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رئيس التحرير  :

صالح بن عفصان العفصان الكواري

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد اهللا بن خليفة العطية
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قــســم  رئــــيــــس  ــــدي  ــــزي ــــي ال وفـــــــاء  د. 
الــتــأهــيــل والـــعـــالج الــطــبــيــعــي بــالــوكــالــة 
أول  هـــــي  الــــرمــــيــــلــــة  مـــســـتـــشـــفـــي  فـــــي 
والنزيف  األعصاب  في  قطرية  طبيبة 
ســواء  دؤوب  عــمــل  حــيــاتــهــا  الــدمــاغــي. 
اإلدارة  أو  العامة  الجراحة  مجال  في 
وايل  كلية  في  كبروفيسور  التدريس  أو 
ــيــل لــلــطــب، حــيــث تــــدرس ابــنــتــهــا  كــورن
فـــي الــســنــة الــثــانــيــة بــالــكــلــيــة. كــمــا أنــهــا 
مــعــدة ومــقــدمــة بــرنــامــج «نــبــض» في 
الكتابات  من  العديد  ولها  قطر،  إذاعة 
الـــشـــعـــريـــة، وتــــمــــارس الـــريـــاضـــة الــتــي 
النشاط  لتجديد  حياة  أسلوب  تعتبرها 

والتفاؤل.

دراســـتـــهـــا لــلــطــب فـــي الـــســـويـــد عــبــر 
نقلة  كــانــت  ٢٠٠٠م  عــام  دراســيــة  بعثة 
كونها  فــقــط  لــيــس  حــيــاتــهــا،  فــي  تــحــّول 
درســــت تــخــصــصــاً نـــــادراً يــمــثــل إضــافــة 
لــمــجــتــمــعــهــا وهــــو تــخــصــص األعـــصـــاب 
ـــكـــن كــونــهــا  والـــنـــزيـــف الــــدمــــاغــــي.. ول
العلمي  التفكير  لديها  عــززت  مرحلة 
والــعــمــلــي واســتــثــمــار وتــنــظــيــم الــوقــت.. 
الــغــرب  فـــي  الــحــيــاة  تــنــعــكــس  أن  دون 
خليجية  أخالقيات  من  تحمله  ما  على 

كسفيرة  وإسالمية  وعربية 
لـــــبـــــالدهـــــا خـــــــــالل ســـــنـــــوات 

االبتعاث.

العربي  والنادي  الوطني  منتخبنا  نجم  خلفان  إبراهيم 
الجميل  الــزمــن  فــي  سطعت  الــتــي  الــنــجــوم  أحــد  الــســابــق، 
وصــول  فــي  ساهم  حيث  القطرية  للكرة 
الــتــتــويــج،  لــمــنــصــات  الــوطــنــي  منتخبنا 
وقــــــاد الـــعـــربـــي إلحـــــــراز الـــبـــطـــوالت 
عــنــدمــا لــعــب ضــمــن صــفــوفــه خــالل 
حــقــق   ،١٩٧٢-١٩٩٣ مــــن  ـــفـــتـــرة  ال
قــبــل  بــطــولــة   ١٢ مـــن  أكـــثـــر  مــعــه 
 ،١٩٩٧ عــام  الــلــعــب  يــعــتــزل  أن 
الـــنـــجـــم الــــعــــربــــاوي الــكــبــيــر 

اإلبــداع  مــن  طويلة  ســنــوات  ليستعيد  ذكــريــاتــه  ملف  فتح 
واالمتاع في كرة القدم ليقود سفينة اإلنجازات القطرية 
في  اإلنجازات  وأهم  أفضل  جيله  مع  محققاً  األمام  إلى 

الفترة. هذه 
يؤكد خلفان أن االعتزال صعب، وكان أصعب قرارات 
إلى أن حب الكرة وليس المال واالمتيازات  حياته ،الفتاً 
الفتاً  اإلنــجــازات،  من  العديد  جيله  تحقيق  وراء  المادية 

على  جيله  يحسد  كــان  السابق  الجيل  أن  إلــى 
عشبية. بمالعب  لعبنا  ألننا  «الرفاهية» 

