمه وافتقاره إلى التأهيل والتدريب، 

والبحث عن الحوافز والراتب األكبر في مجال آخر.

باء واألئمة
طــابــة 

رأة 

ن
ــعــة

آخر ال



حوار - سمير البحيري:

عصرها  في  الغرافة  بطوالت  ختم»  «شعار  حامل  خميس  عــادل 
يمحوها  لن  بصمة  تــرك  موهوب،  فريد  طــراز  من  العــب  الذهبي، 
اعتزاله  عــن  أعلن  الــذي  وهــو  والعنابي،  الغرافة  فريقه  مــع  التاريخ 
مع  لــيــتــواجــد  جــمــاهــيــريــة  مــطــالــبــة  بــعــد  ثــانــيــة  يــعــود  ثــم   ،٢٠٠٠ عـــام 
خميس   ،٢٠٠٣ نهائياً  اعــتــزالــه  عــن  ليعلن  آخــريــن  موسمين  الــفــهــود 
عليه  أطلقته  الذي  قلبه  إلى  األلقاب  أقرب  األسمر  بالغزال  الملقب 
الــجــمــاهــيــر الــغــرفــاويــة، هــو الــالعــب الــوحــيــد الـــذي حــمــل كــأس سمو 

أي  إليه  يسبقه  لم  ما  وهو  للفريق  ككابتن  متتالية  مــرات   ٤ األمير 
بوخميس  ليعود  و٩٨  و٩٧  و٩٦   ٩٥ أعــوام  األربــع  والمرات  آخر  العب 
في  الــدوري  درع  حمل  وقبلها   ٢٠٠٢ عــام  الخامسة  للمرة  ويحملها 
نــفــس الــمــوســم لــيــكــون ذلــك مــســك الــخــتــام لــه فــي مــشــواره الــكــروي 
سمو  كــأس  و٥  دوري  بطوالت   ٤ خاللها  حقق  عاماً   ٢٤ استمر  الــذي 
األمــيــر وواحــــدة كـــأس ولـــي الــعــهــد وبــطــولــة األنــديــة الــعــربــيــة أبــطــال 
في  بطولة   ١١ الــبــطــوالت  مجموع  ليكون  الــكــويــت  فــي   ٩٨ الــكــؤوس 
المزيد  عن  خميس  يكشف  الحوار  هذا  في  الفّذ..  الالعب  هذا  سجل 

الذكريات: من 

٨

خمي عــادل 
العــب ذهبي، 
ف مــع  اريخ 
ث  ،٢٠٠٠ ام 
موسم فــهــود 
بالغز ملقب 
جــمــاهــيــر الـ

ع
الذ
التا
عـــا
الــف
الم
الــج

جيلنا الذهبي سبب الشعبية الجارفة للغرافة جيلنا الذهبي سبب الشعبية الجارفة للغرافة 
عادل خميس نجم الغرافة األسبق لمنوعات [:

ـــــــات   ـــــــوح ـــــــم ـــــــط ـــــــق ال ـــــــحـــــــق ــــــا واإلخــــــــــــــــــــــــــــالص ي ــــــه ــــــطــــــي ــــــع ــــــــــــن ي ـــــــطـــــــي م ـــــــع ــــــــــــرة ت ــــــــــــك ال

عادل..  كابتن  الغرافة  من  لنبدأ  ڈ 
لماذا هذا التراجع ؟

لغياب  عــائــد  الـــغـــرافـــة  تـــراجـــع  ســـر   -
القادرين  الجّيدين  والالعبين  المواهب 
ــــى حــــصــــد الــــــبــــــطــــــوالت وتـــحـــقـــيـــق  عــــل
التوفيق  عـــدم  إلـــى  إضــافــة  اإلنــــجــــازات، 
في اختيار محترفين على مستوى عاٍل 

قادرين على صنع الفارق مع الفريق.
ڈ لكن ما دور اإلدارة ؟

كل  تــوفــيــر  اإلدارة  دور  بــالــتــأكــيــد   -
دائماً  تحققه  ما  وهو  للفريق  اإلمكانات 
آل  ثامر  بن  حمد  الشيخ  سعادة  برئاسة 
ثاني، لكن غاب التوفيق عنها في أحيان 
الفريق  ليكون  بقوة  سعت  لكنها  كثيرة، 

متواجداً دائماً على منصة التتويج.
قادرون على العودة

ڈ ومــاذا عن عــودة الفريق لحصد 
البطوالت ؟

- صــعــود الــفــريــق لـــدور الــثــمــانــيــة في 
الموسم  هــذا  األمــيــر  سمو  كــأس  بطولة 
مؤشر مهم لعودة الغرافة للبطوالت ولو 
أنه لم يوفق وخرج أمام السد، لكن فوزه 
حمل  الــــــــ١٦  دوري  فــي  صـــالل  أم  عــلــى 
يجب  الـــذي  نتمناه  الـــذي  الــغــرافــة  شكل 
أن يكون عليه في السنوات المقبلة، كما 
أن المدرب الموجود حالياً بيدرو كاشينا 
أحد أفضل المدربين الذين تولوا المهّمة 
األخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  للفريق  الفنية 
وكــان يجب أن  وأؤكـــد أنــه جــاء متأخراً 

يكون متواجداً من قبل.
ڈ هـــل الـــمـــدرب قــــادر عــلــى صنع 

فريق للغرافة يحصد البطوالت ؟
- أتــمــّنــى ذلـــك فــهــو مـــدرب وضحت 
بصمته سريعاً على أداء الفريق، وأعتقد 
فريقاً  ليصنع  بقوة  ستدعمه  اإلدارة  أن 
ــاً قـــــادراً عــلــى حــصــد الــبــطــوالت في  قــوي

المواسم القادمة.
أيامنا أفضل

ڈ كــابــتــن عـــــادل.. مــا الـــفـــارق بين 
عصركم الذهبي واآلن ؟

- المفروض أن يكون اآلن أفضل في 
ظل اإلمكانات المتوفرة واالحتراف الذي 
وأيامنا  عصرنا  لكن  القدم،  كرة  تعيشه 
كان  الهواية  عصر  وأقــول  بكثير،  أفضل 
كان  الحالي،  بالوضع  قــورن  لــو  األفــضــل 
أفـــضـــل بـــوجـــود الــجــمــاهــيــر والــمــواهــب 

كرة  في  الحقيقية  والمتعة 
القدم، وهذا ال نراه 

اليوم.

