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على  للحفاظ  يومياً  الدامة  لعبة  هواة  يجتمع 
اللعبة التراثية وحمايتها من االندثار،فيحرصون 
الــدامــة  مجلس  يشهدها  الــتــي  المنافسات  على 
من  المزيد  واستقطاب   .. واقــف  بسوق  الكائن 

هواة اللعبة بمختلف أعمارهم.
وأعـــضـــاء  رواد  أكــــد  لــلــمــجــلــس  زيــــــارة  وفــــي 
المجلس لـ منوعات [ أهمية الحفاظ على 

األلعاب الشعبية كجزء من التراث القطري.
فــــالــــدامــــة هــــي إحـــــــدى األلـــــعـــــاب الــقــطــريــة 
والــخــلــيــجــيــة الــقــديــمــة والـــتـــي كــانــت تــلــعــب في 
الــمــقــاهــي وأروقـــــــة الـــســـوق قـــديـــمـــاً مــنــذ أكــثــر 
مكان  الــيــوم  للعبة  أصــبــح  وقــد  عـــام،   ٢٠٠ مــن 

تقام  الــدامــة  مجلس  يسمى  بــالــســوق  مخصص 
فيه المسابقات المحلية وتنظم فيه المشاركات 

الخليجية للعبة.
ومــــرت الــلــعــبــة بــمــراحــل عــديــدة مــنــهــا حفر 
الــخــانــات عــلــى األرض وعــلــى األقــمــشــة إلـــى أن 
تطورت  وكذلك  المطور  الحالي  لشكلها  وصلت 
ألن وصــلــت الــلــعــبــة إلــــى تــطــبــيــقــات الـــجـــواالت 
الجميع  متناول  في  وأصبحت  الذكية  والهواتف 

وتتناسب مع روح العصر.

الدامة تجمع الهواة منذ الدامة تجمع الهواة منذ ٢٠٠٢٠٠ عام عام
أقدم لعبة خليجية تتحدى الزمنأقدم لعبة خليجية تتحدى الزمن

٨١٫٦ ٪يطالبون بتأهيل المقبلين على الزواج

علــــي حســـن :

٦٦--٧٧

حــمــد الــمــنــاعــي رئـــيـــس لــجــنــة الــمــســابــقــات 
باتحاد الكرة، واحد من نجوم الكرة القطرية 
القالئل الذي واصل مشواره مع اللعبة، وتحول 
ومارسه  اإلداري،  الجانب  إلــى  االعــتــزال  بعد 
قمة  إلــى  وصــل  حتى  المستويات  جميع  على 
عضوية  إلــى  بانضمامه  ســـواء  الــكــروي  الــهــرم 
مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتوليه رئاسة أكثر 
لجنة  رئــاســة  إلــى  اآلن  وصــل  حتى  لجنة  مــن 
لجان  أهــم  مــن  واحـــدة  تعد  الــتــي  المسابقات 
نجوم  دوري  مؤسسة  مــع  بعمله  أو  االتــحــاد، 
الـــدوري  عــن  ورســمــيــاً  فعلياً  الــمــســؤولــة  قطر 

القطري.
زمان  الكرة  أن  المناعي  يــرى 

من  أكبر  بشغف  تتمتع  كانت 
الهوايات  لقلة  المشجعين 

فــي تلك الــفــتــرة، ويــرى 
أيضاً أن الجيل الحالي 

أكثر  يعطي  أن  البــد 
ــــكــــرة  ــــل ــــقــــطــــر ول ل
الــقــطــريــة بــعــد أن 

امـــتـــلـــك كــل 
شـــــــــــــــــيء 

بفضل عصر االحتراف. وقال: في الماضي كان 
عدد الالعبين الموهوبين أكثر من اآلن، وكان 
بالموهبة  يتمتعون  العبين   ٣ من  أكثر  هناك 

فــي كــل فــريــق، اآلن اختفت والـــــــمـــــــهـــــــارة 
الـــــمـــــوهـــــبـــــة وطــــغــــت 
واألداء  الجماعية 
على  التكتيكي 

الكرة.

المواهب الكروية زمان.. أكثر
حمد المناعي:

٨٨

رخصة القيادة المؤقتة تحصد أرواح الشباب
دعوة لتشديد الرقابة وتفعيل دور األسرة ومنح الكاتشا لحاالت استثنائية

رغم أهمية رخصة القيادة للسيارات 
تمنح  والتي   " الكاتشا   " بـ  تسمى  والتي 
لمن هــم فــي ســن ١٧ عــامــاً، والــــذي لم 
يبلغ السن القانوني للحصول على رخصة 
خالل  تصاعدت  طبيعي،  بشكل  القيادة 
الفترة الماضية األصوات المنادية بتشديد 
األســرة،  تلك  منح  ضوابط  على  الرقابة 
وتفعيل دور األسرة في متابعة أبنائهم. 

فقد شهدت الفترة الماضية وقوع العديد 
مــن الــحــوادث الــمــروعــة، ضحاياها من 
لرخصة  وحــامــل  الــســن،  صغير  الشباب 
المواطنون  دفـــع  مــا  وهـــو   .. الــكــاتــشــا"   "
للمطالبة عبر مواقع التواصل االجتماعي 
في  إال  المؤقتة  الرخصة  منح  عــدم  إلــى 
أدت  ألنها  ومــحــدودة  استثنائية  حــاالت 
إلى العديد من الحوادث للشباب خاصة 
الطالب في اآلونة األخيرة ، ألنها عندما 

تــــتــــاح لـــهـــم فــــرصــــة الـــقـــيـــادة 

وامــتــالك زمـــام الــســيــارة وبــــدون رقيب 
عليهم يبدأ الشباب حينها باستغالل هذه 
الرخصة بالشكل السلبي. وأشاروا إلى أن 
حاملي رخصة القيادة المؤقتة «الكاتشا» 
هم األكثر عرضة لحوادث السير اليومية 
عــلــى الــطــرقــات الــعــامــة، بــاإلضــافــة إلــى 
زيــادة نسبة السيارات في الشوارع، حيث 
أن الحوادث الخطيرة والوفيات قد كثرت 
والتي عادة ما يتسبب بها شباب يقودون 

ضاربين  جنونية  سباقات  في  سياراتهم 
عـــــرض الـــحـــائـــط بــســالمــتــهــم وســالمــة 

مستخدمي الطريق.
مطالبين بتكثيف حمالت توعوية من 
قبل وسائل اإلعــالم وبرامج قــادرة على 
إيــصــال الــرســالــة إلــى عقول الشباب من 
عن  أعمارهم  تقل  التي  العمرية  الفئات 
الثامنة عشرة، والذين لم يعودوا يهتمون 

للحمالت والبرامج التقليدية.

٣٣
 أظهر استطالع للرأي أجرته 
أهـــم  حـــــول  مـــنـــوعـــات [ 
الشباب  يواجهها  التي  المشاكل 
في أولى سنوات الزواج وكيفية 
حلها عن تصدر اختالف الطباع 
ألســـبـــاب الـــخـــالفـــات الــزوجــيــة 
 ٪٢٥٫٤ مـــقـــابـــل   ٪٦٢ بــنــســبــة 
بسبب األزمات المالية، و١٢٫٦٪ 
وأكد  اجتماعية.  لمشاكل  نتيجة 
فــي  الـــمـــشـــاركـــيـــن  مــــن   ٪٥٦٫٣
االستطالع لجوءهم لألهل لحل 
 ٪٣١ مقابل  الزوجية  المشاكل 
يــطــالــبــون مـــشـــورة األصـــدقـــاء، 
يستشيرون   ٪١٢٫٧ يعتمد  فيما 
مــخــتــصــيــن فـــي حـــل الــمــشــاكــل 
ضرورة   ٪٨١٫٦ وأكــد  األسرية. 
دورات  على  الزوجين  حصول 
تــأهــيــلــيــة قـــبـــل الـــــــــزواج، فــيــمــا 
كانت  ولــو  الفكرة   ١٨٫٤ رفــض 
تــأهــيــلــيــة  دورات  شـــكـــل  عـــلـــى 
تــنــظــم الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة بين 

الطرفين وتبين كيفية مواجهة 
وأكد  المستقبل.  في  المشكالت 
زيارة  األزواج  رفض  أن   ٪٥٦٫٣
مـــراكـــز االســـتـــشـــارات األســريــة 
البوح  عــدم  على  الحرص  سببه 
ألحـــد بــمــشــاكــلــه األســـريـــة فيما 

أكد ٢٦٫٨٪ أن السبب يرجع إلى 
عدم معرفتهم بتلك المراكز.

نعم
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 هل يحتاج الشاب المقبل على الزواج إلى دورات تأهيلية ؟

سمنة الشباب .. أقصر سمنة الشباب .. أقصر 
طريق للشيخوخةطريق للشيخوخة

حـــذر أطــبــاء وخـــبـــراء تــغــذيــة مــن ظــاهــرة تــرهــل أجــســام 
الشباب والفتيات بشكل كبير في الفترة األخيرة، الفتين إلى 
عام  بشكل  للفرد  البدنية  الحالة  على  ينعكس  األمــر  هذا  أن 
ويؤدي إلى أمراض مصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط 

وأمراض المفاصل والعظام.
أصبح  الظاهرة  هذه  انتشار  إن  منوعات [  لـ  وقالوا 
يدعو للقلق بسبب عدم االهتمام بالصحة وظهور هذه  شيئاً 
السمنة في هذه السن المبكرة للكثير من الشباب والفتيات، 
وهو ما ينبئ بمشاكل صحية في المستقبل القريب، ويتطلب 
فى  الهامة  الفئة  هــذه  بين  الوعي  نشر  على  العمل  ضــرورة 
المجتمع. وأكدوا أن أساب تكوين الترهالت كثيرة وأن نمط 
الحياة غير الصحي يأتي في مقدمة األسباب باإلضافة إلى 
األساسيات  من  الرياضة  أن  حيث  الرياضة،  ممارسة  عدم 
من  الرغم  على  ولكن  الجسم،  سالمة  على  للحفاظ  المهمة 
تسبب  مما  يهملونها،  الشباب  مــن  الكثير  أن  إال  أهميتها، 
ذلك في انتشار الكثير من األمــراض. وحــذروا من االنسياق 
والتي  الـــوزن  إنــقــاص  بهدف  مجهولة  ومـــواد  منتجات  وراء 
لتحديد  المناسبة  واألبــحــاث  للدراسات  معظمها  يخضع  لم 
التجارب  خــالل  مــن  أنــه  كما  الحقيقي،  وتأثيرها  نتيجتها 
يكاد  تأثيرها  فــإن  الــواقــع  أرض  على  شاهدتها  التي  الفعلية 

٩٩يكون منعدماً وال يزيد على ٢٪.

٢٢

بـــــدأت بـــــدأت 
حياتــــيحياتــــي

 الفــنيــــة  الفــنيــــة 
بتقلـيد بتقلـيد 
الفنانينالفنانين

أرقـــــــام ذهـــبـــيـــة، فـــرصـــة لــــن تـــتـــكـــرر لــلــبــاحــثــيــن 
والبيع  مميز  جـــوال  رقـــم   " والــشــهــرة،  الــتــمــيــز  عــن 

ألعـــــلـــــى ســـــعـــــر، أرقـــــــــــام ســـــيـــــارات 

ماليين   ٣ إلــى  وتصل  ريــال  مليون  مــن  تبدأ  مميزة 
ريال .. أرقام نادرة لعمالت قطرية .. تلك اإلعالنات 

نــراهــا تــتــصــدر صــفــحــات اإلعـــالنـــات واإلنــتــرنــت 
مع  خصوصاً  خيالية،  وبــأســعــار  كبير  بشكل 

زيــــادة الــمــهــووســيــن بــاقــتــنــاء األرقــــام الــمــمــيــزة. فلم 
تتوقف موضة كأقصر الطرق للشهرة حتى لو كلفت 
تولد  كونها  الماليين  إلى  تصل  طائلة  مبالغ  صاحبها 
وضعها  لها  شخصية  بــأنــك  اآلخــريــن  لــدى  شــعــوراً 

وشأنها في المجتمع.
المجتمعات  دخلت  ظاهرة  المميزة  األرقــام 
مميز  هــو  مــا  بكل  والــتــفــرد  التميز  أبـــواب  مــن 
سواء كان رقم هاتف أو سيارة أو بطاقة وغيرها 
الــكــثــيــر مــن خـــالل ارتــبــاط وجـــدانـــي، وأصــبــح 
الهاجس الوحيد المصاحب لهم في عالم 
في  طائلة  مبالغ  لها  تــدفــع  بــاتــت  أرقـــام 

سبيل الحصول على التميز.
ــــــة األخـــيـــرة  وتــــزايــــد الــطــلــب فـــي اآلون
الخيالية  والمبالغ  المميزة  األرقـــام  هــذه  مثل  على 
الــمــدفــوعــة فـــي ســبــيــل الــحــصــول عــلــيــهــا مــمــا جعل 

أسعارها تقفز إلى أرقام فلكية.

األرقام المميزة .. شهرة تتكلف الماليين

٥٥

أرقـــــــام ذهـــبـــيـــة، فـــرصـــة لــــن تـــتـــكـــرر لــلــبــاحــثــيــن 
والبيع  مميز  جـــوال  رقـــم   " والــشــهــرة،  الــتــمــيــز  عــن 

ألعـــــلـــــى ســـــعـــــر، أرقـــــــــــام ســـــيـــــارات 

ماليين   ٣ إلــى  وتصل  ريــال  مليون  مــن  تبدأ  مميزة 
ريال .. أرقام نادرة لعمالت قطرية .. تلك اإلعالنات 

نــراهــا تــتــصــدر صــفــحــات اإلعـــالنـــات واإلنــتــرنــت 
مع  خصوصاً  خيالية،  وبــأســعــار  كبير  بشكل 

زيــــادة الــمــ
وموض تتوقف 
م صاصاححبها 
لــ شــعــوراً 
وشأنه
األر
أ مــن 
سواء ك
الــكــثــ

مثل على 
الــمــدفــوعــة
أسعارها تق xxxx



الخميس ٥ شعبان ١٤٣٧ هـ - ١٢ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٦) ٢٢
استطالعات

اختالف الطباع وراء ٦٢٦٢ ٪ من المشاكل الزوجية ٪ من المشاكل الزوجية
في استطالع للرأي أجرته منوعات [:في استطالع للرأي أجرته منوعات [:

تشير حــمــدة الــكــعــبــي الـــى ضـــرورة 
تأهيل األزواج نفسيا واجتماعيا لتحمل 

مسؤوليات الزواج .
وقـــالـــت: مــن الــمــشــاكــل الــتــي تقابل 
األولــى  السنة  فــي  والـــزوجـــات  األزواج 
مــــن الــــــــزواج أن كــــال مــــن الـــزوجـــيـــن 
غير  صــورة  الزوجية  للحياة  يرسمان 
الحياة  أن  تــظــن  فــالــزوجــة  حقيقية، 
تتلقاها  وهـــدايـــا  ســـفـــرات  إال  هـــي  مـــا 

الحياة  أن  يــظــن  والــــزوج  الــــزوج،  مــن 
الزوجية ال تختلف عن حياة العزوبية 
فـــيـــريـــد الــــخــــروج بـــرفـــقـــة األصــــدقــــاء 
كأنه  هواياته  كافة  وممارسة  والسفر 
ليس لديه زوجه وال منزل ، في حين 
تكون الزوجة في حاجة الى زوج يشعر 
وليس  معه،  وتتحدث  لها  وينصت  بها 
أن تجلس بمفردها بالمنزل ومن هنا 
تبدأ المشاكل عندما يكتشف االثنان أن 

الزوجية  للحياة  رسماها  التي  الصورة 
غير واقعية.

تكون  أن  ضــــرورة  عــلــى  وشــــددت   
إلزامية  الــزواج  على  المقبلين  دورات 
اإللزامي،  الطبي  الفحص  في  هو  كما 
تعد  ـــــــدورات  ال هــــذه  أن  الــــى  مــشــيــرة 
الزوجين نفسيا الستقبال حياة جديدة 
ووحقوقهما  بــواجــبــاتــهــمــا  وتــعــرفــهــمــا 
الطالق  نسبة  تقليل  الى  يؤدي  ما  وهو 

يكون  أن  ضـــرورة  على  شــددت  كما   ،
البداية  من  الزوجين  بين  حوار  هناك 
على  الـــزوجـــيـــة  الـــحـــيـــاة  تــبــنــى  وأن   ،
ال  حــتــى  األدوار  وتــحــديــد  الـــصـــراحـــة 
تقديم   : قائلة  مــشــاكــل،  هــنــاك  يــكــون 
بعض التضحيات من الطرفين، وفهم 
اآلخــر،  ويكرهه  يحبه  لما  طــرف  كــل 
حياة  والعيش  األمـــور،  بتحسين  كفيل 

بال مشاكل.

هناك  أن  الــيــامــي  فــهــد  أكـــد 
تقابل  التي  المشاكل  من  الكثير 
األزواج في أول سنة زواج منها 
الــســكــن ســــواء مـــع أهــــل الــــزوج 
ارتـــفـــاع  وكـــذلـــك  الــــزوجــــه،  أو 
ــــــــزواج مــــن الــمــهــر  تــكــالــيــف ال
وهي  الــعــرس،  وليلة  والشبكة 
مــا تــدفــع الــبــعــض لــالقــتــراض، 
ويظل يعاني من الديون لفترة 
طــويــلــة، فــي الــوقــت الـــذي يجد 
مطالب  بتلبية  مــطــالــبــا  نــفــســه 
ـــيـــرة مـــــن ســفــر  ـــكـــث زوجـــــتـــــه ال

وشــــراء الــمــاركــات الــعــالــمــيــة ، مــشــددا على 
ضــرورة عدم اإلســراف في تكاليف الــزواج، 
نفسه  يــجــد  أن  بــعــد  إال  الــشــاب  يــرتــبــط  وأال 
الـــزواج،  مصاريف  تغطية  على  ماليا  قـــادرا 
وصوله  بعد  إال  الشاب  يرتبط  أال  يجب  كما 

ســن الـــــ٢٥ عــامــا ولــيــس أقــل 
ــــــــــك، حــــتــــى يـــكـــون  مــــــن ذل
نــاضــجــا وقــــادرا عــلــى تحمل 

المسؤولية.
وتابع قائال: عندما يتزوج 
الـــشـــاب صــغــيــرا يـــكـــون غير 
قادر على تحمل المسؤولية، 
ويعتقد أن حياته بعد الزواج 
ـــــــزواج ،  هـــي نــفــســهــا قـــبـــل ال
مــشــيــرا الــى أن فــكــرة بعض 
الزواج  عن  الخاطئة  الفتيات 
المشاكل  مــن  الــكــثــيــر  تــســبــب 
يعتقدن  الــفــتــيــات  فــبــعــض  الـــزوجـــيـــن،  بــيــن 
الحرية  مــن  الــمــزيــد  عــلــى  سيحصلن  أنــهــن 
صديقاتهن  مــع  يخرجن  كــأن  الــــزواج،  بعد 
بــحــريــتــهــن ، ويــعــمــلــن و يــمــتــلــكــن ســـيـــارة ، 

وعندما يرفض الزوج تحدث المشاكل.