وضع مجموعة من أعضاء البرلمان الطالبي بمدرسة محمد 
بالحيوانات  قائمة  للبنين  المستقلة  الثانوية  عبدالوهاب  بن 
والنباتات والطيور المهددة باالنقراض ودعوا إلطالق حملة 
قــومــيــة إلنــقــاذهــا. شملت الــقــائــمــة الــتــي تــم طــرحــهــا خــالل 
البرلمان الطالبي بالمدرسة القنافذ والثعالب واألرانب البرية 
والكيروان،  الحبارى  وطيور  والضب،  الورل  مثل  والزواحف 
والسدر والسمر ونبات الخزامى والصفار والعندب والعرفج. 
وقـــــــــــــــــــال الــــــــطــــــــالب 
لــــــمــــــنــــــوعــــــات 

[ إن تــلــك الــقــضــيــة تــحــتــاج لــتــضــافــر جــهــود الــجــهــات 
البرية  األحياء  تهدد  التي  البيئية  المخالفات  لوقف  المعنية 
البرية  البيئة  على  والتعدي  الجائر  الصيد  مقدمتها  وفــي 
التوسع  بضرورة  النادرة.وطالبوا  النباتات  وحــرق  بتقطيع 
وتشجيع  والــشــوارع،  المدن  داخــل  الخضراء  المساحات  في 
المواطنين لزراعة األشجار في الحدائق الملحقة بمنازلهم 
الــحــضــاري  المظهر  عــلــى  الــحــفــاظ  فــي  للمساهمة  وذلــــك 

والجمالي، والمساهمة في تنقية 
البيئة من الملوثات.

د. وفاء اليزيدي:

إبراهيم خلفان:

أسباب وراء عزوف 

الشباب عن القراءة
ل والوقت إلى غياب الثقافة

مواقع التواص
من األسعار و

جيلنا لم يفكر في االمتيازات المادية

برلمان طالبي يفتح ملف حماية البر

من

م نجم  خلفان  إبراهيم 
الــت الــنــجــوم أحــد  الــســابــق، 
القط للكرة 
منتخبن
وقــــــاد
عــنــدم
ـــفـــتــ ال
مــع

وقـــــــــــــــــــال الــــــــطــــــــالب 
لــــــمــــــنــــــوعــــــات 

والجمالي، والمس
البيئة من الملوثا

 حمد السليطي :

الهواة في انتظار نادي 
للرياضات البحرية

حـــمـــد جــمــعــة الــســلــيــطــي مــصــور 
فــوتــوغــرافــي تــحــت الـــمـــاء وغـــواص 
احــــتــــرافــــي.. عـــشـــق الـــبـــحـــر وغــــاص 

فــــــــــي أعــــــمــــــاقــــــه 
فـــالـــتـــقـــطـــت 

عـــــدســـــتـــــه 
غـــــرائـــــب 
الــــحــــيــــاة 

الــــبــــحــــريــــة. وكــــشــــف الـــســـلـــيـــطـــي لـــ 
عـــالـــم  أســــــــــرار  ــــوعــــات [  مــــن
الــغــوص، والــصــيــد. والــمــعــدات التي 
الــنــهــاري  الــتــصــويــر  فــي  يستخدمها 
والليلي.. وأهم األماكن التي يقتنص 
ــــصــــور ومـــقـــاطـــع الــفــيــديــو  مـــنـــهـــا ال
نتمّنى  الــبــحــر.وقــال:  أعــمــاق  تــحــت 
البحرية،  لــلــريــاضــات  نـــادي  إقــامــة 
حــيــث يــوجــد عــــدداً كــبــيــراً من 
مهتمين  القطري  الشباب 
البحرية،  بــالــريــاضــات 
ويــــحــــتــــاجــــون دعــــم 
وجــــــهــــــة رســـمـــيـــة 

. تحتضنهم 
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التفكير اإلبداعي واالبتعاد عن الحلول 
الــتــقــلــيــديــة.. كــلــمــة الــســر لـــدخـــول عــالــم 
والمؤسسات  لــــإلدارات  الحديثة  الــقــيــادة 
اإلدارة  لمستقبل  مرور  وجــواز  التنفيذية.. 