ڈ هل جيل عادل خميس كان سبباً 
في جماهيرية الغرافة ؟

- نعم هذا صحيح جيلنا بدون مجاملة 
أنا وزمالئي بالفعل كان له الدور األبرز 
خاصة  للغرافة  هائلة  شعبية  تكوين  في 
أننا حققنا كثيراً من البطوالت التي نعتّز 
بها، وهذا فضل من اهللا سبحانه وتعالى 
فسجلنا ذهبي وجيلنا ذهبي دون منازع.
ڈ كثيرون يتهمون السوشيال ميديا 
ما  المتعة..  وغياب  الجماهير  بعزوف 

رأيك ؟
الــدوريــات  فمثالً  صحيح  غير  هــذا   -
ـــيـــة نــراهــا مــثــيــرة وقـــويـــة، وبها  األوروب
حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري كـــبـــيـــر، وعــنــدهــا 
غياب  لكن  رائــع  وهــذا  ميديا،  سوشيال 
ال  دوريــنــا  فــي  هــنــا  والــمــتــعــة  الجماهير 
بغياب  بــل  ميديا  بالسوشيال  لــه  عــالقــة 
المواهب والالعبين الجاذبين للجماهير، 
فــزمــان كــان كــل نـــاٍد بــه ٤ أو ٥ العبين 
عكس  الــجــمــاهــيــر  تعشقهم  مــوهــوبــيــن 

اليوم.
ذكريات ال تنسى

ڈ كابتن عادل في مشوار كل العب 
ذكريات ال ينساها.. هل تذكرها لنا ؟

تّوج  عندما  أنساها  ال  التي  ذكرياتي   -

الغرافة ببطولة كأس العرب في الكويت 
البطولة  ألنها  اليوم  هذا  أنسى  ال   ،١٩٩٩
الغرافة  حققها  التي  الوحيدة  الخارجية 
وكــانــت لــهــا فــرحــة كــبــيــرة مــن العبين 
صعيد  عــلــى  أمــــا  وجـــمـــاهـــيـــر،  وإدارة 
بلقب  العنابي  فــوز  أنــســى  فــال  المنتخب 
خليجي ١١ هنا في الدوحة ١٩٩١، كانت 
أن  سعيد  وأنـــا  فــرحــة  بعدها  مــا  فــرحــة 
فــازوا  الــذيــن  الالعبين  ضمن  مــن  أكــون 
لقطر بأول بطولة كأس خليج، كما أنني 
كأس  ببطولة  كالعب  احتفاظي  أنسى  ال 
ســمــو األمــيــر عــنــدمــا فــزنــا بــهــا ٣ مــرات 
وفزنا  و٩٧،  و٩٦   ،١٩٩٥ أعــوام  متتالية 
الرابعة  للمرة  الغالية  بالكأس   ٩٨ أيضاً 
أن  لجيلنا  إنجازاً  هذا  وكان  التوالي  على 

نحتفظ بالبطولة لألبد.
ڈ العبون تأثر بهم عادل خميس ؟
- هــنــاك العـــبـــون لــعــبــت مــعــهــم وأنـــا 
أصغر منهم سناً تأثرت بهم بشّدة وهم 
وغيرهما،  عنبر  ومبارك  دهام  محمد 
كــنــت أصــغــر مــنــهــم ســنــاً وتـــأثـــرت بهم 

واستفدت منهم كثيراً.
ڈ مـــوقـــف أحــــزنــــك فــــي الــفــتــرة 

األخيرة ؟
- الموقف الذي أحزنني حقيقة عدم 
ريو  ألولمبياد  األولمبي  منتخبنا  تأهل 
من  خروجه  فجاء   ،٢٠١٦ جانيرو  دي 

إحــدى  خــطــف  دون  الــتــصــفــيــات 
بــــطــــاقــــات الـــتـــأهـــل 

بشكل دراماتيكي وهذا ما أحزنني ألنه 
أن  وأتمّنى  جّيدين  العبين  يضم  فريق 
أراهم يشاركون مع فرقهم في الدوري، 

ألنني لم أَر منهم أحداً.
ڈ مـــن تــــراه مـــن العــبــي الــغــرافــة 

نجماً بمعنى الكلمة والعباً موهوباً ؟
- مؤيد حسن كنت أتوسم فيها خيراً 
كــالعــب مــوهــوب وســيــكــون نجم شباك 
كــمــا يــقــولــون، لــكــن أراه ال يــشــارك في 
الفريق وصراحة عالمة استفهام كبيرة 

لغيابه عن تشكيلة الفريق.
نصيحتك  مـــا  كــبــيــر..  كــالعــب  ڈ 
والـــنـــشء  اآلن  الــــقــــدم  كـــــرة  لـــالعـــبـــي 

؟ الصغير 
من  تــعــطــي  الـــكـــرة  أن  نــصــيــحــتــي   -
يــعــطــيــهــا، وعـــلـــيـــهـــم الـــتـــمـــّســـك دائـــمـــاً 
بــالــفــرصــة خـــاصـــة الــالعــبــيــن الــصــغــار 
واإلخـــــالص فـــي الــتــدريــبــات لــيــحــقــقــوا 
وأتــمــّنــى  الــقــدم،  كــرة  فــي  طموحاتهم 
ووقتها  الفرق  كل  في  مواهب  أرى  أن 
ســـنـــرى الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري الـــذي 

جميعاً. نتمناه 
ڈ كــلــمــة يــوجــهــهــا الــكــابــتــن عــادل 

خميس إلدارة الغرافة ؟
كبير  عـــبء  عــلــيــهــا  الــغــرافــة  إدارة   -

عــودة  عــلــى  بالعمل 

يقصروا  ولــم  التتويج  لمنصة  الغرافة 
تقف  أن  وأتــمــنــى  ذلـــك  عــلــى  ويــعــمــلــوا 
ويـــدعـــمـــوا  اإلدارة  خـــلـــف  الــجــمــاهــيــر 
ليحقق  الــمــقــبــل  الــمــوســم  فـــي  الــفــريــق 
كـــان  وإذا  اهللا،  شـــــاء  إن  الــــبــــطــــوالت 
القليلة  الــســنــوات  فـــي  أخــفــق  الــغــرافــة 
الــمــاضــيــة فــمــطــلــوب مــنــا جــمــيــعــاً دعــم 