السكن مع األهل سبب المشاكل 

يجب أن تكون هناك فترة للخطبة

ارتفاع تكاليف الزواج يزيد الخالفات

فهد اليامي:

 محمد الزيارة: 

د. محمد حسن المريخي:

 قـــــــال مـــحـــمـــد الــــــزيــــــارة: 
الــمــشــكــلــة أن الــشــخــص اليــتــاح 
حتى  الــزوجــة  مــع  الجلوس  لــه 
لو كان هناك أحد من عائلتها 
منهما  كل  ويتعرف  ليتناقشا، 
منهما  كل  وأفكار  طبيعة  على 
اآلخــــر، وبــالــتــالــي بــعــد الــــزواج 
تــــحــــدث خـــــالفـــــات بــيــنــهــمــا، 
ينشأ  تـــعـــارف،  مــرحــلــة  ألنـــهـــا 
الخالفات  مــن  الكثير  خاللها 
النظر  وجهات  اختالف  بسبب 

في  يرغب  طــرف  كل  أن  خصوصاً  والطباع، 
أن يتمسك بعاداته،  مشددا على ضرورة أن 

للخطبة  فــتــرة  هــنــاك  تــكــون 
حتى لو قصيرة يستطيع فيها 
ــتــعــرف عــلــى الــفــتــاة  الـــشـــاب ال
تحدث  التي  المشاكل  لتفادي 

بينهما من البداية. 
وتــابــع قــائــال: مــن الــعــوامــل 
للزوجين  مشاكل  تسبب  التي 
الــســكــن مــع األهــــل ، والــديــون 
بعد  الــشــاب  حياة  تنغص  التي 
ـــــزواج، مــشــددا عــلــى ضــروة  ال
رفــــــع الـــــوعـــــي لــــــدى الـــشـــبـــاب 
حضوردورات  بأهمية  الــزواج  على  المقبلين 

المقبلين على الزواج.

 كيف يتصرف الشاب حديث الزواج مع هذه المشاكل ؟

حمدة الكعبي: ضرورة إلزام المقبلين على الزواج بالدورات التأهيلية

ما أهم المشاكل التي تظهر في سنة أولى زواج ؟

 هل يحتاج الشاب المقبل على الزواج إلى دورات تأهيلية ؟ ما هي أكثر األسباب التي تزيد من المشاكل و تصعدها ؟

كتب - إبراهيم صالح و رشا عرفه:

المشاكل  أهــم  حــول  منوعات [  أجــرتــه  لــلــرأي  استطالع  أظهر 
تصدر  عن  حلها  وكيفية  الزواج  سنوات  أولى  في  الشباب  يواجهها  التي 
 ٪٢٥٫٤ مقابل   ٪  ٦٢ بنسبة  الزوجية  الخالفات  ألسباب  الطباع  اختالف 

بسبب األزمات المالية ، و١٢٫٦٪ نتيجة لمشاكل اجتماعية.
لحل  لألهل  لجوءهم  االستطالع  في  المشاركين  من   ٪  ٥٦٫٣ وأكــد 
المشاكل الزوجية مقابل ٣١٪ يطالبون مشورة األصدقاء، فيما يعتمد 
 ٨١٫٦ .وأكــد  األســريــة  المشاكل  حل  في  مختصين  يستشيرون   ٪  ١٢٫٧
فيما   ، الـــزواج  قبل  تأهيلية  دورات  على  الزوجين  حصول  ضــرورة   ٪
رفض ١٨٫٤ الفكرة و لو كانت على شكل دورات تأهيلية تنظم الحياة 
الزوجية بين الطرفين و تبين كيفية مواجهة المشكالت في المستقبل 
.وأكد ٥٦٫٣ ٪ أن رفض األزواج زيارة مراكز االستشارات األسرية سببه 
أن   ٪  ٢٦٫٨ أكد  فيما  األسرية  بمشاكله  ألحد  البوح  عدم  على  الحرص 
السبب يرجع الى عدم معرفتهم بتلك المراكز ، ورأى ١٦٫٩ ٪ أن السبب 

أن   ٪  ٤٢٫٢ .وأكــد  المراكز  بتلك  مؤهلين  خبراء  توافر  عدم  الى  يرجع 
عناد الزوجين أحد أهم األسباب في تعقد المشاكل ووصولها إلى طريق 
األقــارب  و  األهــل  تدخل  وأن   ٪٣١ بين  فيما   ، الطالق  ووقــوع  مسدود 
يزيد من المشكلة بين الزوجين ويصعب من حلها بينما أشار ٢٦٫٨ ٪ 
في  يتسبب  األســاس  من  المشكلة  مواجهة  في  الفشل  أن  األزواج  من 
على  القدرة  عدم  عن  عوضا  مناسب  حل  على  الطرفين  حصول  عدم 
اتخاذ القرار السليم . ويطالب مواطنون وخبراء بضرورة إلزام المقبلين 
لكيفية  واجتماعيا  نفسيا  لتهيئتهم   ، التأهيلية  بــالــدورات  الــزواج  على 
كافة  تخطي  على  ومساعدتهما   ، الــزوجــيــة  الــحــيــاة  مسؤولية  تحمل 
المشكالت التي تقابلهما خاصة في السنة األولى من الزواج.وأكدوا أن 
هناك الكثير من الخالفات التي تقع بين األزواج في السنة األولى والتي 
قد تتسبب في وقوع الطالق، والتي أرجعوها الى السكن مع أهل الزوج 
أو الــزوجــة، وارتــفــاع تكاليف الـــزواج، واخــتــالف طبيعة ووجــهــات نظر 
الزوجين، وطلبات الزوجة الكثيرة، ونظرة الشباب الخاطئة لمؤسسة 

األسرة، وتدخل األهل، وعدم تخلي بعض األزواج عن حياة العزوبية.

اس أظهر 
يواجه التي 
الط اختالف 
بسبب األزم
٫٣ وأكــد 
المشاكل الز
يس  ٪  ١٢٫٧
ضــرورة  ٪
ض ٨٫٤
جية بي
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ع ص 
 يرج

٧
ض  ٪
رفض
الزوج
.وأكد 

الحرص
السبب

٥٦٫٣٥٦٫٣ ٪  من األزواج يلجأون لألهل ..  ٪  من األزواج يلجأون لألهل .. 
وو٣١٣١٪ يستشيرون األصدقاءء٪ يستشيرون األصدقاءء

١٢٫٧١٢٫٧ ٪  فقط من األزواج يراجعون  ٪  فقط من األزواج يراجعون 
مختصين في حل المشاكل األسريةمختصين في حل المشاكل األسرية

فهد اليامي
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محمد الزيارة

مــحــمــد  د.  الــــشــــيــــخ  يـــــؤكـــــد 
حــســن الــمــريــخــي ضــــــرورة أن 
الحياة  أن  جيدا  الــزوجــان  يعلم 
الــــزوجــــيــــة تــخــتــلــف عــــن حــيــاة 
حــقــوق  لــهــمــا  وأن  الـــعـــزوبـــيـــة، 
وعليهما واجبات ، وأن حياتهما 
الــقــديــمــة انــتــهــت، وهــــم بــصــدد 
ضمان  وأن   ، جديدة  حياة  بــدء 
يتحقق،إال  ال  الــعــالقــة  اســتــمــرار 
بـــالـــتـــضـــحـــيـــة، وتـــقـــديـــم بــعــض 
وهو  الطرفين،  مــن  الــتــنــازالت 
بالتحاور،  يتحقق  أن  يمكن  ما 

ومحاولة كل طرف فهم وجهات نظر الطرف 
الثاني، ألن الحياة ما بين شريكين هي تفاعل 
وتشارك وتعاون.  وقال: أكثر الزيجات ليس 
فــإذا  والصبر  اآلخـــر  تحمل  على  قـــدرة  لديها 
تفوه الزوج أو الزوجة بكلمة أغضبت الطرف 
اآلخر طلبا االنفصال، وهذا خطأ كبير فعلى 
الــطــرفــيــن الــصــبــر وتــحــمــل كــل منهما اآلخــر 

خالفات  هــذه  أن  يعرفا  وأن 
اختالف  نتيجة  تنتج  طبيعية 
طــبــيــعــة األشـــخـــاص ويــحــتــاج 
كل منهما لوقت لكي يتكيف 
مــع الــطــرف اآلخــــر. وأوضـــح 
بعض  هناك  أن  المشكلة  أن 
ال  الــذيــن  والــزوجــات  األزواج 
حياتهم  عن  التخلي  يريدون 
طلباتها  فــالــزوجــة  الــســابــقــة 
ال تنتهي وتــريــد الــخــروج مع 
لم  كأنها  بحريتها  صديقاتها 
تتزوج، بل إن بعض الزوجات 
تدفع أزواجهن الى االقتراض من أجل سفرة، 
والـــشـــاب يـــريـــد أن يــعــيــش حـــيـــاة الــعــزوبــيــة، 
يعلم  أن  يجب  قائال:  أصدقائة  مع  والــخــروج 
الزوجان أن عليهما مسؤولية، ال بد أن يلتزما 
مشكلة  الـــزواج  تكاليف  ارتــفــاع  أن  وأكـــد  بها. 
كــبــيــرة تــواجــه الــزوجــيــن فــي بــدايــة حياتهما 

الزوجية، وتسبب لهما الكثير من المشاكل .

د.محمد حسن المريخي



بسبب قيادة المراهقين للسيارات دون رقيب.. الشباب :

٣الخميس ١٣ صفر ١٤٣١هـ - ٢٨ يناير ٢٠١٠م العدد (١٠١٢٧) ١٤٣١هـ - ٢٨ يناير ٢٠١٠م العدد (١٠١٢٧) ٣٣الخميس ٥  شعبان ١٤٣٧ هـ - ١٢ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٦)الخميس ١٣ صفر

يوسف عثمان

قـــال الـــشـــاب يــوســف عــثــمــان اعــتــقــد إن 
رخصة القيادة المؤقتة التي تمنح للشباب 
مشاكل  من  الكثير  ستزيح  عاماً،   ١٨ دون 
التوصيل عن غالبية األسر، فهؤالء الشباب 
قيادة  رخصة  إلــى  الحاجة  أمــس  في  هم 
إزعاج  وعن  بحرية  التحرك  من  تمكنهم 
االستمرار  شخصياً  أشجع  وأنــا  الوالدين، 
بشروط  ولــكــن  الــقــيــادة  رخــصــة  منح  فــي 
مـــدارس  فــي  دورات  الــشــاب  تــلــقــي  أولــهــا 
الـــســـواقـــة حــتــى يــكــونــوا مــؤهــلــيــن لــقــيــادة 
ــتــقــيــد بــشــروط  الـــســـيـــارة بــشــكــل آمــــن وال
لمن  توعوية  حمالت  عمل  ثانياً  الــمــرور، 

في  المؤقتة  الرخصة  على  الحصول  يريد 
السواقة.  مدارس 

وأضـــــاف: أصــبــحــنــا نــشــاهــد الــكــثــيــر من 
حـــــوادث الــســيــر وأغـــلـــب الــمــتــســبــبــيــن بــهــذه 
واليـــكـــون لديهم  ـــحـــوادث يــكــونــوا شــبــابــاً  ال
تــوعــيــة كــافــيــة بــشــروط الـــمـــرور واليــكــون 
بإزهاق  فيتسببون  يحاسبهم  رقيباً  عليهم 
أرواحهم وأرواح غيرهم، وأيضاً نشاهدهم 
بسياراتهم  يمشون  الخارجية  الطرق  على 
بــشــكــل جــنــونــي، فــلــذلــك البــــد مـــن تــوعــيــة 
الرخصة  هــذه  على  يحصل  الـــذي  الــشــبــاب 

للحفاظ على سالمته وسالمة الناس.

رخـــصـــة  أن  ـــــرى  ي الـــســـقـــيـــطـــري  هـــــالل 
وحــالً  للشاب  مهمة  هــي  المؤقتة  الــقــيــادة 
الــتــشــديــد  يــجــب  أنـــه  إال  الــمــشــاكــل،  لــبــعــض 
اســتــثــنــائــيــة  حـــاالت  فــي  إال  إصـــدارهـــا  عــلــى 
للشاب،  الرخصة  هذه  منح  لحاجة   ً ووفقا
على  ابنها  العائلة  تلزم  أن   ً أيضا وبشرط 
الــتــقــيــد بــوجــود ســائــق مــرافــق كــمــا يــفــرض 
في  يتوفر  أن  يجب  الشرط  فهذا  القانون، 

الرخصة. هذه  إصدار 
تستخرج  األســـر  مــن  الــعــديــد  إن  وقـــال: 
مفاتيح  تــعــطــيــه  ثــم  البــنــهــا  الــرخــصــة  هــذه 
الــســيــارة لــيــذهــب بــهــا وحـــده مــتــى مــاشــاء 
وقد  مــروريــة  كــوارث  فــي  يتسبب  مــا  وهــو 
يــتــســبــب بــالــوفــاة لــه ولــغــيــره، فــإن إصــدار 

يــدخــل  ــالــقــوانــيــن  ب إلـــزامـــهـــم  دون  لــلــشــبــاب  «الـــكـــاتـــشـــا» 
الــشــروع  أو  االنــتــحــار،  إلــى  دفــعــهــم  بــاب  فــي 
وألن  اآلخـــــــريـــــــن،  قــــتــــل  فـــــي 
لـــــمـــــراهـــــقـــــيـــــن  ا

وأنــظــمــة  بـــقـــوانـــيـــن  يـــلـــتـــزمـــون  ال   ً غـــالـــبـــا
ــــمــــرور الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا بـــدلـــيـــل زيـــــادة  ل ا
الــحــوادث الــتــي عـــادة مــا يــكــون حــامــلــون 

فيها.  ً طرفا المؤقتة  الرخصة 
لــــذا يــجــب عــلــى الـــشـــاب عــنــدمــا يــريــد 
الحصول على هذه الرخصة أوالً االلتزام 
بــقــوانــيــن الــمــرور، وخــضــوعــهــم لـــدورات 

المعتمدة.  المدارس  في  تدريبية 
لـــكـــبـــرى  ا لـــمـــشـــكـــلـــة  ا أن  لـــــى  إ وأشـــــــار 
ـــقـــيـــادة  ل ا رخــــصــــة  مـــنـــح  فــــي  تـــكـــمـــن  ال 
ــمــا  ن وإ ذاك،  أو  لـــشـــاب  ا لـــهـــذا  لــمــؤقــتــة  ا
بـــنـــاءهـــم  أ يــشــجــعــون  ـــذيـــن  ل ا اآلبـــــاء  فـــي 
تــدريــبــهــم  دون  لـــســـيـــارات  ا قـــيـــادة  عــلــى 
مــنــحــهــا  بــعــدم  ونــطــالــب  لـــمـــدارس،  ا فــي 
خضوع  وبعد  القصوى  الحاالت  وفي  يستحقها  لمن  إال 
لـــســـيـــاقـــة  ا مـــــــدارس  فــــي  تـــدريـــبـــيـــة  لـــــــدورات  صـــاحـــبـــهـــا 
تــقــع  لــتــي  ا لــحــوادث  ا مــعــظــم  أن  إلــى   ً مــشــيــرا لــمــعــتــمــدة،  ا
 ١٨ ســن  تحت  الشباب  هــم  فيها  السبب  يكون  مــا   ً غالبا
وجــود  فيها  يشترط  التي  المؤقتة  الرخصة  حملة  مــن 
نــشــهــده  لــم  وهــذا  حــامــلــهــا  مــع  مــرافــق  ســائــق 

الشباب. من  كثير  في 

يشير الشاب متعب المري إلى أن حمل الرخصة المؤقتة للشاب 
دون ١٨ سنة هي ذو حدين سلبي وإيجابي، حيث تكون سلبية إذا 
عقول  تخاطب  فعالة  توعية  وبرامج  بحمالت  حامليها  تصاحب  لم 
يريدها  فعالً  الرخصة  هــذه  طالب  كــان  إن  اإليجابية  أمــا  الشباب، 

لخدمة نفسه وخدمة عائلته وقضاء الحوائج المنزلية. 
الحوادث  من  العديد  تشهد  الدوحة  شــوارع  مختلف  أن  وأضــاف: 
الوفاة  حــاالت  من  العديد  وراءهـــا  خلفت  التي  المروعة  المرورية 
هم  هـــؤالء  وغالبية  عــشــرة،  الثامنة  ســن  دون  لشباب  اإلصــابــة  أو 
أصالً،  رخصة  يحمل  ال  من  أو  المؤقتة  القيادة  رخص  حاملي  من 
وهذا ما يؤكد أن هذه الفئة العمرية من الشباب التي تحمل رخصة 
قيادة مؤقتة تتميز في قيادتها للسيارات بالتهور واالستهتار وقيادة 
والــشــوارع  الطرق  على  سباقات  وتنظيم  جنونية  بسرعة  السيارات 
وراءهـــا  تخلف  الــتــي  الــمــروعــة  لــلــحــوادث  يعرضهم  مــا  وهــو  العامة 

حاالت وفاة وإصابات بالغة. 
وأشار إلى أن هؤالء المراهقين لم يستفيدوا من برامج التوعية 
برامج  دامــت  مــا  لديهم  صــدى  تجد  لــن  أنها  يبدو  التي  الــمــروريــة 
التوعية مقتصرة على البرامج التقليدية التي لم يعد يعيرها الشباب 

أهمية. 

وطـــــالـــــب مـــتـــعـــب بـــابـــتـــكـــار 
حديثة  مــروريــة  توعية  برامج 
تخاطب عقول الشباب الذي لم 
القديمة،  باألساليب  يهتم  يعد 
تنتشر  أن  يجب  التوعية  وهــذه 

عبر مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المقروءة والمرئية 
والمسموعة، باإلضافة إلى أفالم كرتون موجهة لألطفال خصيصاً 
كل  ينشأ  حتى  األطفال  اهتمام  تستقطب  التي  القنوات  شاشات  على 
طفل على أهمية التقيد بأنظمة وقوانين المرور، ويعرف مخاطر 
األسرة  دور  أهمية  أذهاننا  عن  يغيب  أن  دون  القيادة،  في  التهور 
التي هي القادرة على ترسيخ هذه القيم والمفاهيم في عقول أبنائها 

منذ الصغر.
وأيـــضـــاً اســتــضــافــة شــبــاب عــبــر وســائــل اإلعــــالم لــلــذيــن تــعــرضــوا 
معاناتهم  عــن  للجمهور  ليتكلموا  الــســيــارات  قــيــادة  فــي  لــحــوادث 
طريقة  فهذه  الــجــديــد،  والجيل  الشباب  توعية  بهدف  وقصصهم 
أظن أنها كفيلة بلفت انتباه المراهقين الذين يحملون رخصة قيادة 

مؤقتة وتحذيرهم من مخاطر االستهتار أثناء القيادة.