الحديثة في كافة قطاعات الدولة.
تــلــك هــي رؤيــــة الــشــبــاب الــقــطــري لــبــرامــج 
ــقــيــادات بـــنـــجـــاح.. وهــــو يقف  ــل مــركــز قــطــر ل

حياته  في  جديدة  مرحلة  أعتاب  على  اآلن 
العملية.

منوعات [ التقت عدداً من منتسبي 
لرؤيتهم  واســتــمــعــت  الــمــركــز،  وخــريــجــي 
حـــول دور الــمــركــز، ومـــا أضـــاف لــهــم من 
يتوقعون  وكيف  وعملية..  نظرية  خــبــرات 
بأحدث  مسلحين  أصبحوا  أن  بعد  حياتهم 
تطوير  فــي  العملية  والــخــبــرات  الــنــظــريــات 

المهارات اإلدارية؟
ـــــ مـــنـــوعـــات  ــــؤكــــد الـــشـــبـــاب ل وي

قـــطـــر  مــــــركــــــز  أن   ]
لــلــقــيــادات مــنــصــة إلطــالق 

الــــــمــــــهــــــارات الـــقـــيـــاديـــة 
قطاعات  كافة  لخدمة 
يؤهل  حيث  المجتمع.. 
الــشــبــاب الــقــطــري في 

بما  للتطور،  ركــيــزة  ليكون  الــقــطــاعــات  كــافــة 
يعد  حيث   ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة  يــواكــب 
العنصر البشري أهم ركائز تحقيق غايات تلك 
مصاف  في  قطر  تضع  التي  الطموحة  الرؤية 

الدول المتقدمة.

دعا الفنان موسى عبد الرحمن إلى أهمية توثيق الفن والحركة 
المسرحية في قطر منعا الندثاره وقال أنه يملك عددا كبيرا من 
تجمعها،  الوثائق التي ربما لم تستطع المؤسسات الرسمية أن 
الفنانين  عــلــى  بــاالعــتــمــاد  والــفــنــون  الــثــقــافــة  إدارة  مــطــالــبــا 

المتخصصين في التوثيق حتى ال يندثر تراثنا الفني.
وقــــال فـــي حــــوار مـــع مــلــحــق مــنــوعــات [ أن أول 
ديجول  الجنرال  شخصية  فيها  جسد  المسرحية  أدواره 
وكـــان ذلـــك خـــالل دراســـتـــه االبــتــدائــيــة مضيفا أنـــه قــدم 
مسرحيات في الشارع وفي سن مبكرة جدا حيث ظهرت 
موهبته ولقيت تشجيعا كبيرا من والده الذي فتح أبواب 
ما  قلم  عنده  ما  «اللي  فيلم  بتصوير  له  وسمح  منزله 

األستاذ  إخراج  قلم»  يسوى 
منزله  في  الطوخي  أحمد 

إخوته. بمشاركة 

قيادات المستقبل يتحدثون
 لـ منوعات [

أرشيفنا الفني مهدد باالندثار
موسى عبد الرحمن:

قطاعات الدولة. فة
ـة الــشــبــاب الــقــطــري لــبــرامــج 
قــيــادات بـــنـــجـــاح.. وهــــو يقف
حياته في  جديدة  مرحلة   

[التقت عدداً من منتسبي
لرؤيتهم واســتــمــعــت  كــز، 
كــز، ومـــا أضـــاف لــهــم من

يتوقعون  وكيف  وعملية.. 
بأحدث  مسلحين  أصبحوا 
تطوير  فــي  العملية  خــبــرات 

ة؟
ـــــ مـــنـــوعـــات ـــاب ل

قـــطـــر ركــــــز 
ة إلطــالق

ــيـــاديـــة 
طاعات
يؤهل 
ي في

الدول المتقدمة.