الفريق.
ڈ من وجهة نظرك الفنية.. ماذا 

؟ العبين  من  الفريق  يحتاج 
ممّيزين  لالعبين  يحتاج  الــفــريــق   -
وأعتقد  والــوســط،  الــدفــاع  خــطــي  فــي 
اآلن  من  ذلك  على  تعمل  اإلدارة  أن 
شاء  وإن  الجديد،  الموسم  بدء  قبل 
مع  بالتعاقد  التوفيق  يحالفها  اهللا 

ممّيزين. العبين 
مــــتــــفــــائــــل  ــــــــــت  أن هــــــــل  ڈ 
والكرة  الغرافة  كرة  بمستقبل 

؟ عموماً  القطرية 
فمنتخبنا  متفائل  بالفعل   -
يـــواصـــل طـــريـــقـــه بـــنـــجـــاح نــحــو 
الــصــعــود لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
جميعاً  نتمناه  ما  وهــذا   ،٢٠١٨
بـــنـــجـــاح  رحــــلــــتــــه  يـــــواصـــــل  أن 
ويــحــقــق الــحــلــم الــــذي يــنــتــظــره 
الجميع، أما الغرافة فطبيعي أن 
قليالً  غاب  وإذا  البطوالت  يحقق 

كثيراً. يحضر  ما  دائماً 

أول بطولة ال تنسى

أمتع المباريات

بطل  بلقب  بــفــوزه   ١٩٩٤ الــغــرافــة  حققها  األولـــى  البطولة 
الدوري مع المدرب جمال حاجي وجاء واقعها على الالعبين 
غير عادي، وموقف ال ينسى، هذا يعني أن الفريق دخل تاريخ 
الدوري من الباب الواسع وعليه اآلن أن يفكر في المزيد، على 
قادر  الغرافة  أن  أجمعوا  والذين  والجماهير  الالعبين  صعيد 
على حصد البطوالت بعد ذلك وبدأ النادي في اكتساب شعبية 

من األجيال الصاعدة وهذا يعني أنه لفت األنظار.

يرى عادل خميس أن مباراة فريقه ضد األهلي في نهائي 
كأس سمو األمير ١٩٩٨، هي األروع من حيث اإلمتاع الكروي 
أهــداف  و٣  للغرافة   ٤ أهـــداف   ٧ تسجيل  الــمــبــاراة  شــهــدت  إذ 
أفضل  أحد  البوري  ال  المحترف  األهلي  العب  سجلها  لألهلي 
المهاجمين الذين لعبوا في الدوري القطري في العقود الثالثة 

األخيرة، والطريف أن خميس كان معجباً به جداً.
 عادل خميس مع الجوائز التي حققها

خليجي خليجي ١١١١ أهم إنجازاتي  أهم إنجازاتي 
مع العنابي وبطولة العرب مع العنابي وبطولة العرب 

األروع مع الفهوداألروع مع الفهود

حزنت لعدم تأهل حزنت لعدم تأهل 
منتخبنا األولمبي منتخبنا األولمبي 
ألولمبياد ريو ديألولمبياد ريو دي
 جانيرو  جانيرو ٢٠١٦٢٠١٦

السوشيال ميديا بريئة السوشيال ميديا بريئة 
من أزمة عزوف من أزمة عزوف 

الجماهير الجماهير 

الخميس ١٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ١٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٧)

أفـــضـــل 
من خروجه  فجاء  الــــبــــطــــ، 

الــغــراف
الــمــاض
الفريق
ڈ
يحتاج
ال  -
خ فــي 
ا أن 
قبل
اهللا
ال

ي
د

كرة  في  الحقيقية   
وهذا ال نراه 

جانير دي 
الــتــصــفــيــات
بــــط

والمتعة
القدم، و

اليوم.

من خروجه  فجاء   ،٢٠١٦ رو 
إحــدى خــطــف  دون  ت 

ـطــــاقــــات الـــتـــأهـــل 



فــي  تـــجـــربـــتـــك  تـــــرى  كـــيـــف  ڈ  
أم  أند  إي  تكساس  لجامعة  العودة 

التدريس؟ هيئة  كعضو 
والـــســـعـــادة  بـــالـــتـــفـــاؤل  أشـــعـــر   --
درجتي  حامالً  عودتي  بعد  والفخر 
الــمــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه ألخـــدم 
لمؤسسة  بــالــفــضــل  وأديـــن  وطــنــي، 
ـــمـــســـاعـــدتـــي فـــــي تــحــقــيــق  قــــطــــر ل
أهــداف  لتحقيق  وسأسعى  حلمي. 
الــمــؤســســة فــي إعـــداد جــيــل قطري 
مــســّلــح بــالــعــلــم والــمــعــرفــة ومــؤهــل 
المجاالت. كافة  في  الوطن  لخدمة 

ڈ  تـــهـــدف مــؤســســة قــطــر إلــى 
إطـــالق قـــدرات اإلنــســان مــن أجــل 
اقتصاد  إلــى  قطر  اقتصاد  تحويل 
قــائــم عــلــى الــمــعــرفــة.. مــن خــالل 
تجربتك في البداية كطالب واآلن 
كيف  الــتــدريــس،  هيئة  فــي  كعضو 
ــِيــم مـــدى نــجــاح الــمــؤســســة في  ــَق تُ

الهدف؟  هذا  تحقيق 
قــطــر  مـــؤســـســـة  أن  أعـــتـــقـــد   --
رائـــعـــة  ــيــمــيــة  تــعــل دورة  طــــرحــــت 
تــلــبــي احــتــيــاجــات الــطــالب فــي سن 
أشهر   ٦ عــمــر  مــن  اعــتــبــاراً  مــبــكــرة 
عـــلـــى طــــول الـــطـــريـــق وصــــــوالً إلـــى 
مــســتــوى الــمــرشــحــيــن لــنــيــل شــهــادة 
المشاركة  خــالل  ومــن  الــدكــتــوراه.. 
مـــع األفــــــراد فـــي كـــل مــرحــلــة مــن 
تمّكنت  التعليمية،  حياتهم  مراحل 
مــؤســســة قــطــر مـــن تــعــزيــز ثــقــافــة 
الــبــحــث واالبـــتـــكـــار بـــدايـــة مـــن سن 