أوضـــح مــحــمــد الــمــري بـــأن رخــصــة الــقــيــادة الــمــؤقــتــة هــي ضــروريــة لــكــل شـــاب بــشــرط 
يضطر  فعالً  كان  إذا  إال  له  التعطى  أن  ويجب  الشاب  قبل  من  اإليجابي  بالشكل  استخدامها 
العائلة،  وحوائج  حوائجه  وقضاء  والديه  عن  العبء  لتخفيف  الرخصة  هذه  لحمل  الشاب 
هذه  على  للحصول  المعتمدة  السياقة  مدارس  في  للشاب  دروس  هناك  يكون  بأن  وأيضاً 
مع  نشاهده  نعد  لم  أصبحنا  األمر  وهذا  بجانبه  له  مرافق  سائق  معه  يكون  وأن  الرخصة 
المروعة  المرورية  الحوادث  بأن  وأضاف  بسيارته،  لوحده  يخرج  وأصبح  الشباب  من  كثير 

الشاب. من  المباالة  عدم  بسبب  يومياً  نشاهدها  وأصبحنا  كثرت 
لــلــتــفــحــيــط  بــســيــاراتــهــم  لــلــيــل  ا مــنــتــصــف  بــعــد  يــخــرجــون  الــشــبــاب  مــن  الــكــثــيــر  أن  وأكـــد 
وإزعـــاج الــنــاس ونــجــد أن هـــؤالء الــشــبــاب هــم مــن حــمــلــة الــرخــصــة الــمــؤقــتــة، وأضــاف 

ً هــي كــثــرة االنــشــغــال  لـــحـــوادث الــتــي يــتــســبــب بــهــا الــشــبــاب أيــضــا مــن أســبــاب ا
الكثير  وقــوع  وراء  الرئيسي  السبب  وهــو  لــقــيــادة  ا أثــنــاء  بــالــجــوال 

الطرق.  حوادث  من 

الشباب يتصدر ضحايا الحوادث المروريةالشباب يتصدر ضحايا الحوادث المرورية

يجب منح الكاشتا في حاالت استثانئية 

مطلوب تكثيف 
الحمالت التوعوية 

 المرافق غائب أثناء القيادة

يوسف عثمان:

هالل السقيطري:

متعب المري:

محمد المري:

رخــصــة الكاتشــا .. نزيــف عـلى الطــريقرخــصــة الكاتشــا .. نزيــف عـلى الطــريق

قــال عــمــرو عـــواد أن حــصــول رخــصــة الــقــيــادة 
جــداً  مهمة  هــي  عــامــاً   ١٨ دون  لــلــشــاب  الــمــؤقــتــة 
بــســبــب احــتــيــاج الـــشـــاب لـــهـــذه الــرخــصــة لــقــضــاء 
الحصول  بشرط  عائلته  حوائج  وقضاء  حوائجه 
بــقــيــادة  عــلــيــهــا يــجــب أن يــكــون الــشــاب مــلــتــزمــاً 
أن  مــن  والبــد  الــمــرور،  بــقــواعــد  وأيــضــاً  المركبة 
يــكــون هــنــاك مــرافــق بــجــانــب الــشــاب الـــذي يقود 

المرورية. للتعليمات  طبقاً  وذلك 
وأضــــــــــاف: بـــعـــض الــــشــــبــــاب اليـــســـتـــغـــل هـــذه 

بإلحاق  يستغلها  بــل  اإليــجــابــي  بالشكل  الرخصة 
أليمة  حـــوادث  بــعــدهــا  ويــنــتــج  بــاآلخــريــن  الــضــرر 
قواعد  مفهوم  عن  الشاب  لدى  الوعي  قلة  بسبب 

المرور.
فقط  الــرخــصــة  هــذه  تعطى  أن  يجب  فلذلك 
تخفيف  بــهــدف  فــعــالً  يــحــتــاجــهــا  الــشــاب  كـــان  إن 
عــمــل حــمــالت  الــعــبء عــن أهــلــه .. ويــجــب أيــضــاً 
ألي  تجنباً  المدارس  في  وللشباب  للطالب  توعية 

وبغيره. به  يلحق  ضرر 

هالل السقيطري

كتب - مصطفى عدي:

رغــــم أهــمــيــة رخـــصـــة الـــقـــيـــادة لـــلـــســـيـــارات والـــتـــي تسمى 
والــذي  عــامــاً،   ١٧ ســن  فــي  هــم  لمن  تمنح  والــتــي  بـ»الكاتشا» 
بشكل  القيادة  رخصة  على  للحصول  القانوني  السن  يبلغ  لم 
المنادية  األصــوات  الماضية  الفترة  خــالل  تصاعدت  طبيعي، 
بتشديد الرقابة على ضوابط منح تلك الرخصة، وتفعيل دور 

األسرة في متابعة أبنائهم.
الــحــوادث  مــن  العديد  وقـــوع  الماضية  الفترة  شــهــدت  فقد 
المروعة ، ضحاياها من الشباب صغير السن، وحامل لرخصة 
«الكاتشا».. وهو ما دفع المواطنون للمطالبة عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي إلــى 
عـــدم مــنــح الــرخــصــة 

إلى  أدت  ألنها  ومــحــدودة  استثنائية  حــاالت  فــي  إال  المؤقتة 
الــعــديــد مـــن الـــحـــوادث لــلــشــبــاب خــاصــة الـــطـــالب فـــي اآلونـــة 
زمام  وامتالك  القيادة  فرصة  لهم  تتاح  عندما  االخيرة،ألنها 
السيارة وبدون رقيب عليهم يبدأ الشباب حينها باستغالل هذه 

الرخصة بالشكل السلبي.
 وأشاروا إلى أن حاملي رخصة القيادة المؤقتة «الكاتشا» هم 
العامة،  الطرقات  على  اليومية  السير  لحوادث  عرضة  األكثر 
أن  حيث  الــشــوارع،  فــي  الــســيــارات  نسبة  زيـــادة  إلــى  باإلضافة 
الحوادث الخطيرة والوفيات قد كثرت والتي عادة ما يتسبب 
ضاربين  جنونية  سباقات  في  سياراتهم  يــقــودون  شباب  بها 

عرض الحائط بسالمتهم وسالمة مستخدمي الطريق. 
اإلعالم  وسائل  قبل  من  توعوية  حمالت  بتكثيف  مطالبين 
وبــرامــج قـــادرة على إيــصــال الــرســالــة إلــى عــقــول الشباب من 
الفئات العمرية التي تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، والذين 
لم يهتموا للحمالت والبرامج التقليدية.

حمالت توعية للطالب وللشبابحمالت توعية للطالب وللشباب
عمرو عواد:عمرو عواد:

محمد المري

عمرو عواد

متعب المري



٤

هــواة الـــدامـــــة ..هــواة الـــدامـــــة ..
مخلصون لحماية التراثمخلصون لحماية التراث

أقدم لعبة خليجية تتحدى الزمن في سوق واقف

محمد سيف السليطي المنسق العام للعبة:

ـــار ـــم ــف األع ــل ــخــت ــة مــــن م ــب ــع ــل ــع هــــــواة ال ــم ــج مـــنـــافـــســـات يـــومـــيـــة ت

الــعــربــي  الـــوطـــن  ــوى  مــســت عــلــى  لــنــشــرهــا  ــســعــى  ون  .. ــعــقــل  ال تــنــشــط  الــلــعــبــة   

كتبت- هبة البيه :

على  للحفاظ  يومياً  الــدامــة  لعبة  هــواة  يجتمع   
،فيحرصون  االندثار  من  وحمايتها  التراثية  اللعبة 
عــلــى الــمــنــافــســات الــتــي يــشــهــدهــا مــجــلــس الــدامــة 
الكائن بسوق واقف .. واستقطاب المزيد من هواة 

. أعمارهم  بمختلف  اللعبة 
المجلس  وأعضاء  رواد  أكد  للمجلس  زيارة  وفي 
األلــعــاب  على  الــحــفــاظ  أهمية  مــنــوعــات [  لـــ 

الشعبية كجزء من التراث القطري.

ضــمــن   ٢٠٠٩ عــــــام  الــــــدامــــــة  مـــجـــلـــس  ــــشــــئ  أن
استراتيجية شاملة للحفاظ على التراث القطري .
فالدامة هي إحدى األلعاب القطرية والخليجية 
وأروقــة  المقاهي  في  تلعب  كانت  والتي  القديمة 
الـــســـوق قــديــمــاً ، وقـــد أصــبــح لــلــعــبــة الـــيـــوم مــكــان 
مــخــصــص بــالــســوق يــســمــى مــجــلــس الـــدامـــة تــقــام 
المشاركات  فيه  وتنظم  المحلية  المسابقات  فيه 

. للعبة  الخليجية 
ومرت اللعبة بمراحل عديدة منها حفر الخانات 
على األرض وعلى األقمشة إلى أن وصلت لشكلها 

الحالي المطور وكذلك تطورت ألن وصلت اللعبة 
إلى تطبيقات الجواالت والهواتف الذكية وأصبحت 

في متناول الجميع وتتناسب مع روح العصر.
وانتشرت اللعبة في الخليج في ظل وجود العهد 
ونشروها  مصر  من  األتراك  نقلها  حيث  العثماني 
في  وتــســمــى «دومــــا»  وإفــريــقــيــا  الخليج  دول  فــي 
الشام  بالد  في  اآلن  حتى  اللعبة  وتمارس  إفريقيا 

خاصة لبنان وسوريا ، واألردن ومختلف البالد.
طاولة  وتتكون  «الملك»  تعني  كلمة  و»دامـــة» 
من  والمكونة  الخشبية»  «الرقعة  مــن  «الــدامــة» 

اثنين  العبين  قبل  مــن  تلعب  مربعاً  أو  خــانــة   ٤٦
هي  حجرا»احطبه»   ٣٢ الالعبان  ويتقاسم  فقط 
موزعة  لونين  الى  تنقسم  التي  اللعبة  أحجار  عدد 
المتبقية  الـــخـــانـــات  تــتــبــقــى  فــيــمــا  خــانــة   ١٦ عــلــى 
أو «احطبة»  حجر  أي  فهو  الملك  أما  للعب  خالية 
األخيرة  الخانة  الــى  بــه  يصل  أن  الــالعــب  يستطيع 
الحجر  يتحول  عندما  للخصم  األخرى  الجهة  في 
أو الــــ «احــطــبــه» الـــى مــلــك يــحــق لــه أن يــأكــل في 
الــذي  الــعــادي  الحجر  عكس  على  االتــجــاهــات  كــل 

اليستطيع أن يأكل إال باتجاه واحد.

وطــريــقــة الــلــعــب تــتــركــز عــلــى الــدفــاع والــهــجــوم 
الـــى أن يــصــل أي مــن الــالعــبــيــن الـــى الــمــلــك وهــي 
وتحتاج  والتكتيك  الخطط  على  مبنية  ذهنية  لعبة 

نافذ. لذكاء 
ســعــيــهــم  عـــلـــى  لــــــ[  الــمــجــلــس  رواد  وأكــــــد 
إلحـــيـــاء الــلــعــبــة والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا مـــن االنـــدثـــار 
واألجــداد  اآلبــاء  لذكرى  تخليدا  إحياؤها  ،وواجبنا 
ونشرها على مستوى الوطن وتدريب جيل جديد 
واســتــضــافــة هــــواة الــلــعــبــة مـــن مــخــتــلــف الــمــنــاطــق 

للعب.

 الخميس ٥ شعبان ١٤٣٧ هـ - ١٢ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٦)

أجدادنا لعبوا الدامة من ٢٠٠ سنة
السليطي  سيف  محمد  يــؤكــد 
المنسق العام وعضو مجلس إدارة 
في  أجـــدادنـــا  أن  الـــدامـــة  مجلس 
من  أكثر  من  الــدامــة  لعبوا  قطر 
من  رواد  لها  فاللعبة  سنة..   ٢٠٠
واســتــطــاع   ، الجنسيات  مختلف 
اللعبة  يــعــيــد  أن  الـــدامـــة  مــجــلــس 
لــمــســارهــا الــصــحــيــح كــمــا كــانــت 

قديماً .
عــلــى  نـــــحـــــرص   : وأضــــــــــــاف 
خوفاً  اللعبة  واســتــمــرار  الحضور 
مـــن االنــــدثــــار ، رغــــم تــغــيــر في 
ــتــطــور عليها  شــكــلــهــا وإدخــــــال ال
بعض الشيء إال أن طريقة اللعب 
وقــواعــدهــا واحـــدة لــم تتغير عن 
الــطــريــقــة الــتــي كــانــت تــلــعــب بها 

قديماً.
ولــفــت إلـــى أنـــه قــديــمــاً كــانــت 

القماش  مــن  قطعة  عــلــى  تلعب 
عليها  نــحــافــظ  أن  واســتــطــعــنــا 
كأحد الموروثات الشعبية ونقلها 

لألجيال القادمة.
كذلك  الشباب  أن   : وأضـــاف   
مـــن الــجــيــل الــجــديــد يــحــرصــون 
على الحضور والتنافس مع الكبار 
وإحياء اللعبة وتحظى اللعبة على 
اهتمام كبير من مختلف الفئات 

واألعمار .
لـــدى  الــلــعــبــة  أن   : وأضــــــــاف 
البعض مثل اإلدمان ، حتى أنا لم 
أستطع االستغناء عنها ، حتى إنني 
وكذلك  ابني  مع  بالمنزل  ألعبها 

ألعبها على التليفون المحمول .
ومـــن مــمــيــزات الــلــعــبــة  يقول 
: تــنــشــط الــــذاكــــرة والــعــقــل لــدى 
اإلنسان ولذلك نركز على تعليمها 

لـــألطـــفـــال ألنـــهـــا تــنــمــي لــديــهــم 
مهارات عديدة حيث تعتمد اللعبة 
على ضرورة حساب كل الخطوات 
ألن  الصحيحة  الــقــرارات  واتخاذ 
يستغلها  قــد  خــاطــئــة  خــطــوة  أي 
الــخــصــم ضـــده ، وبــالــتــالــي تنمي 

مهارة تحمل المسؤولية والتفكير 
وعــــدم الــتــســرع وتــنــشــط الــذهــن 
فهي رياضة فكرية باألساس ألن 

كل حركة بها محسوبة.
لعبة  إحــيــاء  واجبنا   : وأضـــاف 
األجـــــداد ونــشــرهــا عــلــى مستوى 
الــــوطــــن وتــــدريــــب جـــيـــل جــديــد 
واســـتـــضـــافـــة هــــــواة الــلــعــبــة مــن 

مختلف المناطق للعب .
محبي  يومياً  نستقبل   : وقــال 
لعبة الدامة من القطريين وغير 
الجنسيات  كــل  ومــن  القطريين 
من  كبيراً  إقــبــاالً  تلقى  واللعبة   ،
الجميع ، خاصة أن معظم الدول 
وســـوريـــا  األردن  مــثــل  الــعــربــيــة 
دول  وكذلك  وفلسطين  والعراق 
االهتمام  لديهم  وتركيا  الخليج 
ذاتـــــه بــالــلــعــبــة وكـــــان أجـــدادهـــم 

اللعبة  وتــعــتــبــر  قــديــمــاً  يلعبونها 
جميع  لدى  قديما  شعبيا  موروثا 

الدول.
وأضــــاف نــحــن حــريــصــون أن 
اللعبة  هــذه  الصغار  أبــنــاءنــا  نعلم 
ومثل ما خرجنا نحن وجدنا هذه 
اللعبة واستطعنا أن ننهض باللعبة 
ونحافظ عليها وأن نوصل األمانة 
لألجيال القادمة أعتقد أن أبناءنا 
ويحافظون  مسيرتنا  سيواصلون 

عليها بحكم أنها موروث.
والمشاركات  البطوالت  وعــن 
الـــخـــاصـــة بــالــمــجــلــس أكــــد أنــهــم 
يشاركون في فعاليات وبطوالت 
على المستوى المحلي والخليجي 
، والهدف ليس الفوز بقدر ما أن 
الهدف هو إحياء التراث وتنشيط 

المجلس والتعريف به .

محمد السليطي

أن  الــى  الــبــدر  يشيرسعد 
الــلــعــبــة ذهـــنـــيـــة وأحـــــرص 
يومي  بشكل  الــتــواجــد  عــلــى 
لـــــقـــــضـــــاء وقـــــــــت فـــــراغـــــي 
والـــلـــعـــب بــمــجــلــس الـــدامـــة 

حتى ال أنساها.
الـــلـــعـــبـــة  هـــــــذه   : وقــــــــال 
اشتهرت في قطر والخليج 
الرتباطها  عليها  ونحافظ 
بــــــالــــــتــــــراث وهــــــــي ضـــمـــن 
األلــــــعــــــاب الـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
نحافظ عليها من االندثار .

ــعــبــة ارتـــبـــطـــت بــالــعــصــف  ــل وأضــــــاف : ال
الــذهــنــي وتــشــغــيــل الــذهــن والــتــركــيــز وقــد 
نسيانها. إلمكانية  لفترة  لعبها  عدم  يتسبب 

وقال : إن أكثر شيء يقهر الفرد عندما 
الالعب  ويستفزه   ، اللعبة  هــذه  في  يخسر 

الــــــــذي أمـــــامـــــه بــالــضــحــك 
بالغيظ  نــصــاب  مــا  فــكــثــيــراً 
ــــدمــــا نــــخــــســــر فــــيــــهــــا ،  عــــن
فــالــلــعــبــة تــنــمــي نـــوعـــا مــن 
الــتــنــافــس الــحــقــيــقــي فــيــمــا 

. بيننا
عــلــى  أحــــــرص   : ولـــفـــت 
تــعــلــيــم ابــنــتــي لــعــبــة الــدامــة 
ـــاً ،  ــــحــــاول الــلــعــب ســـوي ،ون
وعـــــن قـــلـــة عـــــدد الــفــتــيــات 
قال  اللعبة  يلعبن  الــالواتــي 
الــفــتــيــات  بـــعـــض  هــــنــــاك   :
األوروبــــيــــات يــحــرصــن عــلــى الــحــضــور في 
مــجــلــس الـــدامـــة ، خــاصــة أن لــعــبــة الــدامــة 
األخرى  بالبالد  التراثية  األلعاب  مع  تتشابه 
يــأتــي  شــخــص  وأي   ، الــشــطــرنــج  ،وتـــشـــبـــه 

له. بتعليمها  نقوم  اللعبة  تعلم  يطلب 

أنــه  الكبيسي  لــحــدان  شــلــهــوب  أكـــد 
الــدامــة  مجلس  حــضــور  على  يــحــرص 
يــومــيــاً وأنــــه يــلــعــب هـــذه الــلــعــبــة منذ 
مسلية  وهــــي  اآلن  وحـــتـــى  طــفــولــتــه 
وتشغل وقت الفراغ وتعود الفرد على 

الصبر ، وعلى التركيز .
وقال: اللعبة تنشط الذاكرة وتساعد 
عــلــى الــتــركــيــز وحـــســـاب الــحــســابــات 
على  الــلــعــبــة  تعتمد  حــيــث   ، للخصم 
وضــــــع الـــخـــطـــط واإلســـتـــرتـــيـــجـــيـــات 
وأعتبرها  الخصم  مع  اللعب  لكيفية 
كــأنــهــا مــعــركــة والبــــد مـــن الـــفـــوز بها 
وأقوم خاللها بإعداد الخطط لهزيمة 

الخصم .
وأشار الى أنه يحب التنافس واللعب 
وكـــذلـــك يــتــقــبــل الـــخـــســـارة ويـــحـــاول 

تعويضها في مرات اللعب القادمة.
وأوضـــــــح أنـــــه يــجــلــس بــالــســاعــات 
كما  أصــدقــائــه  مــع  اللعبة  هــذه  للعب 
أنــه يــشــارك فــي الــبــطــوالت المختلفة 

الخاصة باللعبة.