دعا الفنان موس
المسرحية في ق
الوثائق التي ر
إدار مــطــالــبــا 
المتخصصي
وقــــال ف
الم أدواره 
وكـــان ذلـــ
مسرحيات

موهبته 
و منزله 
ق يسوى 
ال أحمد 
بمشارك

موسى ع
دراستي للطب في السويد غّيرت حياتيدراستي للطب في السويد غّيرت حياتي

٤٤

٨٨

العربي؟ 
شبابنا  يقرأ  ال  لــمــاذا 

ز القراءة 
كم يحتل حي

وإذا قرأ ف

الشاب  شغال 
ان وهــل  حياته؟  من 

كنولوجيا 
الت وراء  بالسعي  العربي 

تـــدنـــي  فـــــي  دور  لـــــه  حــــديــــثــــة 
الــــ

دى الــشــبــاب؟ 
ـــقـــراءة لـــ

مــســتــوى ال

عزوف  على  اإلنترنت 
تأثير  وما 

وكيف  الكتب؟  ء 
شرا عن  الشباب 

العربي  ا 
وطنن فــي  الــقــراءة   

حــال

ألجنبية؟.
ا بالدول 

مقارنة 

ــــمــــكــــتــــبــــات 
تــــــوفــــــر ال

فــــــرغــــــم 

الميادين 
من  العديد  ي 

ف العامة 

ـــجـــامـــعـــات فـــإن 
والـــــمـــــدارس وال

ـــارغـــــة.. 
نــــجــــدهــــا فــ

ـــبـــات  ـــمـــكـــت ل
ا

د الـــــمـــــوالت 
ا نــــشــــاهــــ

صــــبــــحــــنــــ
وأ

مكتظة  ــتــجــاريــة 
ال لــمــجــّمــعــات 

وا

 نشاهده 
يومياً بعكس ما

بالشباب 

المكتبات  و 
أ الكتاب  معارض  في 

فارغة. فنجدها 
العامة 

تــطــلــعــت 
اســ  ]

مـــنـــوعـــات 

موضوع  حول  الشباب  ض 
بع آراء 

ف الــــشــــبــــاب عــن 
أســـــبـــــاب عـــــــزو

زوفـــهـــم عن 
الــكــتــب، وعـــ

قـــــراءة 

والــمــكــتــبــات 
ض الـــكـــتـــاب، 

مـــعـــار

هناك  أن  كـــدوا 
أ والــذيــن 

الــعــامــة 

عــن  الـــــعـــــزوف  ء 
ورا أســــبــــاب   ٤

ع أســـعـــار 
ــل ارتــــفــــا

راءة تــشــم
ــــقــــ ال

تداوله  يتم  بما  واالكتفاء 
الكتب، 

جتماعي 
اال التواصل  واقــع 

مــ عبر 

االنشغال 
عــن  فــضــًال  أخــبــار،   

مــن

وغياب  والعمل، 
الدراسة 

بأعباء 

الـــقـــراءة فــي نــفــوس 
ثــقــافــة حــب 

النشء.
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قيادات شابة تغير مستقبل قطر
خريجو مركز القيادات يتحدثون لـ منوعات [:

ــــات ــــاع ــــط ــــق ـــــــل ال ـــــــي ك ـــــــارات الـــــقـــــيـــــاديـــــة ف ـــــــه ـــــــم ــــصــــة إلطـــــــــــالق ال ــــن ــــــز قـــــطـــــر لـــــلـــــقـــــيـــــادات م مــــــرك

كتبت - هبة البيه: 

الحلول  عن  واالبتعاد  اإلبــداعــي  التفكير 
التقليدية.. كلمة السر لدخول عالم القيادة 
التنفيذية..  والمؤسسات  لــإلدارات  الحديثة 
وجواز مرور لمستقبل اإلدارة الحديثة في 

كافة قطاعات الدولة.
لبرامج  القطري  الشباب  رؤية  هي  تلك   
يقف  وهــو  بــنــجــاح..  للقيادات  قطر  مــركــز 
اآلن على أعتاب مرحلة جديدة في حياته 

العملية.
مــــنــــوعــــات [ الـــتـــقـــت عــــــــددا مــن 
مــنــتــســبــي وخــريــجــي الـــمـــركـــز، واســتــمــعــت 
أضــاف  ومــا  الــمــركــز،  دور  حــول  لرؤيتهم 
وكيف  وعملية..  نظرية  خــبــرات  مــن  لهم 
يتوقعون حياتهم بعد أن أصبحوا مسلحين 
في  العملية  والخبرات  النظريات  بأحدث 