صغيرة.
وقــــــــد درســــــــــت فــــــي الــــمــــديــــنــــة 
التعليمية التابعة لمؤسسة قطر في 
جامعة تكساس إي أند أم في قطر، 
وشـــاهـــدت عـــن قـــرب كــيــف كــانــت 
الــمــؤســســة تــســعــى إلطــــالق قـــدرات 
ـــــســـــان. وقـــــد وفــــــرت مــؤســســة  اإلن
تحقيق  إلى  حتماً  تفضي  بيئة  قطر 

ــنــجــاح مـــن خـــالل مــجــمــوعــة من  ال
المستمر.   والدعم  العالمية  المرافق 
وفي هذا اإلطار، يسعدني أن أكون 
نـــمـــوذجـــاً حـــيـــاً لـــذلـــك؛ حــيــث إنــنــي 
واحد من هؤالء الذين حصلوا على 
هـــذه الــمــعــرفــة وأكــمــلــت دراســاتــي 
كنت  مــا  الستغالل  عــدت  ثــم  العليا 
تلبية  فـــي  لــلــمــســاعــدة  تــعــلــمــتــه  قـــد 
من  أن  وأشــعــر  طــالبــي،  إمــكــانــات 
عـــدداً  وأن  بــذلــك،  الــقــيــام  واجــبــي 
إمكانات  لديهم  طالبي  مــن  كبيراً 

هائلة. 

الجميل      رّد 
ڈ  أنت أول خريج من خريجي 
فــي  أم  أنــــد  إي  تــكــســاس  جــامــعــة 
كعضو  الــجــامــعــة  إلـــى  يــعــود  قــطــر 
لماذا  الــتــدريــس.  هيئة  أعــضــاء  مــن 
قررت العودة إلى جامعة تكساس 

إي أند أم في قطر؟ 
-- ألنــنــي شــعــرت بــأن الــوقــت قد 
وال  بــالدي..  إلــى  الجميل  لــرّد  حــان 
تــــــزال قـــطـــر فــــي مـــرحـــلـــة تــطــويــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــامــلــة لــلــبــحــوث 
مؤسسة  حــقــقــت  وقـــد  والــتــدريــس، 
قطر تقدماً هائالً في رفع المستوى 
الــتــعــلــيــمــي بــالــبــالد، بــاإلضــافــة إلــى 
غــرس ثــقــافــة الــمــعــرفــة واالبــتــكــار. 
المشاركة  على  حريصاً  كنت  وقــد 

العملية.   هذه  في 
تكساس  جامعة  إلــى  عــدت  وقــد 
إي أند أم في قطر ألنني استمتعت 
تـــمـــامـــاً بــوقــتــي الـــــذي قــضــيــتــه فــي 
الـــجـــامـــعـــة كــــطــــالــــب، حـــيـــث كـــان 
أســاتــذتــي يــجــعــلــونــنــي أشــعــر دائــمــاً 
قادني  ما  وهو  والتحفيز،  باإللهام 
نفس  أداء  في  بالرغبة  الشعور  إلى 
التحاقي  ومــنــذ  طــالبــي.  مــع  الــشــيء 
تكساس  جامعة  في  التدريس  بهيئة 
الكثير  بـــات  قــطــر،  فــي  أم  أنـــد  إي 

كقدوة  إلــّي  ينظرون  الــطــالب  مــن 
للغاية  المثمر  ومــن  أعــلــى.  ومــثــٍل 
إلـــــهـــــام الـــــنـــــاس وإرســــــــــال رســـالـــة 
مــفــادهــا أن بــمــقــدور كــل فـــرد أن 
الحياة  في  يفعله  أن  يريد  ما  يفعل 

الشاق.  والعمل  بالجهد 

البترول هندسة 
هـــنـــدســـة  درســــــــــت  ــــــمــــــاذا  ل ڈ  

البترول؟ 
الـــبـــتـــرول  هـــنـــدســـة  درســـــــت   --
هــي  والــــغــــاز  الـــنـــفـــط  صـــنـــاعـــة  ألن 
الـــصـــنـــاعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي قــطــر. 
ولــهــذا الــســبــب، شــعــرت بــأن أفضل 
هو  لــبــالدي  أفــعــلــه  أن  يمكن  شــيء 
تــعــلــم هـــذه الــصــنــاعــة والــعــمــل لــدى 
بعد  ولكن  النفط.  شــركــات  إحــدى 
تحول  الــدكــتــوراه،  شــهــادة  إكــمــالــي 
مهمة  لــدّي  أن  واكتشفت  تركيزي 
أخــــرى تــتــمــثــل فـــي الـــتـــدريـــس، لــذا 
فــقــد اتــخــذت قــــراراً بــمــتــابــعــة هــذه 
المهمة بدالً من ذلك. وأنا أرى أن 
التدريس أنبل مهنة في العالم؛ ألن 
وقد  المستقبل،  أجيال  يعلم  المرء 
قطر  إلــى  الجميل  أرّد  أن  قـــّررت 

الطريقة.  بهذه 

التدريس  موهبة 
ڈ  مــا الـــذي ألــهــمــك لــالنــخــراط 

التدريس؟   مهنة  في 
-- تعودت على التدريس ألشقائي 
وأصـــدقـــائـــي مــنــذ صـــغـــري، ولــهــذا 
الــســبــب كــنــت دائــمــاً الــشــخــص الــذي 
أداء  في  للمساعدة  الناس  إليه  يأتي 
الــواجــبــات الـــدراســـيـــة، وأعــتــقــد أن 
هـــذه الــمــوهــبــة مــتــأصــلــة لـــدّي؛ ألن 
في  جــامــعــيــاً  والــــدي يــعــمــل أســـتـــاذاً 
درس  قــد  كــان  حيث  قطر  جامعة 
والـــدتـــي  أن  كــمــا  الــبــيــئــيــة،  الــعــلــوم 
حيث  مــتــقــاعــدة،  ثــانــويــة  مـــدرســـة 
ِرس األحـــيـــاء والــكــيــمــيــاء  كــانــت تـــــدَّ

اكتسبت  أنــنــي  وأعــتــقــد  والــفــيــزيــاء. 
كل  يعد  حيث  منهما،  للعلم  حبي 
في  تسببا  رائعين  مدرسين  منهما 

معلماً.   أصبح  ألن  إلهامي 

البحوث ثقافة 
ڈ  مـــا أهــمــيــة ثــقــافــة الــبــحــوث 
تشعر  يجعلك  الذي  وما  قطر،  في 