أحرص على تعليم ابنتي لعبة الدامة

خطط لهزيمة الخصم

سعد البدر : 

شلهوب لحدان الكبيسي :

سعد البدر

شلهوب  الكبيسي

ـــاف
ي و
عد
 : إ
في

األلــــــعــــــاب
نحافظ 

وأضـــــأ
الــذهــنــي
ع يتسبب 
وقال
ف يخسر 

أسامة قناعة:  اللعبة منتشرةأحمد محمود : اللعبة تحتاج لذكاء ودهاء
في مختلف الدول العربية يقول أحمد محمود : ابني عندما 

يشاهدني ألعبها تعلمها وأنا تعلمتها 
من والدي عندما كنت آراه يلعبها مع 
أصدقائه ،وهكذا تتوارث اللعبة من 
يلعبونها  قديماً  وكانوا   ، لجيل  جيل 
أمام البيوت في الحوض ويحفرون 
قطعة  على  أو  األرض  على  الخانات 

قماش يرسمون ويلعبونها .
وأشار إلى أن اللعبة تحتاج لذكاء 
ودهاء في اللعب وحساب الخطوات 

الفوز  يستطيع  حتى  كبير  بشكل 
الهزيمة  أحـــب  ال  وشــخــصــيــاً   ،

وأسعى دائماً للفوز في هذه اللعبة .
المفضلة  األلـــعـــاب  إحــــدى  وهـــي 
لدي حتى إنني قمت بتنزيل تطبيق 
خــــاص بـــهـــذه الــلــعــبــة عــلــى الـــجـــوال 
الوقت  طـــوال  باللعبة  أستمتع  لكي 
يوم  يمر  ال  اإلدمــــان  مثل  وصـــارت 

دون أن ألعبها.

قال أسامة قناعة من سوريا : إن 
العربية  الـــدول  فــي  منتشرة  اللعبة 
معروفة  اللعبة  سوريا  في  ولديهم 
اآلباء  لعبة  وتعتبر  األزل  قديم  منذ 
واألجداد التي يمارسونها في أوقات 
الــــــــفــــــــراغ وفـــــي 

المجالس.
وتــابــع : إن الــكــبــار يــعــرفــون هذه 
الــلــعــبــة وفـــي مــنــاطــق عـــديـــدة لدينا 
أن كبار السن  كانوا يلعبونها موضحاً 
أكــثــر مــن معرفة  يــعــرفــونــهــا جــيــداً 

الجيل الجديد لها.
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من الجواالت إلى السيارات

ــــة ــــي ــــاع ــــم ــــت اج مــــــكــــــانــــــة  ـــــا  ـــــه صـــــاحـــــب وتــــــمــــــنــــــح  طــــــائــــــلــــــة  مــــــبــــــالــــــغ  تــــتــــكــــلــــف   : الـــــــشـــــــبـــــــاب 

األرقام المميزة .. أقصر طريق للشهرة

 الرقم المميز للكشخةمحمد المري :
محمد  الـــشـــاب  المميز يـــقـــول  الــرقــم   : كجزء الــمــري   للشباب  ــــنــــاء األرقــــــــام من  «الكشخة» .. ولذلك ضـــروري  أكــثــر الـــمـــمـــيـــزة مـــنـــذ الــصــغــر، أحـــــــب اقــــت الــشــبــاب  أن  المميزة اهـــتـــمـــامـــاً مــــن الــفــتــيــات وأرى  األرقـــام  شــخــصــيــاً حتى في لوحة السيارة.بمسألة   : سيارة ســــعــــيــــت كــــــثــــــيــــــراً حـــتـــى وأضـــــــــاف  رقــم  على  حصلت 

رقم  كلفه  الشباب  أحد  أن  أعــرف  أنني  كما  مميز،  هاتف  ورقــم 
على  حصل  حتى  رقمه  دائماً  يغير  وكــان  ريــال،  ألــف   ٣٠ سيارته 
خالل أرقامهم المميزة.رقم مميز، ولكن في نفس الوقت النستطيع تقييم األشخاص من 

أكــــد بــنــدر مــحــمــد أنــه 

يــفــضــل ويــحــب أيـــضـــاً أن 

مميزاً  هاتفه  رقــم  يكون 

ورقــــــــم ســــيــــارتــــه أيــــضــــاً 

مميزاً.

ـــــــرقـــــــم  ال  : وقـــــــــــــــــال 

الشخص  يــعــطــي  الــمــمــيــز 

«برستيج» وهيبة، وهذه 

إنكارها  يمكن  ال  حقيقة 

خـــــاصـــــة فــــــي أوطــــانــــنــــا 

أحب  أنــنــي  كما  العربية، 

سهل  ألنــه  المميز  الــرقــم 

الحفظ والتذكر. 

ولكن ال أحب اقتناءه ألعجب الفتيات كما يفعل بعض الشباب، 

بين  وتميز  وحــب  وتفاخر  تحد  فهناك  «للتحدي»  فقط  ولكن 

الشباب ومن كان رقم هاتفه أو سيارته مميزاً أكثر، وهناك من 

يضطر  بعضهم  أن  حتى  إلــيــه،  األنــظــار  فت 
لل طائلة  مبالغ  يدفع 

لالقتراض من أجل هذا األمر. 

ن الجميل أن يكون عند الشخص شيء مميز ولكن 
وبصراحة م

في  الفتة  وبــصــورة  انتشرت  الظاهرة 
هــذه  أن  مــن  يمنع  ال  هــذا 

المجتمع على مختلف األعمار والطبقات. 

هاتفه  رقــم  خــالل  مــن  الشخص  أقــيــم  أن  طيع 
الأست  : وقـــال 

ستطيع تقييم الشخص من 
رته بل بكل تأكيد ن

المميز أو رقم سيا

خالل لباقة كالمه ومعاملته مع الناس.

بندر محمد : تميز األرقام 

يمنح صاحبها الهيبة

للجواالت  المميزة  األرقـــام  اختيار  أن  إلــى   يشير  النعيمي  راشــد 
فالكل  تجارة،  الوقت  نفس  وفي  موضة  أصبحت  السيارات  ولوحات 
أصبح يبحث عن األرقام المميزة وهناك أناس تفضل أن تكون أرقام 
: بأن السبب  هواتفها مشابهة لتاريخ الميالد أو رقم السيارة مضيفاً 
الرئيسي في نظري الشخصي أنها أسباب نفسية تدل على المظاهر 

والتفاخر أمام الناس لحصولهم على كل ماهو مميز. 
بل  آلالف  تصل  خيالية  بمبالغ  تباع  أصبحت  األرقـــام  إن    : وقــال 
إلى ماليين الرياالت، مما دعا بعض المؤسسات إلى التنافس بعرض 
األرقام المميزة لعمالئها وبأسعار ما بين المتوسطة والمرتفعة من 
خالل العروض التي تقدم لهم، وأصبح اإلقبال عليها بشكل كبير جداً 
من قبل الجمهور كما أصبح تجار األرقام المميزة كثيرين عبر مواقع 
اإلنترنت حيث نجد إعالنات كثيرة على مواقع التواصل االجتماعي في 
الوقت الحالي عبر الصحف واإلنترنت وغيرها عن هذه األرقام التي 
نرى أصحابها أناساً عاديين يمارسون المهنة مستغلين نقطة ضعف 
المتالك  خيالية  مبالغ  بدفع  لديه  مانع  ال  الــذي  الشباب  بل  المجتمع 
الرقم المميز، وأشار النعيمي إلى أنه ال مانع أن يميز اإلنسان نفسه 
في  للهوس  تصل  التي  المبالغة  دون  ولكن  المعقول  إطــار  في  ولكن 
عالم األرقام والتبذير، حيث يستطيع أن يميز الشخص نفسه بأمور 
رفع  يستطيع  إنجاز  بعمل  أو  واألكاديمي،  الدراسي  كالتفوق  أخــرى  

اسم بالده وغيرها الكثير.

راشد النعيمي : اإلعالنات 
تشعل المنافسات 

عبدالرحمن المري يقول : رقمي عادي ولست من هواة األرقام 
المميزة الفي الجواالت والحتى السيارات ، والمهم لدي أن جوالي 
يستقبل ويرسل مكالمات وأستطيع التواصل به مع العالم، كما أنني 
عادياً  ال أهتم بهذا األمر للفت االنتباه، والرقم المميز أصبح شيئاً 
األمر  يعد  ولم  مميزاً،  رقماً  يمتلك  أصبح  واحــد  وأي  األيــام،  هذه 
الحال  كانت  كما  منصب  ذوي  أو  معينين  أشــخــاص  على  يقتصر 
بعض  يصيب  الــذي  الهوس  إلى  يعود  ذلك  في  والسبب  السابق،  في 
النستطيع  وأضـــاف:   اقتنائها.  على  الجميع  شجع  مما  األشــخــاص، 

أن نقيم األشخاص من خالل أرقام هواتفهم، أو أرقام سياراتهم 
إال بالتعامل معه شخصياً. وأضاف: الأؤيد على اإلطالق فكرة أن 
األشــخــاص  مــن  الــعــديــد  فهنالك  صــاحــبــه،  شخصية  يعكس  الــرقــم 
لديهم أرقام مميزة ولكنهم مفلسون واليستطيعون تعبئة رصيد 
ألرقامهم، ولكن حتى يقول الناس عنه «فالن ولد نعمة ولكن من 
وجهة نظري شخصية الشخص يعكسها مظهره وشكله وأناقته في 
اللبس ولباقته في الكالم والمعاملة مع الناس وليس رقمه، وهناك 

شباب يحصلون على األرقام المميزة في مسألة معاكسة الفتيات.

  األرقام المميزة ال تعكس مكانة صاحبها 
عبدالرحمن سعيد المري : 

ــــة ــــي ــــاع ــــم ــــت اج مــــــكــــــانــــــة  ـــــا  ـــــه صـــــاحـــــب ــمــــــنــــــح 

كتب ـ مصطفى عدي 

أرقـــــام ذهــبــيــة، فـــرصـــة لن 
التميز  عـــن  لــلــبــاحــثــيــن  تــتــكــرر 
مميز  جــوال   رقم  والشهرة، « 
ـــبـــيـــع ألعـــلـــى ســـعـــر، أرقـــــام  وال
سيارات مميزة تبدأ من مليون 
ريال وتصل إلى ٣ ماليين ريال 
تتصدر  نراها  اإلعالنات  تلك   ..
واإلنترنت  اإلعــالنــات  صفحات 
خيالية،  وبــأســعــار  كبير  بشكل 

مع زيادة المهووسين  خصوصاً 
باقتناء األرقام المميزة. 

كأقصر  موضة  تتوقف  فلم 
كلفت  لو  حتى  للشهرة  الطرق 
إلى  تصل  طائلة  مبالغ  صاحبها 
الماليين كونها تولد شعوراً لدى 
اآلخـــريـــن بـــأنـــك شــخــصــيــة لها 

وضعها وشأنها في المجتمع. 
األرقـــــــام الــمــمــيــزة ظــاهــرة 
أبــواب  مــن  المجتمعات  دخلت 
التميز والتفرد بكل ما هو مميز 

سواء كان رقم هاتف أو سيارة 
من  الكثير  وغيرها  بطاقة  أو 
خــالل ارتــبــاط وجــدانــي وأصبح 
الـــهـــاجـــس الـــوحـــيـــد الــمــصــاحــب 
لهم في عالم أرقام باتت تدفع 
لـــهـــا مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة فــــي ســبــيــل 
وتزايد  التميز.   على  الحصول 
على  األخيرة  اآلونة  في  الطلب 
مـــثـــل هـــــذه األرقــــــــام الــمــمــيــزة 
والــمــبــالــغ الــخــيــالــيــة الــمــدفــوعــة 
مما  عليها  الحصول  سبيل  فــي 

أرقام  إلى  تقفز  أسعارها  جعل 
فلكية.

؟ وما  مميزاً  هل تملك رقماً 
الــســبــب الــحــقــيــقــي لــمــثــل هــذه 
الشخص  تقيم  وهل  ؟  الظاهرة 
مــن خـــالل رقـــم هــاتــفــه ؟ هــذه 
على  بطرحها  قمنا  التساؤالت 

العديد من األشخاص.
استطلعت   ] مــنــوعــات 
الــشــبــاب  مــــن  مـــجـــمـــوعـــة  آراء 
حول»هوس األرقام المميزة»..
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مساحة حرة في عقل الضيف نكشف من خاللهامساحة حرة في عقل الضيف نكشف من خاللها
 جوانب خفية وكواليس وأسرار ال يعرفها القراء جوانب خفية وكواليس وأسرار ال يعرفها القراء

تصنع نجماً قطرياً وتقدمه للعالم ...علي حسن:

مطلوب استراتيجية تنعش الساحة الفنية

الخميس ٥ شعبان ١٤٣٧ هـ - ١٢مايو ٢٠١٦ م - العدد (٦)٦٦

ـــــــة ـــــــي ـــــــعـــــــرب ال ـــــــــــــا  ـــــــــــــدرام ـــــــــــــال ب ـــــــــــــارك  ـــــــــــــش ي ـــــــــــري  ـــــــــــط ق ـــــــــــان  ـــــــــــن ف أول  أنـــــــــــــــــا 
كتب – محمود الحكيم: 

مساحة  على  الممتد  التاريخ  بحجم  مــوهــوب 
الفن، فنان يتفجر باإلبداع ويلهم ذائقة األجيال، 
مؤسسيه،  من  بل  القطري  الفن  رواد  من  ليس 
الشاشة  عبر  أطــل  عبقري  ممثل  مــجــرد  ولــيــس 
المسرح  خشبة  على  حتى  أو  الكبيرة  أو  الصغيرة 
هو  بل  المتميزة  ألعماله  المتلهف  جمهوره  يمتع 
حالة فنية تؤرخ لتوهج هذه األنواع كلها من الفن 
بالفنان  النقاد  وصفه  العالم،  من  الجزء  هذا  في 
يمثل  قطري  فنان  أول  كان  وجه  األلف  صاحب 
باسم  ويحلق  الوطن  حدود  خارج  القطري  الفن 
الكبير  الفنان  إنــه  وأوربـــا  الــعــرب  بــالد  فــي  قطر 

علي حسن الذي كان لنا معه هذا الحوار: 
/> حــدثــنــا عــن بــدايــاتــك واإلرهـــاصـــات األولــى 

بداخلك..  الفنان  لميالد 
- في حقبة الستينيات كانت البدايات تنبئ عن 
تكن  لم  وقتها  ينتظرني،  الذي  المستقبل  مالمح 
«أرامــكــو»  تسمى  واحــدة  قناة  إال  بالدوحة  تبث 
وهـــي قــنــاة تــابــعــة لــشــركــة بــتــرول أمــريــكــيــة في 
الـــظـــهـــران بـــالـــســـعـــوديـــة وكـــانـــت نـــاطـــقـــة بــالــلــغــة 
أجد  كنت  حينها  أفــالمــا،  تذيع  وكــانــت  العربية، 
وأتقمص  المشاهد  بعض  أقلد  شعوريا  ال  نفسي 
األمــر  للتمثيل،  عميق  بــحــب  وشــعــرت  األدوار، 
اسكتشات  تــقــديــم  فــي  لــلــمــشــاركــة  دفــعــنــي  الـــذي 
الكشفية  للمعسكرات  انــضــمــامــي  أثــنــاء  تمثيلية 
في  الحقيقي  التحول  وكان  اإلعدادية،  فترة  في 

التحقت بدار المعلمين . عندما  موهبتي 
ڈ ما تفاصيل هذا التحول ؟ 

الفاضل  المربي  المعلمين  دار  مــديــر  طلب   -
األســـتـــاذ مــحــمــد عــبــد اهللا األنــــصــــاري مـــن أحــد 
األساتذة أن يختار من الطلبة من يحبون التمثيل 
عنصر  بدون  متكاملة  مسرحية  تقديم  أجل  من 
نسائي، وتم اختياري أنا وصالح درويش ومحمد 
ســـلـــطـــان الــــكــــواري وقـــدمـــنـــا مــســرحــيــة «صــقــر 
إخــراج  ومــن  تيمور  محمود  تأليف  من  قريش» 
حفل  في  هذا  كان  سمهون  اللطيف  عبد  األستاذ 
سنة  المعلمين  دار  مــن  األولـــى  الــدفــعــة  تــخــريــج 
١٩٦٩، وفي السنة الثانية قدمنا مسرحية محلية 
ـــثـــوب  بــــعــــنــــوان «حـــــــالة ال
رقــعــتــه مــنــه فــيــه» 
وأدخــــــــلــــــــنــــــــا 
مرة  ألول 
ــــا  صــــوت

نــســائــيــا فــقــط وكـــــان صــــوت إحـــــدى الــمــذيــعــات 
مستقبل  عن  تنبيء  البدايات  وكانت  القطريات، 
مسرحية  نقدم  عام  كل  كنا  بقطر  للمسرح  باهر 
من  خبراء  وبــإشــراف  النواحي  كل  من  متكاملة 
صالة  بنينا  بالمسرح  ولعنا  شــدة  ومــن  المسرح، 
بالنجمة  الــخــاصــة  نفقتنا  على  مسرحي  عــرض 
وجـــهـــزنـــاهـــا بــكــل الـــوســـائـــل والــتــجــهــيــزات الــتــي 
تشهد  و  الــعــوائــق،  مــن  الكثير  وصادفنا  تلزمها، 
هـــذه الــصــالــة عــلــى تــاريــخــنــا الــمــســرحــي، وعــلــى 
الجيل الذي عشق المسرح وحمل رسالته السامية 
العربية  المسرحية  الــفــرق  وجــاءتــنــا  الــنــاس،  إلــى 
التي  النجمة  صالة  في  لتعرض  األقطار  كل  من 
بنيت  والتي  بقطر  العرض  صاالت  باكورة  كانت 
بحبات القلوب قبل أن تبنى باللبنات، وفي السنة 
الثالثة طرح علينا مدير دار المعلمين محمد عبد 
اهللا األنصاري فكرة تأسيس فرقة مسرحية ألنه 
كان خائفا من أن يضيع جهدنا هباء وننشغل بعد 
بالمسرح،  بدأناه  قد  ما  وننسى  بوظائفنا  التخرج 
وتمت  اإلعالم  وزارة  بمراسلة  هو  وقام  فوافقنا 
الموافقة سنة ١٩٧٢ م، واعترفت الدولة بالحركة 
القطري.  المسرح  فرقة  خــالل  من  المسرحية، 
«العانس»  و  السبمبع»  «سبع  مسرحيتي  وقدمنا 
وهما من تأليف عبد اهللا أحمد، وظهرت فرقة 
السد وفرقة األضواء والفرقة الشعبية، واعترفت 
والبعثات  بــالــمــهــرجــانــات  ذلــك  أثــر  عــلــى  الــدولــة 
المدرسي  الــمــســرح  بتكوين  وسمحت  الــدراســيــة 
درسوا  ممن  أنا  وكنت  باألندية،  الشباب  ومسرح 
استغرقت  وقد   .  ١٩٧٦ سنة  من  بداية  بالكويت 
أعالم  يد  على  فيها  تعلمت  سنوات   ٤ دراستي 
ود.  أردش  ســعــد  أمــثــال  الــعــربــي  الــمــســرح 
سناء شافع والمنصف السويسي وأحمد 

عبد الحليم وغيرهم .