تطوير المهارات اإلدارية؟
ويـــؤكـــد الــشــبــاب لــــ مــنــوعــات [ أن 
مـــركـــز قـــطـــر لـــلـــقـــيـــادات مــنــصــة إلطــــالق 
قطاعات  كافة  لخدمة  القيادية  المهارات 
المجتمع.. حيث يؤهل الشباب القطري في 
كافة القطاعات ليكون ركيزة للتطور، بما 
يواكب رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، حيث يعد 
غايات  تحقيق  ركائز  أهم  البشري  العنصر 
في  قطر  تضع  التي  الطموحة  الرؤية  تلك 

الشباب  ودعـــوا  المتقدمة.  الـــدول  مــصــاف 
الــبــاحــث عــن تــطــويــر إمــكــانــيــاتــه ومــهــاراتــه 
بالمركز،  االلتحاق  إلــى  والقيادية  اإلداريـــة 
التدريبية  البرامج  تأثير  مــدى  إلــى  الفتين 
على  التي خضعوا لها والذي انعكس إيجابياً 

مجاالت عملهم.
وأكدوا أن القائد الملهم هو من يثق فيه 
فريق العمل ويحث الجميع على العمل في 
اتجاه واحد بدالً العمل الفردي الذي يحقق 

نتائج عكسية.
ويــعــتــبــر الـــمـــركـــز وجـــهـــة رائــــــدة لصقل 
البشرية  التنمية  وتعزيز  الــقــيــادة  مــهــارات 
لـــدعـــم الـــركـــائـــز الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا رؤيـــة 
تطوير  على  يعمل  إذ   ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر 
المنتسبين  القطريين  للمهنيين  المهارات 
الــقــيــادات  تشمل  والــتــي  القيادية  لبرامجه 
ــتــنــفــيــذيــة،  الــمــســتــقــبــلــيــة والـــحـــكـــومـــيـــة وال
بــالــتــعــاون مـــع الــمــؤســســات الــــرائــــدة مثل 
إلدارة  شيكاغو  وجــامــعــة  هــارفــرد  جامعة 
األعـــــمـــــال. كـــمـــا يــســتــضــيــف مــــركــــز قــطــر 
القرار  صّناع  كبار  مستمر  بشكل  للقيادات 
الــرحــالت  ويــنــّظــم  والعالميين،  المحليين 
التعليمية خارج دولة قطر التي تهدف إلى 
المنتسبين  لــدى  والمعرفة  الــدرايــة  تعزيز 
واالطــــالع على تــجــارب الـــدول واالســتــفــادة 

من أفضل الممارسات العالمية.
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محمد باخميس: تعلمت محمد باخميس: تعلمت 
مهارات تحفيز فريق العملمهارات تحفيز فريق العمل

المهندس أحمد العماري:المهندس أحمد العماري:
 اإلدارة الحديثة تطّور المؤسسات اإلدارة الحديثة تطّور المؤسسات

ــــوة الــمــســلــمــانــي  ــــول قـــالـــت د.ل
ومــديــرة  أســرة  طــب  استشارية 
مركز الريان الصحي: الحصول 
بمركز  التدريبي  البرنامج  على 
قــــطــــر لـــــلـــــقـــــيـــــادات غــــيــــر مــن 
مــــهــــاراتــــي الــشــخــصــيــة خــاصــة 
فـــي الـــطـــرق الـــقـــيـــاديـــة فــكــونــي 
انــــضــــمــــمــــت لـــــهـــــذا الــــبــــرنــــامــــج 

تــغــيــرت طــريــقــة تــفــكــيــري ١٨٠ 
درجــــــة وخــــاصــــة فــــي طــريــقــة 
مسماي  الــقــرارات،حــتــى  اتــخــاذ 
الــوظــيــفــي فـــي بـــدايـــة الــبــرنــامــج 
مركز  فــي  مساعد  طبيب  كــان 
الـــريـــان وفـــي وســـط الــبــرنــامــج 
تغيرت طريقتي وطريقة عملي 

وأصبحت مديرة للمركز.