البحوث؟  تجاه  بالحماس 
ما  لــغــز  بــحــل  الــبــحــوث  تتعلق   --
معروفة،  غير  إجابة  على  والعثور 
بالحماس  أشــعــر  يجعلني  مــا  وهــو 
أهمية  البحوث  ثقافة  وتمثل  حقاً. 
أننا  أعتقد  وأنــا  لقطر.  جــداً  كبيرة 
الدقة  على  التركيز  في  نجحنا  قد 

مـــقـــارنـــة بـــالـــســـرعـــة. وعـــلـــى مـــدار 
نجحت  الــمــاضــيــة،  عــامــاً  الــعــشــريــن 
مــؤســســة قــطــر فـــي غــــرس ثــقــافــة 
مدى  والتعليم  بالبحوث  االهتمام 
الـــحـــيـــاة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــالد، 
ذلك  على  دليالً  أرى  أن  ويمكنني 
قدراتها  قطر  وتعرض  طالبي.  في 
عاٍل،  بأداٍء  يتمتعون  طالباً  وتخرج 
وتـــضـــع مـــعـــايـــيـــر مـــرتـــفـــعـــة يــمــكــن 
وعلى  المنطقة  في  األخرى  للدول 

اتباعها.  العالمي  المستوى 

وخبرات مهارات 
ڈ  مــا الــمــهــارات والــخــبــرات 
والـــــقـــــدرات الـــتـــي تــعــتــقــد أنـــك 
تقديمها  عــلــى  قـــــادراً  ســتــكــون 
سابقاً  طالباً  بصفتك  لطالبك 
أم  أند  إي  تكساس  جامعة  في 

قطر؟  في 
مـــن  كــــــل  فــــــي  ــــــت  ــــــدرب ت  --
في  أم  أنــد  إي  تكساس  جامعة 

قــطــر وكــلــيــة إمـــبـــريـــال كــولــيــدج 
لمعايير  وفــقــاً  الــعــمــل  عــلــى  لــنــدن 

ممتاز.  عمل  وتقديم  للغاية  عالية 
إمكاناتي  بأن  أشعر  لذك،  ونتيجة 
هــذه  أنـــقـــل  أن  وأريــــــد  زادت  قـــد 
حصصي  فــي  الــحــضــور  إلـــى  الــقــيــم 

طالبي.  وإلى  الدراسية 
مـــا  ڈ    

الــــذي تــحــبــه فــي مــهــنــة الــتــدريــس 
بالجامعة؟ 

مـــع  بــــالــــتــــفــــاعــــل  أســــتــــمــــتــــع   --
لـــــطـــــالب ومــــشــــاهــــدتــــهــــم أثــــنــــاء  ا
ـــقـــدم ومـــتـــابـــعـــة  ـــت ـــل تـــحـــقـــيـــقـــهـــم ل
قــدرتــي  وتــمــثــل  تعلمهم.  مــســيــرة 
ـــتـــدريـــس لـــهـــم ورؤيـــتـــهـــم  ل عـــلـــى ا
لـــــمـــــواد أمـــــراً  يـــفـــهـــمـــون إحــــــدى ا

للغاية.   ً مثمرا

الذات اكتشاف 
ڈ  مـــا الــنــصــيــحــة الــتــي تــــوّد أن 
يــدرســون  الــذيــن  للشباب  تقدمها 
الــتــخــصــص فــي الــعــلــوم والــبــحــوث 

المستقبل؟  في 
بحماسة  تشعرون  كنتم  إذا   --
الــمــهــنــيــة  حــيــاتــكــم  مــواصــلــة  إزاء 
لــــبــــحــــوث، فــإنــنــي  ـــوم وا ـــعـــل ل فــــي ا
أشــجــعــكــم بــقــوة، ولــيــس لـــدّي أي 
بالرضا  ستشعرون  أنكم  في  شك 
بمتابعة  أنصح  وأنا  قراركم.  عن 
الــشــبــان ألهــدافــهــم واســتــغــالل 
لــتــســهــيــالت والــدعــم  جــمــيــع ا
ـــهـــم مــــن خـــالل  لــــمــــتــــاح ل ا
الكتشاف  قطر  مؤسسة 
التخصص  كان  إذا  ما 
لــتــعــلــيــم  فـــي مــجــال ا
سيكون  والبحوث 
في  لهم   ً مناسبا

. لمستقبل ا

حصلت على الماجستير والدكتوراه لخدمة بلدي
د. نايف اليافعي أول قطري يعود للتدريس في جامعة تكساس:

ـــــس فـــــــي جـــامـــعـــتـــي  ـــــدري ـــــت ـــــل ـــــد عـــــــودتـــــــي ل ـــــع ــــــخــــــر ب ــــــف ــــــر بــــــالــــــتــــــفــــــاؤل والـــــــســـــــعـــــــادة وال ــــــع أش

عدت الستغالل عدت الستغالل 
ما تعلّمته في ما تعلّمته في 

بريطانيا لتحقيق بريطانيا لتحقيق 
تطلعات طالب تطلعات طالب 
الجامعةالجامعة

قطر في مرحلة قطر في مرحلة 
تطوير البنية تطوير البنية 

التحتية الكاملة التحتية الكاملة 
للبحوث والتدريسللبحوث والتدريس

٩٩الخميس ١٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ١٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٧) 

خريجو الدفعة الجديدة لجامعة تكساس  يحتفلون بلحظة التخرج

نايف  د.  يخوض   :] منوعات   - الــدوحــة 

٢٧ عـــامـــاً، فــصــلــه  الــيــافــعــي، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 

جــامــعــة  فـــي  مــســاعــد  كـــأســـتـــاذ  األول  الــــدراســــي 

الجامعات  إحــدى  قطر،  فــي  أم  أنــد  إي  تكساس 

وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  لمؤسسة  الشريكة 

الــمــجــتــمــع.  ويــتــمــتــع د. الــيــافــعــي بــمــيــزة فــريــدة 

تــتــمــثــل فـــي أنــــه كــــان طـــالـــبـــاً بــجــامــعــة تــكــســاس 

إي أنــد أم فــي قــطــر، حــيــث حــصــل عــلــى شــهــادة 

الــبــكــالــوريــوس فــي هــنــدســة الــبــتــرول، وهــو اآلن 

إليها  يــعــود  الــجــامــعــة  خــريــجــي  مــن  خــريــج  أول 

بها.  التدريس  هيئة  في  كعضو 

جامعة  فــي  الــجــامــعــيــة  دراســتــه  إنــهــائــه  وبــعــد 

نــايــف  د.  واصــــل  قــطــر  فـــي  أم  أنـــد  إي  تــكــســاس 

الماجستير  شهادتي  على  وحصل  العليا  دراسته 

والـــدكـــتـــوراه مـــن كــلــيــة إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن 