فنية محطات 
الـــمـــحـــطـــات  أهــــــم  مـــــا  ڈ 

حياتك؟ في  الفنية 
مــن  تــــخــــرجــــي  بــــعــــد   -
الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون 
سنة  بالكويت  المسرحية 
بالتلفزيون  عينت   ،١٩٨٠
رئــيــســا لــقــســم اإلخـــــراج 
وقدمت  التلفزيوني، 
أعـــــــــمـــــــــاال كــــثــــيــــرة 
تــــــلــــــفــــــزيــــــونــــــيــــــة 
ومـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة 
بــقــطــر وخــارجــهــا 
فــنــان  أول  وكــنــت 
قطري أمثل خارج 
مستوى  عــلــى  قــطــر 
الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
والـــمـــســـرح فــقــد شــاركــت 
 » بـــمـــســـلـــســـل  األردن  فـــــي 
الــغــديــر» ، كــمــا مــثــلــت الــعــديــد 
مـــــــن األعــــــــمــــــــال الــــمــــســــرحــــيــــة 
وقدمت  بالكويت  والتلفزيونية 

مــســلــســال فـــي دولــــة الــيــونــان مـــن إنـــتـــاج الــعــراقــي 
كما   ، المر»  «الرحيل  بعنوان  الزبيدي  إبراهيم 
وقدمت  ظبي،  أبو  في  «المرايا»  بمسلسل  مثلت 
فــي الــقــاهــرة مسلسل «نــور الــديــن زنــكــي» وكــان 
ممدوح  إخـــراج  مــن  حسين،  غــازي  الــفــنــان  معي 

مراد عام ١٩٨٥ م. 
كنت  عندما  الفنية  محطاتي  أهــم  أعتبر  وأنــا 
قسم  بالتلفزيون  كان  حيث  بالتلفزيون  مسؤوال 
غانم  الفنان  رئيسه  وكان  الدراما  مراقبة  يسمى 
والفنان  المخرجين  قسم  رئيس  وكنت  السليطي 
تعهد  وقد  النصوص  قسم  رئيس  الرميحي  حمد 
فقدمنا  الدرامية  األعمال  أفضل  بتقديم  ثالثتنا 
من األعمال التاريخية نور الدين زنكي، خالد بن 
كتابة  تيمية،  ابــن  الــداخــل،  الرحمن  عبد  الوليد، 
عبارة  وكـــان  األيـــام  وأواخـــر  يــحــتــرق،  لحم  على 
إحــداهــا  بــبــطــولــة  قــمــت  منفصلة  حــلــقــة   ١٣ عــن 
أفضل  جائزة  على  وحصلت  «الخصيب»  بعنوان 

قرطاج  مــهــرجــان  فــي  تمثيلي  أداء 
 ،١٩٨٣ ســنــة  بــتــونــس،  الــتــلــفــزيــونــي 
المسلسالت  مــن  عـــددا  قــدمــنــا  كــمــا 
االجــتــمــاعــيــة مــثــل الــتــائــهــة، وبــنــات 
وصرخة  الكبير،  والــبــيــت  الــفــريــج، 
نــــدم وأيــــــام الــعــمــر وعـــفـــوا ســيــدي 
وأنتجنا  الخلل،  لهذا  ونأسف  الوالد 
أعـــمـــاال تـــراثـــيـــة وبــــدويــــة وبــحــريــة 
وفـــانـــتـــازيـــا، وأذكــــــر أنـــنـــا اشــتــركــنــا 
ــــــة بـــأكـــبـــر مـــهـــرجـــان  بــمــســلــســل دان
على  وحــصــل  ببرلين  أقــيــم  عــالــمــي 
الــجــائــزة األولــــى عــالــمــيــا والــتــســاؤل 
لــمــاذا فــزنــا بــالــجــائــزة األولــــى على 
ثقافتنا  قدمنا  ألننا  العالم،  مستوى 
وعــادات  وبحر  مأكل  و  ملبس  مــن 
جديدة  ثقافة  لهم  قدمنا  وتقاليد 
عــلــيــهــم بــطــريــقــة مــبــدعــة بــهــرتــهــم 

أن  اآلن  إلى  المسؤولون  يستطع  لم  لألسف  ولكن 
والنهوض  الفن  إثـــراء  فــي  الطاقات  تلك  يوظفوا 
به، كانت الدراما القطرية تضج بالحياة متوهجة 
متألقة غير تقليدية وخارج المنافسة حتى كتبت 
الــدرامــا  «غــزو  بعنوان  مــقــاالً  الكويتّية  الصحافة 
الــقــطــريــة» بــيــنــمــا صــــّدرت الــصــحــف اإلمـــاراتـــّيـــة 
تتفّوق  القطرية  «الــدرامــا  قائلة  أعــدادهــا  إحــدى 

على الكويتية» . 
ــفــزيــون قــطــر يـــقـــدم أفـــضـــل األعـــمـــال  ــل كــــان ت
وكان  كله،  العربي  الوطن  مستوى  على  التاريخية 
رجال  الــكــواري  غانم  عيسى  وقتها  اإلعــالم  وزيــر 
واعــيــا ومــثــقــفــا ومـــدركـــا ألهــمــيــة الـــدرامـــا فــكــان 

عصره هو العصر الذهبي للفن .

عربية جوائز 
خــالل  حصدتها  الــتــي  الــجــوائــز  عــن  حــدثــنــا  ڈ 

الفنية؟  مسيرتك 
في  الــعــربــي  الــفــن  رواد  كــأحــد  تــكــريــمــي  تــم   -
١٩٩٩، كما تم تكريمي في المسرح  القاهرة عام 
وبــمــهــرجــان  والــفــنــون  الــثــقــافــة  ووزارة  الــشــبــابــي 
والتلفزيون  اإلذاعة  ومهرجان  الخليجي  المسرح 

الخليجي وكرمت بعد إعادة مسرحية أم الزين، 
على  فحصلت  عليها  حصلت  التي  الجوائز  وأمــا 
جائزة أفضل ممثل عن دوري في مسلسل أواخر 
وجائزة   ،١٩٨٣ عام  قرطاج  مهرجان  في  األيــام 
أفضل ممثل عن دوري بمسرحية الديكتاتور في 
مهرجان الدوحة المسرحي ٢٠١٣ . وغيرها من 

وعربيا.   محليا  المهمة  الجوائز 

مرير واقع 
ڈ ما رأيك في واقع المسرح القطري حاليا؟

ــتــوقــع مـــع االزدهـــــــار في  - واقـــــع مـــريـــر كــنــا ن
يتحول  أن  التسعينيات  وأوائــل  الثمانينيات  فترة 
نرى  كما  المجتمع  في  عامة  ثقافة  إلــى  المسرح 
لألسف  المسرحية  الحركة  أن  إال  حاليا  الرياضة 

صارت نشاطا مسرحيا ليس إال. 
ڈ كيف يمكننا النهوض بالحركة المسرحية ؟ 
الـــدعـــم الــــمــــادي والـــمـــعـــنـــوي عــلــى حـــد ســــواء، 
أساسها  على  يتم  استراتيجية  وضــع  مــن  والبـــد 
اســـتـــقـــطـــاب أفــــضــــل مــخــرجــيــن 
منهم  مخرج  كل  تعيين  و  بالعالم 
فــــي فـــرقـــة مــــن الــــفــــرق األربـــعـــة 
األجــيــال  تــعــلــيــم  مــنــه  يــطــلــب  وأن 
الــمــســرحــيــة بــاإلضــافــة إلـــى إنــتــاج 
العديد من المسرحيات في العام، 
هـــــذا بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــمــشــاركــة 
ــــي هـــــذا  ــــمــــحــــل بـــــالـــــمـــــهـــــرجـــــان ال
الحركة  في  نوعية  نقلة  سيحدث 

المسرحية. 
شـــــؤون  مــــركــــز  عـــــن  مـــــــاذا  ڈ 

المسرح الذي دشن مؤخرا؟
األمل  طريق  على  خطوة  هي   -
متأخرا  تأتي  أن  المثل  يقول  وكما 

خير لك من أال تأتي. 
ڈ ومــــاذا عـــن واقــــع مــهــرجــان 

المسرحي؟ الدوحة 
المسؤولين  وأطالب  يتراجع  العام  المستوى   -
البقية  نــفــقــد  ال  حــتــى  األمــــر  هـــذا  يـــتـــداركـــوا  بـــأن 

المسرحية.   الحركة  من  الباقية 

المنفذين المنتجين 
ڈ لماذا ابتعدت عن الدراما ؟ 

المنتجين  أن  الـــدرامـــا  عـــن  ــتــعــادي  اب ســبــب   -
ولو  المال  كسب  إلى  إال  يسعون  ال  باتوا  المنفذين 
مكونا  نصا  أحدهم  فيعطيك  الجميع  حساب  على 
من ١٤ حلقة مثال من جملة ٣٠ حلقة ويحاسبك 
بــالــســاعــة لــك ١٤ ســاعــة مــثــال وتــجــد أجـــرك في 
الــنــهــايــة ال شـــيء ولـــســـان حــالــهــم «هــــذا إن كــان 
الدراما  عن  ابتعدت  التسعينيات  في   ، عاجبك» 
وفي  اإلذاعية،  بالدراما  أعمل  وكنت  التلفزيونية 
األلــفــيــة الــثــالــثــة قــدمــت مــســلــســل «حــكــم الــبــشــر» 
وفــيــلــم «عـــقـــارب الـــســـاعـــة» وثــــالث مــســرحــيــات 
والديكتاتور  والفيلة  مرتين  تعيش  الثياب   : وهي 
أنه  تقول  حاليا  الواقع  ولكن   . ماجد  بن  وأحمد 
أنا  فيها  أعمل  حتى  األســاس  من  درامــا  توجد  ال 

أو غيري . 

ماضي الدراما ماضي الدراما 
القطرية عظيم القطرية عظيم 
وواقعها مؤسفوواقعها مؤسف

مركز شؤون المسرح 
خطوة على طريق األمل

المسرح أصبح نشاطاً المسرح أصبح نشاطاً 
وواقعه مريروواقعه مرير

كرمت في القاهرة 
رائداً من رواد الفن 

العربي 

علي حسن في مسلسل بيت المغتني
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ـــثـــوب بــــعــــنــــوان «حـــــــالة ال
رقــعــتــه مــنــه فــيــه»
وأدخــــــــلــــــــنــــــــا
مرة ألول 
ــــا صــــوت

العرض صاالت  باكورة  كانت 
بحبات القلوب قبل أن تبنى
الثالثة طرح علينا مدير دار
اهللا األنصاري فكرة تأسيس
كان خائفا من أن يضيع جه
م وننسى  بوظائفنا  التخرج 
بمراسلة هو  وقام  فوافقنا 
الموافقة سنة ١٩٧٢ م، واعت
فر خــالل  من  المسرحية، 
ا «سبع  مسرحيتي  وقدمنا 
تأليف عبد اهللا أ وهما من
السد وفرقة األضواء والفرق
بــالــ ذلــك  أثــر  عــلــى  الــدولــة 
بتكوين وسمحت  الــدراســيــة 
و باألندية،  الشباب  ومسرح 
٦ سنة  من  بداية  بالكويت 

تعلمت سنوات   ٤ دراستي 
أم الــعــربــي  الــمــســرح 

سناء شافع والمنص
عبد الحليم 

م ڈ 
الفنية

 -
الـــمـــع
المس
٩٨٠
رئ

ا
والـــ
ا فـــــي 
الــغــديــر»
األعـــ مـــــــن
والتلفزيون

مستعد 
للمشاركة بأي 
عمل سينمائي 

جيد



ڈ ما سبب تراجعها؟
على  المتعاقبون  والمسؤولون  الدعم،  ضعف   -
والتسعينيات  الثمانينيات  فــتــرة  ففي  التلفزيون 
كانت ميزانية مراقبة الدراما تصل إلى ١٤ مليون 
ريال في العام، وهو ما يعني أن الدولة كانت تهتم 
على  انعكس  ما  وهــو  التلفزيونية،  بالدراما  كثيرا 
المستوى العام للدراما القطرية، وأصبح تلفزيون 
قطر قبلة لجميع الفنانين العرب، وكانت مراقبة 
المؤلفين  ألمع  خرج  مصغرا  معهدا  تمثل  الدراما 
الــكــواري  ووداد  السليطي  غــانــم  مثل  والــمــؤلــفــات 
ألمع  أخــرج  كما  صفر،  وجاسم  الرميحي  وحمد 
التميمي  وعــلــي  الــحــمــادي  عــلــي  مــثــل  المخرجين 
وحسين صفر وخليفة المناعي، كما خرجت ألمع 
وعبد  فايز  وفالح  األنصاري  جاسم  مثل  الممثلين 
وتبنيهم  إعـــدادهـــم  تــم  جميعا  هـــؤالء  حــامــد  اهللا 
داخل تلفزيون قطر وهم من يتصدرون المشهد 
اليوم فالدعم هو أساس ازدهــار الفن وبدونه فال 

تنتظر خيرا للفن القطري.
إبــراهــيــم  مــثــل  حقيقيين  بــخــبــراء  نستعين  كــنــا 
الــصــبــاغ وحــســن بــشــيــر وعـــاصـــم تــوفــيــق ووجــيــه 
الشناوي وهؤالء صنعوا حالة من الزخم والنشاط 
عوامل  وكــانــوا  بالتلفزيون  المسبوق  غير  واإلبـــداع 
بناء وتطوير حقيقي في العمل الدرامي التلفزيوني 

وإعداد الكوادر وتقديم أفضل األعمال. 

 قرارات مجحفة 
ڈ من المسؤول عن هذا التراجع؟

يوسف  مثل  السابقون  التلفزيون  مديرو  كان   -
وكانت  بالدراما  يهتمون  الهاجري،  ومانع  المظفر 
األمور على خير مما يرام حتى جاء بعدهم رجل 
القضاء  وراء  السبب  هي  كانت  قـــرارات  عــدة  أخــذ 
الــخــبــراء  تــعــاقــد  فــأنــهــى  التلفزيونية  الـــدرامـــا  عــلــى 
التاريخية  المسلسالت  وألــغــى  الميزانية  وقــلــص 
فغادر  الفنتازيا،  ومسلسالت  والبحرية  والبدوية 
السليطي  غانم  وتفرغ  بشير  وحسن  توفيق  عاصم 
وحـــمـــد الــرمــيــحــي كـــذلـــك خــــرج مـــن الــتــلــفــزيــون 
وبقيت أنا والفنان علي ميرزا ثم جاء بعده مدير 
وخرجت  واحــدة  مــرة  الــدرامــا  مراقبة  ألغى  آخــر 

بالتقاعد. 
 ڈ أال يتحمل الفنان جزءا من المسؤولية؟

- ال يتحمل الفنانون أي مسؤولية 
ألنهم ليسوا أصحاب القرار . 

ڈ بماذا تطالب لعودة الدراما؟
التلفزيون  يتدخل  أن  أطــالــب   -
بــاإلنــتــاج الــدرامــي ألكــثــر مــن عمل 
في العام وأطالبه باإلشراف الكامل 
على األجــور واإلشــراف الفني على 
يــتــرك  وال  الــتــلــفــزيــونــيــة  أعـــمـــالـــه 
المنفذين  للمنتجين  نهبا  األمـــور 
أكبر  إشــــراك  يــشــتــرط  أن  ويــجــب 
عــــدد مـــن الــمــمــثــلــيــن الــقــطــريــيــن 
من  والبـــد  ينتجها  الــتــي  بــاألعــمــال 
إعادة هيكلة األجور التي لم ينظر 

إليها من التسعينيات. 
ڈ مـــا هـــي أحـــالمـــك الـــتـــي لم 

تتحقق ؟ 
خلفي  تــقــف  أن  أحـــلـــم  كــنــت   -

العربية  الساحة  على  قطري  نجم  لصناعة  الدولة 
الفرصة  كانت  وقــد  «الخصيب»  في  نجاحي  بعد 
لم  ذلــك  أن  إال  بقوة  حسن  علي  يقدم  أن  سانحة 

يحدث.

الدراما الخليجية
ڈ مــــا رأيــــــك فــــي الـــمـــســـتـــوى الــــعــــام لـــلـــدرامـــا 

الخليجية ؟
الــدرامــا  بــه  تتميز  وكبير  مكثف  إنــتــاج  هناك   -
يقدم  لما  الــعــام  المستوى  أن  إال  حاليا  الخليجية 
عمال  طــويــلــة  فــتــرة  مــنــذ  أر  ولـــم  دون الــمــأمــول، 
دراميا استفزني فندمت على عدم مشاركتي فيه.

ڈ ما أبرز عيوبها.
- أبــــرز عــيــوبــهــا عـــدم الــمــعــالــجــة فــكــل األعــمــال 
والمط  التطويل  إلى  باإلضافة  هذا  متشابهة  باتت 
ويصيب  إثــارتــه  العمل  يفقد  مــا  وهــو  المبرر  غير 

المشاهدين بالملل. 
ڈ ما نقاط قوتها؟

التقنيات  منها  القوة  نقاط  من  العديد  هناك   -
الحديثة التي لم تكن متوفرة من قبل منها تعدد 
والصورة  الصوت  في  العالية  والجودة  الكاميرات 
والخروج بالمشاهد من االستديوهات المغلقة إلى 

الفضاء الخارجي . 
ڈ كيف تصف تواجد الفنانين القطريين فيها؟

- نفس الوجوه المعروفة لم يزد عليهم أحد . 