على  الشباب  أشجع  وتابعت: 
خاصة  البرنامج  لهذا  االنضمام 
 ٢٠٣٠ أنــــه يــحــقــق رؤيـــــة قــطــر 
التي  واألنشطة  التمارين  وحتى 
قطر  دولــة  قيم  نطبق  نطبقها 

وتنمي لديهم روح القيادة.
وأوضــــــــــحــــــــــت: مــــــهــــــاراتــــــي 
الــشــخــصــيــة عــنــدمــا أفــكــر أنظر 

لـــلـــمـــوضـــوع بـــأكـــثـــر مــــن جــهــة 
واتجاه وكيف نتخذ قرارا وهذا 
أهـــم شـــيء لــلــنــجــاح فـــي اتــخــاذ 

قرار.
وعــــن الـــمـــجـــال الــصــحــي في 
لمؤسسة  للمتابع  قــالــت:  قــطــر 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة منذ 
بداية إنشائها وحتى اآلن عندما 

يرى  مستقلة  مؤسسة  أصبحت 
كــيــف حـــدث الــتــغــيــيــر الــجــذري 
يشهد  والجميع  بها  حدث  الــذي 
بــالــتــغــيــيــر والــتــطــور الــــذي طــرأ 
المركز  مفهوم  أن  حتى  عليها 
الـــصـــحـــي تــغــيــر تـــمـــامـــاً وصــــار 
بمختلف  بــالــمــريــض  االهــتــمــام 
وليس  الــمــعــافــاة  حتى  الــجــوانــب 
مـــجـــرد شـــخـــص يــــــزور طــبــيــبــا 

وفقط.
ــــــي أصـــغـــر  وأضــــــافــــــت:كــــــون
مـــديـــرة فـــي الـــمـــركـــز الــصــحــي 
فــيــعــود الــفــضــل فـــي هـــذا األمـــر 
ـــقـــيـــادة فــهــو  ـــل ـــمـــركـــز قـــطـــر ل ل
وعلى  الــشــيء  لهذا  أهلني  الــذي 
يمكن  الــمــركــز  أن  مــن  الــرغــم 
ازدحــامــاً  المراكز  أكثر  من  هو 
فـــــي قــــطــــر،وجــــمــــيــــع األشـــــيـــــاء 
أهلتني  الــتــي  هــي  تعلمتها  الــتــي 
لــهــذا الــمــنــصــب بــاإلضــافــة لثقة 
مؤسسة الرعاية األولية بي لهذا 

المنصب.

يؤكد محمد أحمد عبد اهللا باخميس مدير إدارة 
الصحة والسالمة والبيئة بمؤسسة قطر أن البرامج 
تحفيز  على  ركــزت  عليها  حصلت  التي  التدريبية 
المهنية  الــقــدرة  وتــعــزيــز  اإلســتــراتــيــجــي  التفكير 
وتحسين مواطن الضعف في مجال العمل واإلدارة 

المالية ومهارات تحفيز فريق العمل.
وقال: كل ما حصلت عليه في البرنامج حاولت 
تــطــبــيــقــه فـــي مـــجـــال عــمــلــي، مــثــال فــيــمــا يخص 
هذا  فــي  متخصصا  أكــن  لــم  وأنـــا  المالية  اإلدارة 
وتحسين  فهم  مــهــارات  تعلمت  أنــنــي  إال  الــجــانــب 
اإلدارة المالية في العمل ودراســة الجدوى وأمور 
األمور  في  اإلستراتيجي  الفكر  وعملية  الميزانية 
التجارية وقياس مؤشرات النجاح وتوقع المشكالت 
المستقبلية والعمل على تفاديها. ففي سياق رؤية 