للعودة  دفعه  مــا  وهــو  للتدريس،  حبه  ليكتشف 

مــنــوعــات  ــه..  يــحــّب الــــذي  ألداء الــشــيء  قــطــر  إلـــى 

الحوار:  هذا  وكان  التقته   ]

Osama  Ali
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@@turkish_qatarturkish_qatar

في ناس ما شاء اهللا هدية رايحة وهدية جاية، وأنا مصيبة رايحة 
ومصيبة جاية

أيـــــام االخـــتـــبـــارات حــتــى ســـبـــاق الــهــجــن في 
التلفزيون يعجبك

ثاني،  شــيء  منك  وفهموا  شــيء  تقصد  كنت  إذا  تزعل  ال 

ـــاوي يـــطـــّورهـــم وهــــم خــلــوه مــنــبــه لقلي 
الــشــقــيــري كــــان نـ

السمبوسة.

سؤال محيرني!
النمل شلون يعرفون؟

يتشابهون ياخي

«تعبت  وكــاتــب  سنة   ١١ عمره 

ــبــي أنـــا  ــل
ـفـــر» يــــا ق

كـــثـــر الـــســ
مــــن 

فيج أبوي
أبوظبي ر

بعمرك عبالي 

عمره  ناصر  العم  يل) 
(مستح اسمه  شي  يوجد  ال 

مشروع  عمل  على  بنك  مــن  قــرض  أخــذ  سنة   ٦٠

ألن  السجن  في 
هو  وحالياً  عمره،  رغم  ييأس  ولم 

المشروع فشل.

أطلق لخيالك العنان

# من – مصايبي.. هاشتاج لالعتراف

Manal - أم ميرا
@Mana_Qtr

 من مصايبي كنت في 
الروضة طلعت رحلة مع 
صف ثاني، ولما استانست 
ورديت، طقتني األبلة من 

الخوف علي.

سارة
@sarah٩٣x

قصيت رموشي ألني 
كنت ألبس القناع اللي 
يخرع وكانت رموشي 
تشير فقصيتهم بكبرهم.

@saad١٨_٢_١٩٨٨

آخر مصيبة سويتها 
زاير واحد بالمستشفى 
وجايب له هدية. مغلفها 
تغليف حلو رّضاعة 
أطفال. المصيبة أبوه 
موجود وحلف إال يفتح 
الهدية بنفسه.

@٩ay٣e

أتهاوش واسوي
نفسي بريء 

سامي المناور
@samialmenawer

 يوم كان عمري خمس سنوات 
شربت عطر وجوا الشرطة للبيت 

وفصلت عليهم هذي حقيقه واهللا 
مو مزح بس الحمد هللا تبت 

الحين أيام طيش كانت.

MANAL
@imanalsky

كنت أحط علك ع كرسي 
المعلمات.

تركش قطر
@turkish_qatar

 حطيت شراخيه فوق 
المدرسة  أيــام  جهاز  ام  سيارة 
ووصلناها لين اإلدارة وانفجرت 
عندهم لعنا شكلهم، بس لألسف 
جوونا الصف ولعنوا شكلنا.

إحساس – توفي
مشاعر صامته
@Nice Flowwer٩٥

صبغت شعري بصبغ جدران 
«بيج» وتكفخت وتمردغت.

بليهان المري
@qtr_almarril

 أنــــي أخـــــذت ســـوبـــر قــلــو وصــمــغــت 
السبابة في اإلبهام وال فكها من بعض 
إال الدفاع المدني.

Mssa Moazeb ٥/٥
@MMoazeb

آخر مصيبة سويتها ضّيعت 
٢٠٠٠ ريال والمصيبة انها مش 
فلوسي، والمصيبة األكبر أننا 
أخذتها بكل ثقة من صاحبها، 
عشان أضبط له المصلحة!!

Noor Aljobouril Nara
@Nooraljobouri

وأنا صغيرة شربت نفط.

لــو  حـــتـــى  تـــتـــضـــايـــق  ال 
مــــا درســـــــت يـــكـــفـــي إنـــك 
وشلت  الـــمـــادة  احــتــرمــت 

هم

إذا  عــشــان  رمــضــان  يجي  أحــــد حــكــرلــي أقـــــول الــلــهــم إنــي متى 
صائم

ـــذكـــر يـــــوم ارتـــفـــع  ت
ـــيـــل  ـــل ــــــرول بـــال ــــــت ــــــب ال
وســـويـــت زحــمــة عند 
فل؟  وعبيت  المحطة 
قـــــول لــــي شــســتــفــدت 

الحين؟

متى
أحــــد
صائ

ما رأيت شيطانما رأيت شيطان
في  (مــــا رأيــــت شــيــطــانــاً 
حياتي) كان الجاحظ واقفاً 
أمــــام بــيــتــه، فـــمـــّرت قــربــه 
امـــــرأة حــســنــاء، فــابــتــســمــت 
لـــــه، وقـــــالـــــت: «لـــــي إلــيــك 
حـــاجـــة». فــقــال الــجــاحــظ: 
قــالــت:  ؟»،  حــاجــتــك  «ومـــا 
معي»،  تذهب  أن  «أريدك 
قـــال: «إلـــى أيــــن؟»، قــالــت: 
ســـــــؤال».  دون  ـــعـــنـــي  ـــب «ات
فــتــبــعــهــا الـــجـــاحـــظ إلــــى أن 
وصـــــال إلـــــى دكــــــان صـــائـــغ، 

وهــــــنــــــاك قـــــالـــــت الـــــمـــــرأة 
لــلــصــائــغ: «مــثــل هــــا!»، ثــّم 
ـــدئـــذ ســـأل  انــــصــــرفــــت. عـــن
معنى  عن  الصائغ  الجاحظ 
له:  فقال  المرأة،  قالته  ما 
ســـّيـــدي!  يــــا  مــــؤاخــــذة  «ال 
بخاتم،  الــمــرأة  أتــتــنــي  لــقــد 
أنــقــش  أن  مــــّنــــي  وطـــلـــبـــت 
عليه صورة شيطان، فقلت 
قّط  شيطاناً  رأيــت  مــا  لها: 
إلى  بــك  فــأتــت  حياتي،  فــي 

تشبهه!». أّنك  لظّنها  هنا 

كــــــــاتــــــــب «حــــبــــيــــبــــتــــي 
كزهرة اقحواِن.. ورائحة 
أمــه  إذا  وهـــو  زيـــزفـــون» 
ــتــه يــشــتــري كــزبــرة  أرســل

يجيب لها بقدونس



شرايكم نروح مزرعة 
النخل، الرطب اللي 

هناك لذيذ.