الدراما الرمضانية
ڈ هل تؤيد فكرة حصر األعمال الدرامية في 

شهر رمضان؟
في  كــلــهــا  الــمــســلــســالت  فــحــصــر  ال..  بــالــطــبــع   -
يتيح  وال  بالتخمة  الــمــشــاهــديــن  يصيب  رمــضــان 
الــفــرصــة الــكــافــيــة لــألعــمــال كــي تــأخــذ حقها من 

اهتمام ومتابعة الجمهور. 
/> كيف تصف غياب الدراما القطرية المتواصل 

عن الشهر الفضيل.
- هـــو اســـتـــمـــرار لــمــســلــســل اإلهــــمــــال مـــن قبل 

المسؤولين عن اإلنتاج الدرامي للفن القطري . 
الشهر  يناسب  يعرض  ما  هل  ڈ 

الفضيل؟
- هــنــاك مـــا يــنــاســبــه وهـــنـــاك ما 
يناسب  مــا  أفــضــل  ولــكــن  يناسبه  ال 
التاريخية  األعــمــال  الفضيل  الــشــهــر 

من وجهة نظري. 
شاهدته  عمل  أفضل  اســم  ما  ڈ   

في شهر رمضان الماضي؟
- لـــم أشـــاهـــد أيــــة أعـــمـــال الــعــام 
الــــمــــاضــــي فــــقــــد مـــلـــلـــت تــــكــــرارهــــا 

المستمر. 
 ال توجد سينما في قطر

يقبل  أنه  حسن  علي  الفنان  قال    
جيد  سينمائي  عمل  بــأي  المشاركة 
السينما  ألن  تــردد  بال  يقبله  وســوف 
تخلد  التي  وهــي  التاريخ  ذاكــرة  هي 
بالرواية  السينما  أشبه  وأنــا  الفنان، 
الدرما  وأشبه  مكتبتك  في  بها  وتحتفظ  تقرؤها 
لذلك  بها،  عالقتك  تنتهي  ثم  تقرأها  بالجريدة 
على  يخفى  وال  لي  بالنسبة  أهم  بالسينما  فالعمل 
أحد كيف خلدت األفالم العربية األبيض واألسود 

أبطالها في ذاكرة األجيال. 
وعن موقع السينما على الخريطة الفنية قال ال 
توجد سينما من األساس في قطر حتى يكون لها 

موقع. 
يوتيوب  على  الشبابية  الــتــجــارب  صعيد  وعــلــى 
قال أنا أقرأ عن تجاربهم في الصحف ولكني لم 
أتابع أي من أعمالهم إال أنني أقول لهم استمروا 
ألن كثرة التجارب وتراكم الخبرة سترفع مستوى 

أعمالكم وتوصلكم إلى ما هو أفضل. 

المنتخب.. سمك لبن تمر هندي
وحول عالقته بالرياضة قال ما عادت الرياضة 
كــمــا كـــانـــت، لــيــس لــهــا الــنــكــهــة الــوطــنــيــة الــمــثــيــرة 
األندية  الحراس  ترى  فحين  والممتعة  والجميلة 
إفريقيا،  مــن  دوري  تشاهد  أنــك  تشسعر  حاليا 
والــالعــبــيــن أســامــيــهــم عــبــاس عــلــى دبــــاس وأمـــا 
الــمــنــتــخــب فــال أراه إال ســمــك لــبــن تــمــر هــنــدي. 
الرياضة كانت قديما رائعة كان نجومنا القطريون 
مفتاح  منصور  مثل  عالية  روحــا  عليها  يضفون 
وخـــالـــد ســلــمــان وبــــدر بـــالل وإبـــراهـــيـــم خلفان 

وعادل خميس وعامر الكعبي وأحمد خليل. 

 السياسة لعبة قذرة 
عالقته  عــن  حسن  علي  الــفــنــان  سألنا  وعــنــدمــا 
أية  لي  وليس  قذرة  لعبة  السياسة  قال:  بالسياسة 

عالقة بها.
وقـــــال أنــــه ال يــتــابــع الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة على 
السياسية  الحوارات  اهتمامه  تلفت  وال  التلفزيون 
في المحطات الفضائية ويقتصر اهتمامه بالشأن 

السياسي على ما تنشره [.

أستمع ألم كلثوم وعوض الدوخي
أنه  فقال  يسمعها  التي  األغاني  صعيد  على  أما 
وعبد  كلثوم  أم  مثل  الجميل  الــزمــن  غناء  يحب 
الــوهــاب وفــريــد األطــــرش وعــبــد الــحــلــيــم حافظ 
ومـــن الــخــلــيــج عــبــد الــكــريــم عــبــد الــقــادر وعــوض 

الدوخي. 
مــالزم  أنــا  يــقــول  كــهــوايــة  السفر  صعيد  وعــلــى   
نفسه  الــوقــت  فــي  مــبــديــا  أســافــر  وال  حــالــيــا  بيتي 
استياءه من االزدحام الذي تشهده شوارع الدوحة 
في  وأصــبــح  خانقة  مسألة  االزدحــــام  بــات  وقـــال 

كــل مــكــان فــي الــشــارع وفــي الــمــدارس 
المصالح  وفــي  المستشفيات  وفــي 

أحب  ال  أصبحت  حتى  الحكومية 
الخروج من المنزل . 

 أنا ضد شركات اإلنتاج الخاصة
وحـــــول مــوقــفــه مـــن شــركــات 
اإلنـــــتـــــاج الـــخـــاصـــة قــــــال أنــــــا ضــد 

شركات اإلنتاج الخاصة ألن هدفها 
كـــــلـــــه مــــنــــحــــصــــر فـــي 

المادي  الربح 
العامل  وهــي 

الـــرئـــيـــســـي 
فــــــــــــــــــــــــي 

تكريس مبدأ الشللية الذي تفشى في الوسط الفني 
حــالــيــا، كــمــا أنــهــا كــانــت سببا فــي ضــعــف مستوى 
لمجرد  األعمال  سلق  خالل  من  المقدمة  األعمال 
البيع للقنوات الفضائية والتي ساهمت بدورها في 
لملء  لها  تقدم  أعــمــال  أيــة  بقبولها  الــكــارثــة  هــذه 

مساحات البث على شاشاتها . 
وعـــن أســبــاب ابــتــعــاد شــركــات اإلنــتــاج الخاصة 
تريد  ال  ألنها  والتلفزيوني  المسرحي  اإلنــتــاج  عن 
دعم  أو  التلفزيون  عن  بعيدا  بأموالها  المجازفة 
الـــدولـــة فــلــيــس هــنــاك رؤيــــة فــنــيــة واضــحــة لهذه 
الشركات وإنما الهدف األساسي هو الربح المادي 

فقط . 
تلك  ألصــحــاب  يقدمها  الــتــي  النصيحة  وعــن   
فنية  رؤيــة  يقدموا  بأن  أنصحهم  قال  الشركات 
من  بــدايــة  أعــمــالــهــا  اخــتــيــار  تحسن  وأن  هــادفــة 
والفنيين  والممثلين  بالمخرج  ومـــرورا  الــنــص 
بحيث تقدم أعماال فنية هادفة وذات قيمة تفيد 
الــشــركــات  بــعــض  أن  للنظر  والــالفــت  الــمــجــتــمــع. 
درامية  أعــمــاال  تنتج  قطر  فــي  الخاصة 
ضــخــمــة ومـــمـــتـــازة لــكــنــهــا لــألســف 
التـــعـــيـــر الـــمـــمـــثـــل الـــقـــطـــري أي 
أعمالها  في  تشركه  وال  اهتمام 
ومــــــع أنــــهــــا تـــتـــعـــاقـــد مــــع ألـــمـــع 
النجوم في العالم العربي إال أن 
من  له  حظ  ال  القطري  الممثل 
التجاهل  فــلــمــاذا  األعــمــال  هـــذه 
لــلــفــنــان الــقــطــري؟ ومــا 
نتيجة  إال  أراه 

لإلهمال.

الدوحة المسرحي الدوحة المسرحي 
يتراجع  ويجب تدارك يتراجع  ويجب تدارك 

الوضعالوضع

ال يوجد دراما والمنتج 
المنفذ سبب ابتعادي

على التلفزيون التدخل على التلفزيون التدخل 
باإلنتاج الدرامي باإلنتاج الدرامي 
واإلشراف عليهواإلشراف عليه

قرارات أحد مديري 
التلفزيون قضت على 

الدراما

مساحة حرة في عقل الضيف نكشف من خاللهامساحة حرة في عقل الضيف نكشف من خاللها
 جوانب خفية وكواليس وأسرار ال يعرفها القراء جوانب خفية وكواليس وأسرار ال يعرفها القراء
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علي حسن:
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الدراما 
الخليجية 

متشابهة ودون 
المستوى

لم أدعم كنجم قطري على الساحة العربية
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درامية  أعــمــاال  تنتج  قطر فــي الخاصة 
كــل مــكــان فــي الــشــارع وفــي الــمــدارس 

المصالح  وفــي  المستشفيات  وفــي 
أحب  ال  أصبحت  حتى  الحكومية 

الخروج من المنزل . 

الخاصة  أنا ضد شركات اإلنتاج
وحـــــول مــوقــفــه مـــن شــركــات 
اإلنـــــتـــــاج الـــخـــاصـــة قــــــال أنــــــا ضــد 

الخاصة ألن هدفها  شركات اإلنتاج
كـــــلـــــه مــــنــــحــــصــــر فـــي 

المادي  الربح 
العامل  وهــي 

الـــرئـــيـــســـي 
فــــــــــــــــــــــــي

ج ر ي
ضــخــمــة ومـــمـــتـــازة لــكــنــهــا لــألســف 
التـــعـــيـــر الـــمـــمـــثـــل الـــقـــطـــري أي

أعمالها  في  تشركه  وال  اهتمام 
ومــــــع أنــــهــــا تـــتـــعـــاقـــد مــــع ألـــمـــع 
النجوم في العالم العربي إال أن 
من  له  حظ  ال  القطري  الممثل 
التجاهل  فــلــمــاذا  األعــمــال  هـــذه 
لــلــفــنــان الــقــطــري؟ ومــا 
نتيجة  إال  أراه

لإلهمال.



حوار – بالل قناوي:

حمد المناعي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، واحد 
مع  مــشــواره  واصــل  الــذي  القالئل  القطرية  الــكــرة  نجوم  مــن 
ومارسه  اإلداري،  الجانب  إلــى  االعــتــزال  بعد  وتــحــول  اللعبة، 
الكروي  الــهــرم  قمة  إلــى  وصــل  حتى  المستويات  جميع  على 
سواء بانضمامه إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتوليه 
رئــاســة أكــثــر مــن لــجــنــة حــتــى وصـــل اآلن إلـــى رئــاســة لجنة 
بعمله  أو  االتحاد،  لجان  أهم  من  واحدة  تعد  التي  المسابقات 

عن  ورسميا  فعليا  المسؤولة  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  مع 
الدوري القطري 

رائعة  فرصة  كــان  (منوعات [)  عبر  معه  لقائنا  في 
الستعادة الذكريات الجميلة التي قضاها مع الكرة القطرية. 

ــمــنــاعــي مــــارس الــلــعــبــة مــنــذ الــصــغــر وتــــدرج  وحـــمـــد ال
مــع  األول  الـــفـــريـــق  إلــــى  وصــــل  حـــتـــى  ـــفـــرق  ال جــمــيــع  فـــي 
إلى  وصــل  حتى  الوطنية  المنتخبات  مــع  أو  قــطــر،  نــاديــه 

األول.  المنتخب 
أكبر  بشغف  تتمتع  كانت  زمــان  الــكــرة  أن  المناعي  يــرى 

ويري  الفترة،  تلك  في  الهوايات  لقلة 
أيضا أن الجيل الحالي البد أن يعطي 
أن  بعد  القطرية  وللكرة  لقطر  أكثر 

االحتراف.  عصر  بفضل  شيء  كل  امتلك 
ويــشــيــر إلـــى أن الــكــرة الــقــطــريــة كـــان لها 

جمالها ورونقها الذي يختلف من جيل إلى جيل، 
وقال إن الماضي كان يزخر بالمواهب أكثر من اآلن حيث 

طغت طرق اللعب الجماعية والخطط التكتيكية على الجانب 
المهاري 

٨٨

ويري ة، 
 يعطي

أن  بعد 
الحتراف
ريــة كـــان
من جيل
أ مواهب
لخطط ا

ي

ف. 
ن لها

 إلى جيل،
أكثر من اآلن حيث 

التكتيكية على الجانب 

عملت مدرباً لنادي قطر لمدة شهرين فقطعملت مدرباً لنادي قطر لمدة شهرين فقط
حمد المناعي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة لـ منوعات [ : 

 ١٥ خـــــلـــــيـــــجـــــي  ــــــاع  ــــــضــــــي ل وحـــــــــزنـــــــــت  ـــــــالتـــــــحـــــــاد  ل ــــــضــــــمــــــامــــــي  ان وراء  ــــــدي  ــــــمــــــهــــــن ال ـــــــود  ـــــــع س

كيفية  عـــن  الـــبـــدايـــة  فـــي  حــدثــنــا  ڈ 
اتجاهك للرياضة ولكرة القدم؟

- بدأنا مثلما بدأ الجميع في الفرجان 
والمدارس، وكانت كرة القدم هي مالذنا 
الــريــاضــة،  ومــمــارســة  للترفيه  الــوحــيــد 
اللعب  وبدأنا  قطر،  بنادي  العبا  وكنت 
بشكل رسمي في أوائــل الثمانينيات مع 
وتدرجت  لألشبال،  قطري  دوري  أول 
وصلت  حتى  السنية  الفئات  جميع  فــي 
لجميع  لعبت  أنـــي  كــمــا  األول،  للفريق 
شرف  لــي  وكـــان  القطرية  المنتخبات 

االنضمام للعنابي األول أيضا. 
ڈ ومتي توقفت واعتزلت ؟

تــركــت  ـــســـن  ال بــحــكــم   ١٩٩٣ فــــي   -
تحقيق  فـــي  ســاهــمــت  أن  بــعــد  الــلــعــبــة 
عــدة إنــجــازات ســـواء مــع فريق قطر أو 
الحصول  أهمها  الــوطــنــيــة،  المنتخبات 
كأس  ووصيف  جاسم  الشيخ  كأس  على 
األمير مع قطر، كما كنت ضمن قائمة 
العنابي األول بخليجي ١٠ بالكويت تحت 

قيادة البرازيلي ايفرستو. 
ڈ بماذا كنت تحلم وأنت العب ؟

- كنا نحلم في المقام األول في ذلك 
منتخبنا  تمثيل  إلـــى  بــالــوصــول  الــوقــت 
الــوطــنــي وقـــد حققت هـــذا الــحــلــم على 

المستوى الشخصي. 
ڈ كــيــف كــانــت الــكــرة فــي الماضي 

وهل اآلن أفضل أم زمان أفضل؟
- زمان كان أهم ما يميز الكرة، الحب 
فقد  اآلن  أمــا  وشــعــاره،  للنادي  والـــوالء 
صحيح  اللعبة،  حــب  على  الــمــادة  طغت 
االحترافية،  إلــى  ووصلت  تطورت  أنها 
لكنها أصبحت أيضا مهنة وليست هواية 
وهو ما يتطلب من العبي الجيل الحالي 

جهدا أكبر وعطاء أكبر. 
ڈ لماذا ؟

كل  يمتلك  أصبح  اآلن  الالعب  ألن   -
شـــيء مــن ســيــارة ومــنــزل ورصــيــد في 
البنوك وبالتالي كان البد أن يزيد العطاء 

والجهد والمستوى. 
 ڈ أيهما كــان أجــمــل كــرة زمـــان أم 

اآلن ؟
- لـــكـــل مـــرحـــلـــة مــتــعــتــهــا وجــمــالــهــا 
ورونقها، وربما في الماضي كان الشغف 

الكروي أكثر. 
ڈ ماذا كان يميز الكرة القطرية في 

الماضي وتحتاجه اآلن ؟
- فـــي الــمــاضــي كـــان عـــدد الــالعــبــيــن 
هناك  وكان  اآلن،  من  أكثر  الموهوبين 
بالموهبة  يتمتعون  العبين   ٣ من  أكثر 
والــمــهــارة فــي كــل فــريــق، اآلن اختفت 
واألداء  الــجــمــاعــيــة  وطـــغـــت  الــمــوهــبــة 

التكتيكي على الكرة. 
ڈ هل يعني ذلك أن الكرة القطرية 

افتقدت للمواهب؟
والمالعب  كثيرة  المواهب  بالعكس   -
في  المشكلة  لكن  بها،  مليئة  القطرية 
تغيير أسلوب وطريقة اللعب التي طغت 

على الموهبة. 