قطر ٢٠٣٠ والتي يتم تطبيقها في مؤسسة قطر 
أتــأكــد مــن صــحــة وســالمــة الــمــوظــفــيــن والــعــمــال 
والطالب في محيط المؤسسة ونتأكد أن الجميع 
يقوم بدوره في جو آمن بعيداً عن المخاطر أو التي 
قد تؤدي إلصابتهم. وأكد أن التحديات التي تواجه 
فالقيادة  ولذلك  بالتخوفات  يتعلق  أغلبها  الشباب 
تدرس ويجب العمل على إخراج الشباب من اإلطار 
في  اإلبداعي  الفكر  تحفيز  على  والعمل  التقليدي 
طـــرح الــمــشــروعــات وعــــدم االعــتــمــاد عــلــى الفكر 
المعتاد. وأضاف: رسالتي لجميع القيادات القادمة 
الخبرات  وتبادل  والشخصي  المهني  الصعيد  على 
على  الجميع  أحــث  منصة  أو  معبر  زمالئهم  مــع 
والبعد  عملهم  مجال  على  ينعكس  بما  المشاركة 

عن اإلطار التقليدي.

يرى المهندس أحمد العماري الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة مـــرافـــق قــطــر أن االســـتـــفـــادة الــرئــيــســيــة 
مجال  ففي  الــمــهــارات  تطوير  هــي  البرنامج  مــن 
واكتسبنا  لوظيفتي  مــوائــمــاً  البرنامج  كــان  عملي 
سنة  مــن  أكــثــر  لــمــدة  مختلفة  ومــهــارات  دورات 
األعمال  إدارة  في  الماجستير  برنامج  إلى  يضاف 
قطر  بمركز  التحقت  وقــال:  عليه.  حصلت  الــذي 
للقيادات والبرنامج كان متنوعا وكنا نستفيد بين 
تثبيت معلومة أو أخذ معلومة جديدة عن طريق 
البرنامج المأخوذ من أعرق الجامعات في العالم 
والذي تم صياغته بما يتوافق مع رؤية قطر كما 
عالية  لمعايير  يخضعون  للبرنامج  المنتسبين  أن 

والمناقشات تثري المشاركين في هذا البرنامج.
السر  كلمة  هو  التقليدية  عن  االبتعاد  وأضــاف: 
بخالف  التنفيذي  فاألسلوب  القيادات..  نجاح  في 

النظري يكسب الفرد مهارات مباشرة الستخدامها 
في العمل مثل االبتكار وطريقة تحويل المؤسسة 
أفادنا  ما  وهو  مبتكرة  لمؤسسة  إليها  ننتمي  التي 
كــثــيــرا وغــيــر مـــن أســـلـــوب الــعــمــل إليـــجـــاد أنـــاس 
وعلى  للشخصيات  المهني  اإلرشــاد  في  مبتكرين 
وأضاف:  والضعف.  القوة  استخدام  كيفية  ضوئها 
والمالية  المحاسبة  مجال  فــي  االســتــفــادة  كذلك 
األمــر إال أننا  على رغــم عــدم تخصصنا فــي هــذا 
نأخذ معلومات كاملة عنها مثل حوسبة وحوكمة 
لتطوير  تــــؤدي  إضــافــيــة  ومــعــلــومــات  الـــشـــركـــات 
الشخص وتغير وضعه وقدراته ومهاراته. وقال: 
والمناقشات  الخبرات  مــن  االســتــفــادة  عــن  فضالً 
بعض  وتطبيق  البرنامج  وخـــارج  داخــل  تتم  التي 
الشخص  أداء  عــلــى  مــهــارات  تضفي  الــمــشــاركــات 

القيادي في موقعه فضال عن روح العمل.

خالد النصر: القائد الملهم يستطيع توقع المشكالتخالد النصر: القائد الملهم يستطيع توقع المشكالت
النصر  خالد  المهندس  يقول 
ــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة  ال
إمـــــداد الــقــابــضــة: شـــاركـــت في 
ببرنامج  للقيادات  قطر  مركز 
الــقــيــادات الــتــنــفــيــذيــة حــيــث إنــه 
يساهم في إثقال مواهب القادة 
وإيجابية  فاعلية  لديهم  ويجعل 

ويصب في صالح الدولة.
الـــــقـــــادة  جـــمـــيـــع  أن  وأكـــــــــد 
ــــوب  ــــهــــم مـــــمـــــيـــــزات وعــــي ــــدي ل