المزرعة كبيرة وفيها في 
النص فواكه من كل نوع.

بسرعة شباب، كل واحد 
يعبي مخابّيه.

كل واحد يطلع الفلوس 
اللي عنده.

بسرعة، خّلونا
نشرد قبل ما يجي 
الناطور، إذا صادكم

آنا ما لي خص.

السالم عليكم، احنا 
نستأذنك تأخذ المبلغ 
ذي وتعطينا شوية 
رطب.

ما شاء اهللا، يعجبي نفر فيه 
أمانه، بدون فلوس، تفضل  

أخذ رطب وفواكه مثل ما يّبي.

خذ ولد، هذا كيس، عشان 
يحط فواكه داخل.

مشكور،
ما قصرت.

بارك اهللا فيكم، وإن شاهللا هداية حق 
ولد صغير سيم سيم قرد، كل يوم ينط 

طوفه ويسرق رطب ويشرد.

بس النخل 
على األطراف، 

يعني نركب 
طوفة المزرعة 

ونلقط على 
طول.

جزاء األمانة
الحلقة (٧)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي
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كتب - أشرف مصطفى:

تٌظهر  قديماً  العربية  األمــة  كانت  أن  بعد 
افتخارها بالعروبة في الشعر، ظهرت ذات 
تطوراً  أكثر  وأدوات  بأيديولوجيات،  الفكرة 
تتناسب مع مستجدات العصر الحديث، فراح 
القوميون العرب يروجون للعروبة في مطلع 
الــجــديــدة  منصتهم  خـــالل  مــن  الــســتــيــنــيــات 
اإلعالمية  المنصة  وهــي  الــرأي  عن  للتعبير 
مختلف  فــي  الــلــســان  بنفس  تلتزم  بصفتها 
على  تعتمد  ثقافة  وتنتهج  العربية،  البلدان 

تراث مشترك من التاريخ.
وقـــــد اهــتــمــت الـــعـــديـــد مـــن اإلصــــــــدارات 
الــعــربــيــة بــالــتــركــيــز عــلــى الــفــكــر الــعــروبــي 
الستينيات  فترة  في  خاصة  الوحدة  وأهمية 
من القرن المنصرم وهو الوقت الذي بدأت 
فــيــه الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة فــي وجـــه الــعــدو 
الصهيوني، وكانت المجلة المصرية «اإلذاعة 
العربية  المجالت  أوائـــل  من  والتليفزيون» 
الــتــي حــرصــت عــلــى أن تــركــز فـــي مفهوم 
القومية العربية أو العروبة بشكلها المعاصر 
العدد  منه  أطلقت  سنوي  إصــدار  خــالل  من 
األول عام ١٩٦٨، وأشرف عليه عبد العظيم 
مناف، وذلك إيماناً منها بأن الشعب العربي 
والتاريخ  والثقافة  اللغة  تجمعه  واحــد  شعب 

والجغرافيا والمصالح. 

«وحدة األمة»
الــصــادرة  عروبتنا  مــن  األول  الــعــدد  وفــي 
عن مجلة اإلذاعة والتليفزيون استهل الكاتب 
محمود سالم العدد بمقدمة أرادت أن تقوم 
بتعريف اإلصدار الجديد في ذلك الوقت قال 
فيه «لسنا في حاجة إلى أداة جديدة لتأكيد 
وحدة األمة العربية.. تاريخاً ونضاالً.. وثقافة 
وديناً ولغة، فذلك كله بديهية من بديهيات 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا والــحــضــارة، ولــكــن ما 
الــوحــدة  هــذه  نحو  السير  هــو  فــعــالً  نحتاجه 
مواجهة  فــي  وعــمــالً  فــعــالً  وجــودهــا  لتأكيد 

الــتــحــدي الـــحـــضـــاري، وفــــي وجــــه الـــعـــدوان 
الصهيوني األمبريالي الذي تتعرض له األمة 
العربية شعباً وأرضاً في هذه الرحلة البالغة 
وأكد  العربية»،  األمــة  تاريخ  من  الخطورة 
سالم في مقدمته أن هذا اإلصــدار يعد من 
مؤشرات الوحدة والقومية العربية، وسجالً 
والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  للنشاط 
في البالد العربية من الخليج إلى المحيط، 
كان  العدد  هــذا  صــدور  تأخر  أن  إلــى  منوهاً 
لها  يتعرض  التي  القاسية  الــظــروف  بسبب 
الوطن العربي، إال أنه صدر بالرغم من كل 
شيء ليؤكد الثقة في مستقبل األمة العربية 
التي ستتمكن بأفضل شعوبها وقياداتها من 
اجتياز المحنة، والتقدم على أرض ثابتة نحو 
الوحيد  الوسيلة  سالم  اعتبرها  التي  الوحدة 
نفسه  الوقت  في  الهدف  وهي  العرب،  لقوة 
للشعوب الطامحة نحو استعادة مدن العرب. 
يصدر  أن  نرجو  «إننا  قائالً  مقدمته  وختم 
«عروبتنا»  السلسلة  هــذه  من  الــقــادم  العدد 
وقـــــد تــحــقــق الـــنـــصـــر، وتـــطـــهـــرت األرض 
وأشرقت شمس الوحدة على الوطن العربي 

الكبير، وذلك نداء يرتفع من كل قلب».