ذكريات ال تنس
 ڈ مــا هــي أبـــرز الــذكــريــات الــتــي ال 

تنساها ؟
خاصة  وجميلة  كثيرة  الــذكــريــات   -

فيما كان يتعلق بالمعسكرات الخارجية 
 ٤٥ إلــى  الماضي  فــي  تصل  كانت  والــتــي 
يوما وكانت دائما ما تقام في البرازيل، 
وأجـــمـــل مـــا فـــي هــــذه الـــذكـــريـــات أنــهــا 
كنا  وأيــضــا  قوية  عــالقــات  تكسبنا  كانت 
نتعرف على حضارات وثقافات جديدة 

ومختلفة.
ڈ احـــك لــنــا مــوقــفــا صــعــبــا ومــوقــفــا 

طريفا ؟
- الموقف الطريف عندما كنا نخوض 
إحـــدى الــمــبــاريــات الــوديــة مــع المنتخب 
بــالــبــرازيــل واقــتــحــم ( كــلــب ) الــمــبــاراة 
أنفسهم  على  الفريقين  العــبــو  وخــشــي 
إلينا،  وصوله  من  خوفا  الملعب  فتركنا 

وكان المنظر مضحكا للغاية 
ڈ والموقف الصعب ؟

- أصــعــب مــوقــف مــر عــلــى مــع نــادي 
قطر في موسم ٨٤ أو ٨٥ وكنا مهددين 
خضنا  أن  لــوال  الثانية  للدرجة  بالهبوط 
دورة ثالثية مع العربي والوكرة حسبما 

أتذكر ونجا قطر من الهبوط.
ڈ لكن قطر هبط فعال هذا الموسم ؟

- الشـــك أنـــه أمـــر مــحــزن أن يهبط 
قطر ولم نكن نتمنى وصوله إلى هذه 
المرحلة لكنه في النهاية درس البد أن 

يستفيد منه الجميع 

ممارسة التدريب 
ڈ لماذا اتجهت إلى الجانب اإلداري ؟

مارست  أنني  البعض  يعرفه  ال  ما   -
ـــحـــول إلـــى  ـــت مـــهـــنـــة الــــتــــدريــــب قـــبـــل ال
اعتزالي  بعد  وذلــك  اإلداري،  الجانب 
بالعمل  قطر  نادي  كلفني  حيث  اللعبة 
مــســاعــدا لـــمـــدرب الــفــريــق الــــذي كــان 
بالالعبين  عالقتي  كون  التشكيك  من 
كلفني  بفترة  وبــعــدهــا  للغاية،  جــيــدة 
الــــنــــادي بـــرئـــاســـة جـــهـــاز الـــكـــرة أيــضــا 
شهرين  لــمــدة  المهمة  أيــضــا  وتــولــيــت 
ثم تركت النادي وسافرت إلى أمريكا 

الدراسة  بسبب 
 ڈ وكــيــف اتــجــهــت لــلــعــمــل بــاتــحــاد 

الكرة ؟
- بعد عودتي من أمريكا ١٩٩٩ تلقيت 
اتصاال من الصديق سعود المهندي نائب 
وقتها  وكـــان  حاليا  الــكــرة  اتــحــاد  رئيس 

لقاء  مني  وطلب  اإلدارة  بمجلس  عضوا 
ثاني  آل  حسن  بن  خليفة  الشيخ  سعادة 
رئــيــس اتــحــاد الــكــرة وقــتــهــا، وتــم طرح 
فكرة االنضمام لعضوية االتحاد فوافقت 

وبدأت رحلتي مع االتحاد حتى اآلن. 
ڈ كــســبــت أمـــــورا كــثــيــرة مـــن عملك 

باالتحاد؟
- بالقطع، لكن أهم ما كسبته هو حب 
الناس الذي اعتبره تاجا فوق رأسي حيث 
أؤمن أن وجودي باالتحاد هدفه خدمة 
بلدنا، كما كسبت بالطبع خبرات كثيرة. 
ڈ هل تطور العمل اإلداري باالتحاد ؟

أعلى  إلــى  ووصــل  كثيرا  تطور  نعم   -
في  ساهم  ما  وهو  االحترافية  درجــات 
اتحاد  أفضل  لقب  على  االتحاد  حصول 

آسيوي منذ عدة مواسم.

ضياع خليجي ١٥ 
أصعب المواقف

إنجازات كثيرة

فهد وممارسة السلة

من أصعب المواقف التي مرت على حمد المناعي كمسؤول 
منتخبنا  مــن   ١٥ خليجي  لقب  ضــيــاع  الــكــرة  باتحاد  وكعضو 
البطولة  في  وقتها  المناعي  وكــان  بالسعودية،  األول  الوطني 
وكنا  اللقب،  إلى  األقــرب  العنابي   وكنا  الفنية،  باللجنة  عضوا 
األخيرة  المباراة  في  السعودية  مع  فقط  التعادل  إلــى  بحاجة 
أن  بعد   ١-٢ خسرنا  ذلك  ومع  بهدف  وتقدمنا  باللقب  للعودة 

كنا األقرب إلى اللقب وكان موقفا صعبا ومحزنا للغاية. 
لكن هذا الموقف الصعب تحول بمرور األيام إلى ذكرى بعد 
أن نجح منتخبنا في تحقيق اللقب في السعودي بخليجي ٢٢ 

وعلى حساب المنتخب السعودي بالمباراة النهائية.

حقق حمد المناعي إنجازات كثيرة على مستوى المنتخبات 
وصافة  على  الحصول  أبرزها  كــان  الناشئين  منتخب  خاصة 
كأس  بطولة  إلــى  والــتــأهــل   ١٩٨٤ بــالــدوحــة  آسيا  كــأس  بطولة 
وناجحة  جيدة  تجربة  وكــانــت   ١٩٨٥ بكندا  للناشئين  العالم 
والتقى  الثمانية  دور  إلــى  التأهل  في  نجح  العنابي  أن  خاصة 

خاللها مع منتخبات قوية مثل إيطاليا وكندا وساحل العاج.

على  وحـــصـــل  الـــريـــاضـــيـــة  ــتــربــيــة  ال ــمــنــاعــي  ال حــمــد  درس 
البكالوريوس وعمل مدرسا للتربية الرياضية بأحد المدراس. 

وانضم المناعي لعضوية اتحاد الكرة، كما عمل لفترة مديرا 
للشؤون الرياضية بمؤسسة دوري نجوم قطر ٢٠٠٩. 

على  اللعبة  يمارسوا  لــم  األوالد  مــن  عــدد  المناعي  ولحمد 
المستوى االحترافي أبرزهم فهد الذي كان يمارس كرة السلة 
ثم تحول لكرة القدم ويمارسها مع زمالئه وأصدقائه لكنه لم 

ينضم ألي ناد.

متألق على المستطيل األخضر

وصيف آسيا والوصول وصيف آسيا والوصول 
إلى كأس العالم بكندا إلى كأس العالم بكندا 

أفضل إنجازاتي أفضل إنجازاتي 

قطر مليئة بالمواهب قطر مليئة بالمواهب 
لكن اللعب الجماعي وراء لكن اللعب الجماعي وراء 

اختفائهااختفائها

Osama  Ali

حمد المناعي متوجا في العديد من البطوالتحمد المناعي متوجا في العديد من البطوالت
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دعوا العتماد الغذاء الصحي وممارسة الرياضة.. أطباء لـ منوعات [:

ـــكـــرة واألمــــــــــراض الــمــزمــنــة ـــب ـــم ـــجـــســـم طــــريــــق الـــشـــيـــخـــوخـــة ال ــــالت ال ــــره ت

السمنــــة.. عــــــدو الشبــــــاب
ـة

كتب - عبدالمجيد حمدي:

حذر أطباء وخبراء تغذية من ظاهرة ترهل أجسام 
الشباب والفتيات بشكل كبير في الفترة األخيرة، الفتين إلى 

أن هذا األمر ينعكس على الحالة البدنية للفرد بشكل عام ويؤدي 
إلى أمراض مصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط وأمراض المفاصل 

والعظام.
للقلق  يدعو  شيئاً  أصبح  الظاهرة  هذه  انتشار  إن  منوعات [  لـ  وقالوا 

المبكرة  السن  هــذه  فــي  السمنة  هــذه  وظــهــور  بالصحة  االهــتــمــام  عــدم  بسبب 
للكثير من الشباب والفتيات، وهو ما ينبئ بمشاكل صحية في المستقبل القريب 

ويتطلب ضرورة العمل على نشر الوعي بين هذه الفئة الهامة في المجتمع.
وأّكدوا أن أسباب تكوين الترهالت كثيرة وأن نمط الحياة غير الصحي يأتي 
في مقدمة األسباب باإلضافة إلى عدم ممارسة الرياضة، حيث إن الرياضة 
من  الرغم  على  ولكن  الجسم  سالمة  على  للحفاظ  المهمة  األساسيات  من 
أهميتها، إال أن الكثير من الشباب يهملونها، ما تسبب في انتشار الكثير من 

األمراض. وحذروا من االنسياق وراء منتجات ومواد مجهولة بهدف 
إنــقــاص الـــوزن والــتــي لــم يخضع معظمها لــلــدراســات واألبــحــاث 

من  أنه  كما  الحقيقي،  وتأثيرها  نتيجتها  لتحديد  المناسبة 
أرض  على  شوهدت  التي  الفعلية  التجارب  خــالل 

منعدماً  يكون  يكاد  تأثيرها  فإن  الواقع 
وال يزيد على ٢٪.

حــــــذرت الــــدكــــتــــورة ســحــر 
التغذية  قسم  رئيس  الشمري 
الــــعــــالجــــيــــة بـــمـــؤســـســـة حــمــد 
مـــن ظـــاهـــرة انــتــشــار الــســمــنــة 
والــتــرهــالت بــيــن الــشــبــاب في 
الـــفـــتـــرة األخـــــيـــــرة، مــوضــحــة 
ذلك  فــي  الرئيسي  السبب  أن 
والعصائر  الــطــعــام  تــنــاول  هــو 
فمن  الوقت  نفس  في  والمياه 
الـــفـــرد  ـــنـــاول  ـــت ي أن  األفــــضــــل 
الــعــصــيــر مـــثـــًال قـــبـــل الــطــعــام 
مرة واحدة وال يتناوله خالل 

أيضاً. المياه  وكذلك  الطعام 
وحذرت من االنسياق وراء منتجات ومواد 
ـــــوزن الفـــتـــة إلــى  مــجــهــولــة بـــهـــدف إنـــقـــاص ال
ولــم  بـــاألســـواق  تنتشر  الــمــواد  هـــذه  بــعــض  أن 
لتحديد  المناسبة  واألبحاث  للدراسات  تخضع 
نتيجتها وتأثيرها الحقيقي، كما أنه من خالل 
أرض  عــلــى  شــاهــدتــهــا  الــتــي  الفعلية  الــتــجــارب 
استخدموا  الذين  المراجعين  بعض  مع  الواقع 
مــثــل هـــذه الــمــســتــحــضــرات نــجــد أن تــأثــيــرهــا 

يزيد  وال  منعدماً  يكون  يكاد 
على ٢٪ فال يعقل أن يستخدم 
أحـــــد مـــثـــل هـــــذه الــمــنــتــجــات 
وزنه  وينخفض  شهرين  لمدة 
بمعدل كيلو جرام واحد الفتة 
الـــواحـــد  الــكــيــلــو  هـــــذا  أن  إلـــــى 
يــنــخــفــض  أن  الـــمـــمـــكـــن  مـــــن 
اتــبــاع  خــالل  مــن  جـــداً  بسهولة 
وبرنامج  محدد  غذائي  نظام 

منتظم. رياضي 
هذه  معظم  أن  وأوضــحــت 
الــــمــــســــتــــحــــضــــرات واألدويــــــــــة 
لــــيــــســــت مــــرخــــصــــة عـــالـــمـــيـــاً 
معها  التعامل  في  الحذر  من  فالبد  وبالتالي 
إشراف  تحت  تناولها  خالل  من  يكون  وذلــك 
سلباً  تؤثر  ال  حتى  تغذية  أخصائي  أو  طبيب 
عــلــى صــحــة الــجــســم فــمــن الـــمـــؤكـــد أن لــكــل 
تأثيراً  الجسم  يدخل  طبي  مستحضر  أو  دواء 
عــلــى هـــذا الــجــســم وقـــد يــكــون الــشــخــص الــذي 
فإن  وبالتالي  كلى  أو  سكر  مريض  يتناولها 

تزيد. قد  المضاعفات 

طب  استشاري  الجابر  مريم  الدكتورة  تقول 
األسرة ومدير مركز المطار الصحي إن مشكلة 
ظــهــور الــتــرهــالت والــــوزن الــزائــد لــدى الشباب 
في  بالفعل  منتشرة  ظاهرة  أصبحت  والفتيات 
الــفــتــرة األخـــيـــرة وهـــو مــا يــتــوجــب الــعــمــل على 
مسألة  أصبحت  فقد  أسبابها  إلزالـــة  مواجهته 
رجــاالً  الكثير  منها  يعاني  مشكلة  البطن  بــروز 
ونساء وليس فقط الفئة العمرية الكبيرة وإنما 

تواجه الفتيات ذوات المرحلة العمرية الصغيرة 
أيضاً هذه المشكلة.

وأضـــافـــت أن هــــذه الــمــنــطــقــة مـــن الــجــســم 
بها  الدهون  تتكون  التي  األماكن  أكثر  من  هي 
إلى  ذلــك  فــي  السبب  ويــعــود  سريعة  بطريقة 

أكبر  ووجود  الحيوية  العمليات  معظم  وجود 
تتم  فكلها  دهنية  خاليا  بها  عضلية  مساحة 

في هذه المنطقة.

قـــــال الــــدكــــتــــور طــــــارق تــوفــيــق 
الصماء  والغدد  الباطنة  استشاري 
بــدهــون  الــمــصــابــيــن  األفـــــــراد  إن 
البطن أو الترهالت تتراكم لديهم 
ـــدهـــون عــلــى الــقــفــص الــصــدري  ال
يعيق  ما  الحاجز،  الحجاب  وتحت 
تــمــدد حــركــة الــرئــتــيــن، مــوضــحــاً 
لللسمنة  عــديــدة  أســبــابــاً  هناك  أن 
ما  أو  ــبــطــن  ال تـــرهـــالت  وظـــهـــور 
يــعــرف بـــ « الـــكـــرش» مــنــهــا عــدم 
حيث  الكافية،  الشرب  مياه  تناول 
يعتبر من أكثر األسباب التي تؤدي 
إلـــى تــرهــل عــضــالت الــبــطــن، لما 
ينتج عنه من ارتفاع نسبة األمالح، 

خاصة في ظل اإلفراط في تناول الوجبات السريعة 
يقل  ال  ما  بتناول  ينصح  لذا  المحفوظة،  واألطعمة 
عن ١٠ أكواب من المياه يومياً، األمر الذي يحدث 
البطن  عضالت  شكل  في  ملحوظاً  إيجابياً  تغييراً 

بعد يومين أو ثالثة أيام.
وأشــــار إلـــى أن مــن بــيــن األســبــاب 

أيـــضـــاً عــــدم أخــــذ الــقــســط الــكــافــي 
مـــن الــــنــــوم، فــقــلــة عــــدد ســاعــات 

الــــنــــوم تــســبــب زيـــــــادة هـــرمـــون 
الــكــورتــيــزون الــــذي يــعــمــل على 
تـــراكـــم الــــدهــــون فـــي الــمــعــدة، 

ـــتـــعـــرض لــلــضــغــط  وكــــذلــــك ال
الــشــديــد والــتــوتــر، تــمــامــاً مثل 

قــلــة عـــدد ســاعــات الـــنـــوم، فــإن 
التعرض للضغط والتوتر يحفز 
ويسبب  الــكــورتــيــزون  هــرمــون 
منطقة  فـــي  الـــدهـــون  تـــكـــدس 
عن  االبتعاد  يجب  لــذا  البطن، 

اإلجـــهـــاد والــتــوتــر واألمـــــور التي 
تــجــعــل اإلنــــســــان تــحــت ضغط 
بفرصة  يتمتع  حتي  مستمر 

الحصول على عضالت قوية.

ولـــفـــت إلــــى أن تـــوتـــر عــضــالت 
الــــبــــطــــن، يـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــمـــشـــاكـــل 
األســاســيــة الــتــي يــواجــهــهــا الــشــبــاب 
الدهون  نسبة  تحديد  شأنها  ومــن 
فـــي الــجــســم، ولــلــتــغــلــب عــلــى هــذه 
األوزان  حـــمـــل  يــفــضــل  الــمــشــكــلــة 
الــثــقــيــلــة والــتــقــلــيــل مـــن الــجــلــوس، 
أن مـــن أســـبـــاب ظــهــور  مـــوضـــحـــاً 
ـــتـــرهـــالت أيــــضــــاً الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ال
بعض  يقوم  حيث  البطن  عضالت 
الشباب بالتركيز في التمارين التي 
عضالت  تــدريــب  على  يمارسونها 
البطن بشكل عام، وذلك يساعدهم 
عــلــى حــــرق الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 

بشكل عام دون التخلص من دهون البطن.
وأشار إلى أن االلتزام بنظام غذائي شديد لفترات 
طويلة قد يعرض صاحبه بعد نهايته لتناول كميات 
كبيرة من األكل بنهم وشراهة أكثر من ذي قبل، 
ما يؤدي لتشويه شكل عضالت البطن وترهلها، كما 
أن الجينات الوراثية للعضالت لها دور أيضاً 
إحدى  أكدت  فقد  الزائدة،  السمنة  في 
الوراثية  الجينات  أن  الدراسات 
في  رئــيــســيــاً  دوراً  تــلــعــب 
وتقسيم  شــكــل  تــحــديــد 
وأن  البطن،  عضالت 
يكونون  الناس  بعض 
لتزايد  عــرضــة  أكــثــر 
منطقة  في  الدهون 
ــــطــــن نــتــيــجــة  ــــب ال
ــأثــيــر الــقــوي  ــت ال
لـــــلـــــجـــــيـــــنـــــات 
الــــــوراثــــــيــــــة 
ـــــــــــــى  عـــــــــــــل
العضالت.

د. سحر الشمري:

د. مريم الجابر:

د. طارق توفيق:

المنتجات المجهولة لتقليل الوزن.. خطر 

الترهل مشكلة الشباب والفتيات 

السمنة تنذر بأمراض مزمنة

د. سحر الشمري

د.طارق توفيق

د. منال مسلم:نقص الوعي 
ونمط الحياة أسباب رئيسية 

د. وائل بشير: إهمال الرياضة 
أحد أسباب زيادة حجم البطن

بمستشفى  الصحي  التثقيف  رئيس  مسلم  منال  الدكتورة  ترى 
حمد العام أن السمنة وترهالت البطن من المشاكل التي يواجهها 
الكثير وتؤثر بالسلب على أمور كثيرة في الحياة وعلى الرغم من 
ظهور حاالت عديدة لدى الكثيرين إال أننا ال نستطيع أن نقول إن 
األمر وصل إلى حد الظاهرة. وقالت إن نقص الوعي ونمط الحياة 
غير الصحي أحد األسباب الرئيسية لظهور الترهالت لدى الشباب 
صحتهم  على  الزائدة  السمنة  هذه  أضــرار  يغفلون  الذين  والبنات 
على  العمل  ضـــرورة  معه  يتوجب  مــا  عليهم  السلبية  وتأثيراتها 

تكثيف الوعي حول كيفية الحفاظ على جسم متوازن.
وأوضحت أنه يمكن التغلب على الترهالت عن طريق الحمية 
الغذائية والرياضة مع الصبر والمثابرة والتركيز على نشر الوعي 
إلى  الــمــدارس  من  المجتمع  أفــراد  جميع  بين  الصحي  والتثقيف 

المنازل والمؤسسات العامة والخاصة.

قـــال الــدكــتــور وائـــل بــشــيــر الــمــمــارس الــعــام بــمــؤســســة الــرعــايــة 
الــصــحــيــة األولـــيـــة إن  إهــمــال الــشــبــاب مــمــارســة الــريــاضــة، أدى 
ومنها  الصحة،  على  تؤثر  التي  األمــراض،  من  الكثير  انتشار  إلى 
أمراض السمنة، نظًرا لقلة الحركة، واالعتماد على تناول األكالت 
في  تتراكم  مشبعة  دهــون  على  تحتوى  التي  والسريعة  الدسمة، 
ذلك  ويرجع  والركبة،  الفقرات  بمشاكل  اإلصابة  وأيضاً  الجسم، 
األمــراض  بــه  يحدث  مــا  الفقري،  والعمود  العظام  ضعف  بسبب 

التحمل.  على  القدرة  لعدم  مجهود  أقل  عند 
إلى  يــرجــع  الــشــبــاب  بين  السمنة  ظــهــور  نسبة  ارتــفــاع  أن  وتــابــع 
التمرينات  بعض  مــمــارســة  عــدم  نتيجة  البطن  عــضــالت  ارتــخــاء 
األمراض  من  الكثير  وانتشار  تقويتها،  على  تساعد  التي  الرياضية 
وهــرمــونــات  السلبية  الــمــشــاعــر  لتغلب  ويــرجــع  والــقــلــق،  النفسية 
الــغــضــب الــتــي يــفــرزهــا الــجــســم، واالبــتــعــاد عــن الــريــاضــة الــتــي لها 
إلفراز  يؤدى  ما  النفسية،  والحالة  المزاج  تحسين  في  كبير  دور 

السعادة.  هرمون 
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تغريدات تركشتغريدات تركش
@@turkish_qatarturkish_qatar

أنا أستشير الناس عشان يوافقوني مو عشان آخذ رأيهم

أجمل ما قيل في فن التصريف أشوف وأرد لك خبر

علينا  مقبل  وكأنه  سنة  كل  يتكرر  لرمضان 
الشوق  يبقى 

أول مرة، يا رب بلغنا إياه ال فاقدين وال مفقودين

منبهاً  تضع  أن  عليك  أحياناً 
البتدائية ليذكرك بأنك أحمق

ا من  ستفدته 
ا اللي 

غـــداهـــم 
ســـحـــر  مــــع  حـــمـــد  أن 

هم تفاح
وعشا

االختبارات قربت ! أنا خايف 
أنا مو خايف عشان 

لين الحين ما خفت
ألني 

أطلق لخيالك العنان

#أيام_اشتقت_لها

  @ yaalemadi يوسف
 ايام_اشتقت_لها#
 قيمزر والمسنجر

  @riyom٢٣أم أحمد      
ايام_اشتقت_لها#    
road سوبر ماريو  و    

وايد قطري
  wayd_qatari @

 لما كنا انا وعيال الفريج
 نلعب كورة بساحة المسجد

#ايام_اشتقت_لها

Mansour
 za٣yem  ٢٧@ 
شــقــاء  .. الــبــســاطــة   .. الــنــقــاء   أيــــام 
 .. الطفولة
ال تكنولوجيا وال يحزنون
 صفاء ذهني بكل ما تحمله الكلمة
 من معنى
. عالم خارج العالم
أيام_اشتقت_لها# 

Rr_alsayed٨٣ @
 ايــــام_اشــــتــــقــــت_لــــهــــا أيــــام#

   األتاري ولعبة الطياير

 alraheeb٧ @
   ѕρα¢єтoOи  
  ايااام المنتديات    
 قلعه العرب والمشاغب    

  وبرامج وترايدنت
 ومنتداي منتديات    

  ميسي
ايام_اشتقت_لها#    

Y A S I R   
yasser٨٨@  

ايام_اشتقت_لها#
 لما فزنا بكأس الخليج

في ٢٠٠٩

PrillO  Amaryl٣@
ايام_اشتقت_لها#
ايام كل شي سهاالت
ايام كنا ما نخاف من بكرة

ايام كانت الطيبة تجمع قلوبنا

HANAN
  BalochNona @
ايام_اشتقت_لها#
 اشتقت اعد عيديتي

Njoolq٦r@
  n_q٦r_
 اشتقت أليام كان كل همي
 اعرف شبتسوي سالي بعد
ماطردتها انسه منشن #ايام_
اشتقت_لها

 w_b_a_  ١١١@
 
 ايام_اشتقت_لها  أيام#
 اإلعدادي واهللا

  @ turkish_qatarتركش قطر    
ايام_اشتقت_لها#
  قيمزر والمسنجر
والغوص بحثا عن اللؤلؤ

 Rr_alsayed   ٨٣@

 ايام_اشتقت_لها أيام#
 دخان والسيكل وتسلق
 الجبل والقيس اللي كنت
  ارسمه في نص الشارع

Haya Mohammed  
yaha٦٧٨٨٩@  
 في ايام من كثر ماهي

 حلوة ودك تشوفها كل يوم
#ايام_اشتقت_لها

مــــن يـــــوم صـــــرت أنــــام 
بـــدون مــهــاد وأنـــا حياتي 

معفوسة فوق تحت

تغلط  اللي  انــت  يصير  ما  تــرى 
هــذه وانت اللي تزعل ! فـــي  دور  تعطيني  الزم 
المسألة ياخي

 AUX تــشــبــك بـــس 
تسمع  وتبي  بالسيارة 
أغــنــيــة تــحــبــهــا «عــنــخ 
عليك  يتصل  امــــون» 
األهـــرام  تليفون  مــن 

األرضي

تــر
وانت
الز
المس

البخيل يرحل بماله!البخيل يرحل بماله!
كان هناك رجل يعمل طوال حياته، وقد وفر 
وقبل  كل ما لديه من أمــوال، ولكنه كان بخيالً 
وفاته قال لزوجته عندما أمــوت أريــد منك أن 
تأخذي كل أموالي وتضعيها في النعش معي ألني 
أريد أن آخذ أموالي إلى اآلخرة معي وحصل على 
فإنها  يتوفى  عندما  أنــه  بذلك  زوجته  من  وعــد 
ستضع كل األمــوال في النعش معه. عند وفاته.. 
كـــان ملقى فــي الــنــعــش، وزوجــتــه كــانــت تجلس 
هناك والجميع يرتدون مالبس سوداء وصديقتها 
كانت جالسة إلى جوارها وقبل االستعداد إلغالق 
أخذت  لحظة..   .. انتظروا  الزوجة  قالت  النعش 
علبة معدنية صغيرة معها ووضعتها في النعش 

ثم أغلقت النعش بانخفاض. ورحل النعش بعيداً 
ثم قالت صديقتها، يا صديقتي أنا أعلم أنك لست 

مغفلة لوضع المال مع زوجك..
رّدت الزوجة المخلصة اسمعي، ال يمكن أن 
أعــود في كلمتي.. وعدته أن أضــع هــذه األمــوال 
باستغراب:  صديقتها  معه..فسألتها  النعش  في 
هل تقصدين أنك وضعِت األموال كلها في النعش 

معه؟
أنـــا مــتــأكــدة أنـــك لــم تفعلي، قــالــت الــزوجــة: 
حسابي،  فــي  ووضــعــتــه  الــمــال  كــل  على  حصلت 
وكتبت له شيكاً وإذا كان يستطيع صرفه، يمكن 

أن ينفقه.

إنـــــي  هللا  الـــــحـــــمـــــد 
ـــحـــصـــص  ركـــــــــــــــزت ب
كـــــان  وإال  اإلمـــــــــــــالء 
الحين أكتب «النترنت 

زبله» 



 شفيك يا أخي، 
إنت تخّرب 

بيتهم، وتذّبح 
اخوانهم.!!!

ليش يا 
فّهود؟ حرام 

عليك.

 خذ.

 أحسن، خل 
يروحون فريج ثاني، 

ما نبيهم عندنا.

خالص، احنا بـ نروح، 
مب ماشيين معاك.

شدعوا !!!
ما فيه مخلوق

إال وأذيته.

 أحسن، ال تاكلون 
كنارنا، روحوا دوروا 

لكم سدرة ثانية.

زين، اللي يخسر يعزم 
الثاني على تونه.  تتحداني

أفلعه؟

 ليش
تفلعوني؟ آنا ما 
سويت لكم شيء!!!

 ليش تسوون فيني هـ الشكل؟؟!!!
حرام عليكم...

 الحمد هللا، كان 
كابوس.

آنـــا ما لي
خص...

 

درس
الحلقة (٦)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي
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كتب- مصطفى عبد المنعم:

لسلطنة عمان في التاريخ العربي والعالمي 
فــي مــصــاف الـــدول  تجعلها  كــبــيــرة  مــكــانــة 
واإلرث  الــحــضــارات  أصــحــاب  مــن  العريقة 
كثيراً  تعاني  ظلت  ولكنها  التليد،  التاريخي 
المعرفي  الصعيد  على  بها  اآلخــر  جهل  من 
وهو ما جعل وجود إصدار ثقافي متخصص 
األدبية  العمانية  بالنتاجات  للتعريف  يهدف 
ومن  والتنوع،  بالغزارة  تتسم  التي  والفنية 
هذا المنطلق جاء بزوغ نجم مجلة «نزوى» 

الــثــقــافــيــة الــفــصــلــيــة 
الـــتـــي صــــدر عــددهــا 
نــوفــمــبــر  فــــي  األول 
عـــن   ١٩٩٤ عــــــــــام 
عــمــان  جــــريــــدة  دار 
لــلــصــحــافــة والــنــشــر، 
وكان رئيس التحرير 
ــــهــــا هــــــو ســيــف  وقــــت

الرحبي.
وجاء في افتتاحية 
مــا  األول  عـــــددهـــــا 

العامة  السياسة  باسم  مهنياً  عليه  يصطلح 
وأسباب  لها،  التحريري  الخط  أو  للمجلة 
إصدار مجلة ثقافية فصلية في هذا التوقيت 
وهي محاولة لملمة شتات الجدل المصاحب 
للمتطلبات الثقافية واإلبداعية التي أفرزها 
الكتابي  بإرثه  العماني  المجتمع  تطور  سياق 
آالف  عليه  والــمــعــرفــي الــعــريــق الــــذي تـــدل 
المخطوطات في شتى حقول الشأن الثقافي 
نزوى  مجلة  جاءت  ربما  ولهذا  والمعرفي، 
كمتطلب ثقافي ضروري لبلورة خصوصية 
الثقافة العمانية وتوحيد أصواتها وروافدها 

المتعددة.

منبر لألدباء
ومجلة نزوى منذ بداياتها األولى حاولْت 
الــكــتــاب  لجميع  مــفــتــوحــاً  مــنــبــراً  ــل  تــشــِكّ أن 
ــــــاء مـــن مــخــتــلــف األجـــيـــال واألمـــاكـــن  واألدب
ــة، ســـواء  والــتــوجــهــات اإلبـــداعـــيـــة والــجــمــالــّي
بمن  أو  وأفــكــار  مقترحات  مــن  تطرح  بما 
تستكتب من قامات أدبية وأسماء متحققة 
وأخرى  واإلنجاز،  الشهرة  من  حِيّزاً  أخذت 
واعدة، في الطريق إلى شغل حّيزها الخاص.

كما حاولت أيضاً أن تكون هذا المنبر الذي 
وابتعدت  المتباينة،  ولـــآلراء  للخالف  يتسع 
ينتج  ما  غالباً  الــذي  السجال  أو  النقاش  عن 
قديم  حــول  متضادة  ثنائية  بين  عقم  عنه 
وأدرك  إلــخ،  ومعاصرة...  وأصالة  وجديد، 
الــقــائــمــون عــلــيــهــا أن 
مـــثـــل هـــــذه الــقــضــايــا 
عنها  ينتج  ال  الجدلية 
في  النبض  انــعــدام  إال 
جسد الثقافة المسجى 
الــمــعــرفــة  درب  عــلــى 
يــنــتــظــر مــــن يــحــمــلــه 
ـــعـــشـــه، وحـــــرص  ـــن وي
القائمون على المجلة 
يلتقي  أن تكون مكاناً 
فيه األصدقاء من كل 
مـــكـــان لـــقـــاء االبـــتـــداع 
والحرّية، مهما كانت االلتباسات والمعوقات 
الــتــي عــــادة مـــا تـــواجـــه أي عــمــل يــنــحــو هــذا 
االتجاه، خاصة إذا كان في مناخ مازال في 

طور التأسيس على صعيد الثقافة الحديثة. 

البعد المحلي والعربي 

وعمدت المجلة إلى نشر القديم المضيء 
المنطقة  وتـــراث  عمان  سلطنة  تــراث  مــن 
هناك  كــان  كما  العربية  البلدان  من  وعــدد 
حـــرص عــلــى نــشــر الــحــديــث الــمــفــيــد الـــذي 
يسهم في إحداث تغيير إيجابي، وإذا كانت 

مــــجــــلــــة نـــــــــزوى قــد 
الشأن  في  استغرقت 
فللقائمين  الــمــحــلــي 
خاصة  فلسفة  عليها 
في هذا الصدد حيث 
االنــتــشــار  أن  ـــــرون  ي
ما  بشمولية  الــعــربــي 
تــحــمــلــه الــكــلــمــة لــن 
تقديم  عبر  إال  يتأتى 
هــــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــة 
الــعــمــانــيــة بــالــدرجــة 
األولـــــــــى وبــالــمــعــنــى 

المجلة  ستسهم  ما  وبقدر  للكلمة  اإلبداعي 
مدى  تكون  العمانية  بالثقافة  التعريف  في 

المساهمة في الثقافة العربية الشاملة.

تنوع ثقافي
والــمــتــأمــل لــلــســيــاســة الــتــحــريــريــة لمجلة 

بانغماس  شــعــور  إلــيــه  يتسلل  ربــمــا  «نــــزوى» 
للسلطنة  الـــقـــريـــب  الـــمـــاضـــي  فــــي  الــمــجــلــة 
والـــــحـــــرص عـــلـــى اســـتـــحـــضـــاره مــــن خـــالل 
تخصيص باب للتراث وآخر للعمارة ولكنه 
أيضاً  المجلة  شمولية  ســيــدرك  مــا  ســرعــان 
عــنــدمــا يــــرى أبــوابــهــا 
الـــمـــتـــنـــوعـــة فـــالـــعـــدد 
على  يـــحـــتـــوي  األول 
باب خاص للمتابعات 
وآخر يضم استطالعاً 
مــــــــصــــــــوراً وزاويــــــــــــة 
بــعــنــوان نــص ورســـم، 
وبـــــاب لــلــشــعــر وآخـــر 
وللمسرح  للقصص، 
حيث  نــصــيــب  أيــــضــــاً 
خــــصــــص لـــــه زاويـــــــة 
وللسينما  مــســتــقــلــة، 
حــظ ولــلــعــلــوم كــذلــك ولـــم يغفل الــقــائــمــون 
على المجلة اإلصــــدارات األدبــيــة مــن الكتب 
للكتب والروايات وكذلك باباً  وخصصوا باباً 
آخر للتشكيل وسنعرض لقطوف من بستان 

«نزوى» في عددها األول.

جولة في األدب
وفي مستهل صفحات العدد األول لمجلة 
عن  ببحث  ديـــب  أبـــو  كــمــال  يطالعنا  نـــزوى 
خالله  يــهــدف  والــــذي  اللغة  بــوعــي  الــحــداثــة 
إلـــى بــلــورة ظــاهــرة تــحــول الــلــغــة مــن نظام 

صــــوتــــي إلـــــــى نـــظـــام 
بـــــصـــــري مــــــن جــهــة 
تـــحـــولـــهـــا مـــــن جــهــة 
أخــــــرى مــــن وســيــلــة 
إلى  عــالــم  عــن  تعبير 
مكون عضوي للعالم 
النص  يــجــســده  الــــذي 
الشعري، وساق أمثلة 
لنص الشاعر أدونيس 

ونص ألبي تمام.
محسن  يــقــدم  ثـــم 
ذات  فــــــي  الــــكــــنــــدي 

العدد جولة في عالم المتنبي ليختار من نهر 
أشعاره أحد أهم الروافد التي روت ساحات 
وميادين الشعر العربي ويتجول بالقارئ في 

عالم المتنبي والمرأة.
ــــــش قــــراءة  وبـــعـــدهـــا يـــقـــدم أحـــمـــد دروي

فـــي مــخــطــوطــة عــمــانــيــة مــعــاصــرة بــعــنــوان 
«مــقــامــات الــخــلــيــلــي لــيــزيــل الــغــمــوض عن 
مــعــنــى مــســتــحــدث فـــي عـــالـــم الــمــطــبــوعــات 
المخطوطة  مصطلح  وهــو  والمخطوطات 

المعاصرة وما لها وما عليها.
حيث  نصيب  أيضاً  العالمي  لــألدب  وكــان 
اســتــعــرضــت مجلة «نــــزوى» روايــتــي «مــن 
ـــ لــوث  الــخــبــز الــحــافــي»،»زمــن األخـــطـــاء» ل
محمد  ترجمهما  والــتــي  كاستنيون  جارثيا 

شكري.

مدينة نزوى
وكـــــان بــديــهــيــاً أن 
تــكــون مــديــنــة نـــزوى 
المجلة  وســمــت  الــتــي 
هي  واسمها  بوسمها 
صاحبة الحظ األوفر 
في العدد األول ليقدم 
محمد اليحيائي ملفاً 
كــــامــــالً عــــن هــنــدســة 
الـــحـــيـــاة فــــي الــمــكــان 
الـــصـــعـــب مــــن خـــالل 
دروب  عــبــر  الــتــســلــل 
التاريخ لتقصي أخبار مدينة يفوح منها عبق 
بدر  المهمة  هــذه  في  ساعده  وقــد  الماضي، 
لتوثيق  اجتهدت  عدسة  خــالل  من  النعماني 
كل ما تطاله من مشاهد خالبة تعكس أصالة 
مزاوجة  أحدثت  التي  والمعاصرة  الماضي 

بين اليوم وأمس.

المتطفل
ألهمية  المجلة  عن  المسؤولين  وإلدراك 
الثقافي  المشهد  في  الفنون»  «أبــي  المسرح 
بأهمية  القراء  وعي  زيــادة  على  ولحرصهم 
الــمــســرح الــعــالــمــي وضـــــرورة االطـــــالع على 
المزيد من النصوص العالمية إذا ما أردنا أن 
نخلق جيالً لديه إطالع وانفتاح على الحركة 
الــمــســرحــيــة الــعــالــمــيــة، مــن أجـــل ذلـــك فقد 
تخصصت زاويـــة الــمــســرح فــي الــعــدد األول 
للكاتب  بــعــنــوان»الــمــتــطــفــل»  عــالــمــي  لــنــص 
نشره  وتــم  لنك»  ميتر  «موريس  البلجيكي 
حتى  كاملة  صفحات  خمس  بمساحة  كامالً 
تراثية  فنية  ثقافية  بوجبة  الــقــارئ  يستمتع 

مكتملة العناصر واألركان.

««نزوىنزوى»» لملمت شتات التنوع الثقافي  لملمت شتات التنوع الثقافي 
مجلة ثقافية فصلية صدر عددها األول مجلة ثقافية فصلية صدر عددها األول ١٩٩٤١٩٩٤

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

منبر مفتوح لجميع منبر مفتوح لجميع 
الكتاب واألدباءالكتاب واألدباء

عرفت بالثقافة العمانية 
كأقصر الطرق لالنتشار العربي

المجلة جمعت القديم المجلة جمعت القديم 
والحديث من تراث المنطقةوالحديث من تراث المنطقة

وجبة ثقافية فنية مكتملة 
العناصر واألركان

اهتمت بالمسرح اهتمت بالمسرح 
وخصته بزاوية ثابتة وخصته بزاوية ثابتة 

األخيرة
الخميس ٥ شعبان ١٤٣٧ هـ - ١٢ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٦)
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