« أمنيات العرب»
تضمن العدد األول من عروبتنا مجموعة 
من مقاالت الــرأي والتقارير الصحفية التي 
أعدها عدد من رموز جامعة الدول العربية، 

فكتب عــبــد الــخــالــق حــســونــة «األمـــيـــن الــعــام 
لجامعة الدول العربية في ذلك الوقت» مقاالً 
بعنوان «بين آمال العرب وواقع جامعة الدول 
العربية» رصد خالله أمنيات العرب ومدى 
تحقيقها فــي ظــل الـــواقـــع الــحــاصــل فــي هــذا 
التوقيت، بينما كتب يحيى أبو بكر مدير إدارة 
اإلعــالم بجامعة الــدول العربية وقت إصدار 
العدد» مقاالً تحت عنوان «تعبئة شاملة للعمل 
اإلعالمي المشترك» تحدث خالله عن أهمية 

الدور الحاسم لإلعالم العربي المشترك فيما 
العدد  تضمن  كما  المصير،  بمعركة  وصفها 
في  العربية  الجامعة  رســالــة  نــاقــش  تــقــريــراً 
الميدان الثقافي وذلك من خالل رصد عدداً 
من المتغيرات التي طرأت على المجتمعات 
حركة  العربية بمرورها بعدة محن مناقشاً 
التأليف والترجمة، وميثاق ودستور المنظمة 
العربية للثقافة والعلوم، والخدمات التعليمية 
الممتلكات  وحماية  الفلسطينيين  لالجئين 

الدكتور  كتب  فيما  ــــار،  اآلث وإنــقــاذ  الثقافية 
الشؤون  إدارة  مدير  العشماوي  الوهاب  عبد 
إصــدار  إبـــان  العربية  بالجامعة  االجتماعية 
العدد، مقاالً بعنوان «اإلنسان العربي في ظل 
عن  للحديث  خالله  تطرق  العربية  الجامعة 
الصلة  وثيقة  الميادين  فــي  الجامعة  أهمية 
عــن مجاالت  بحياة اإلنــســان الــعــربــي بــعــيــداً 
السياسة  جانب  إلــى  دورهـــا  مــؤكــداً  السياسة 
فـــي جـــوانـــب أخـــــرى مــخــتــلــفــة كــالــمــجــاالت 
مشيراً  والصحية،  واالجتماعية  االقتصادية 
إلى أن العالقات السياسية هي محصلة التقدم 
في كافة ميادين الحياة والعمل، بينما كتب 
عــارف ظاهر األمين العام المساعد للشؤون 
االقتصادية بجامعة الدول العربية موضوعاً 
عنوانه «أول مؤسسة تعليمية عربية» ناقش 
خاللها خطة اإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

«نهضة قطر»
من  وكنموذج للنهضة التي تشهدها عدداً 
إصدار  من  العدد  هذا  أتخذ  العربية  البلدان 
«عروبتنا» قطر مثاالً لإلصرار على التقدم، 
اإلنجازات  ناقش  تقرير  العدد  تضمن  حيث 
الجديدة في نهضة قطر، تم التأكيد خالله 
من  كبرى  نشاط  حالة  تشهد  البالد  أن  على 
حيث التشييد والبناء في كل مكان على أرض 
البالد، فضالً عن الطفرة التي تشهدها قطر 
من  عــدد  وفــي  والتعليم  التربية  ميدان  في 

المجاالت المختلفة، كما فرد التقرير مساحة 
وافرة للحديث حول الجمال العمراني لمدينة 
التي  الجديدة  المشروعات  وكذلك  الدوحة، 
المجمع  مقدمتها  في  وتأتي  البالد  تشهدها 
المطار  مبنى  وافتتاح  الحكومة  لدار  الجديد 
الجديد، وتكوين شركة مساهمة لألسماك، 
باإلضافة  المياه،  لتكرير  محطتين  وإنــشــاء 

إلى حفر عدد كبير من آبار المياة.
كما تضمن العدد تقريراً عن السياحة في 
العراق والسبل المتبعة في تنشيطها وتقدمها 
مــســتــخــدمــاً األرقــــــام لــلــتــدلــيــل عــمــلــيــاً على 
اإلصــدار  قام  كما  اآلخــر،  بعد  عاماً  تطورها 
بجولة تقريرية عن عمليات اإلنتاج ومواقع 
العمل ومساحتها وإدارتها وتوسعاتها، لعدد 
بعض  فــي  الحيوية  والمصالح  الهيئات  مــن 
البلدان العربية فتحدث العدد عن «مصلحة 
الــغــزل والــنــســيــج» فــي الــمــوصــل، بــاإلضــافــة 
إلـــى كـــل مـــن «مــصــلــحــة شـــهـــداء الــجــيــش»، 
و»مؤسسة الرخاء للحبوب» في العراق،كما 
إلى  خــاص  تقرير  خــالل  مــن  الــتــطــرق  تتم 
المعارض الدولية في ليبيا، وتقرير آخر عن 
اختتم  األخير  وفي  الليبية،  الكشيك  شركة 
الــعــدد تــقــاريــره بــالــحــديــث عــن قــصــة نجاح 
العامل المصري بمصنع السجاد في أسيوط.

«مجلة أسبوعية»
والتليفزيون  اإلذاعـــة  مجلة  أن  إلــى  يشار 
تعتبر من أقدم وأعرق المجالت المصرية، 
حيث صدر العدد األول منها في ٢١  مارس 
عـــام ١٩٣٥ بــاســم الـــراديـــو الــمــصــري، وهى 
مــجــلــة عـــامـــة تــهــتــم بــشــكــل خــــاص بــالــفــن 
واإلذاعة والتليفزيون، ويعتبر وزير اإلعالم 
يحق  حيث  لها  األعلى  الرئيس  هو  المصري 
له وحده تعين رئيس مجلس إدارتها ورئيس 
تحريرها ومدير تحريرها والمدير اإلدارى 
اتحاد  عن  تصدر  أسبوعية  مجلة  وهي  لها، 

اإلذاعة والتليفزيون المصري حتى اليوم.

عروبتنا.. طرح حديث لمفهوم القومية العربيةعروبتنا.. طرح حديث لمفهوم القومية العربية
صدرت عن مجلة اإلذاعة والتليفزيون في الستينياتصدرت عن مجلة اإلذاعة والتليفزيون في الستينيات

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 
ــعــام، وتــصــفــح بــعــض الــمــح الــتــوجــه ال

الــتــاريــخــيــة أو 

في  صـــداه  يستمر  مـــاٍض  على  الــضــوء  لتسليط  محاولة  لالهتمام. 

 بشكل أو بآخر.
التأثير على الحاضر

الشعب العربي واحد تجمعه 
اللغة والثقافة والتاريخ 

قدمت رصداً ألمنيات 
العرب ومدى تحقيقها

األخيرة
الخميس ١٢ شعبان ١٤٣٧ هـ - ١٩ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٧)
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