ــــــذي يــخــضــعــون  فـــالـــبـــرنـــامـــج ال
لـــــه يـــثـــقـــل الــــمــــواهــــب ويــغــطــي 
المستطاع،  بــقــدر  الــعــيــوب  عــلــى 
وتــبــقــى الــمــمــيــزات هـــي الــجــزء 
الفاعلة  الشخصية  على  الطاغي 
وكيفية  واإلنــتــاجــيــة  الــعــمــل  فــي 

التفكير خارج الصندوق.
النجاح  بين  يميز  مــا  وقـــال: 
في  المشكالت  توقع  هو  والفشل 
الــوصــول  عند  بحيث  المستقبل 

لــهــا يــكــون لــهــا حــلــول،بــدال من 
االنــتــظــار فــالبــد عــلــى الــقــائــد أن 
حلوال  لها  ويضع  المشاكل  يتوقع 
في  الفاعلية  مــن  يزيد  مــا  وهــو 

العمل.
االبتكار  لتعلم  باإلضافة  هذا 
وفن التعامل مع وسائل اإلعالم 
الثقة  وكذلك  الذاتي،  والتطوير 
بــالــنــفــس لــلــقــائــد وأهــمــيــتــهــا ألن 
فــي  ثـــقـــة  عـــنـــده  مــــا  إذا  الـــقـــائـــد 

سيثقون  اآلخــريــن  كيف  نفسه 
فــيــه وكـــذلـــك البــــد مـــن الــثــقــة 
بعضهم  الــفــريــق  أعـــضـــاء  بــيــن 
البعض وما يميز القائد هو ثقة 

اآلخرين فيه.
الملهم  الــقــائــد  أن  إلـــى  الفــتــاً 
ـــثـــق فـــيـــه الـــفـــريـــق  هـــــو الـــــــذي ي
أكبر  إنــجــاز  تحقيق  ويــســتــطــيــع 
ومـــــن خـــــالل تــجــربــتــي عــنــدمــا 
سيتي  بــروة  مشروع  أديــر  كنت 

في  المشروعات  أكبر  من  وهو 
لرئيس  أنــتــقــل  أن  وقــبــل  قــطــر 
تــنــفــيــذي لـــإلمـــداد اكــتــشــفــت أن 
هـــنـــاك مــشــكــلــة بــيــن الــمــقــاول 
واالستشاري وركزت على العمل 
يعمل  وأن  واحد  فريق  أننا  على 

الكل في نفس االتجاه.
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ذا يعزف الشــباب عن القراءة؟
كتبات العامةلما

غم انتشار الم
ر
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كتب ـ مصطفى عدي: 

فكم  قرأ  وإذا  العربي؟  نا 
شباب يقرأ  ال  لماذا   

انشغال  هــل 
و حياته؟  مــن  الــقــراءة  ز 

حي يحتل 

كــنــولــوجــيــا 
الــتــ وراء  بــالــســعــي  الـــعـــربـــي  ب 

الـــشـــا

فـــي تـــدنـــي مــســتــوى قــــراءة 
حــديــثــة لـــه دور 

الــ

عزوف  على  اإلنترنت  أثير 
ت وما  الشباب؟  لدى 

القراءة  ال 
ح وكيف  الكتب؟  شــراء  عن  الشباب 

األجنبية؟.  
بالدول رنة 

مقا العربي  ننا 
وط في 

العديد  فــي 
العامة  ت 

المكتبا فــر 
تــو فــرغــم   

والــجــامــعــات فــإن 
الــمــيــاديــن والـــمـــدارس 

مـــن 

نشاهد  وأصــبــحــنــا  فــارغــة..  نــجــدهــا  المكتبات 

لـــتـــجـــاريـــة مــكــتــظــة 
الـــمـــجـــّمـــعـــات ا

ــــمــــوالت و ال

ما نشاهده في معارض 
ب يومياً بعكس 

بالشبا

فارغة. فنجدها  العامة  المكتبات  أو  ب 
الكتا

من  لــمــثــقــفــيــن 
ا مــن  قــلــة  هــنــاك  كــانــت  وإذا 

 يـــوفـــرون وقــتــاً 
قـــرؤون أو

شــبــابــنــا مـــا زالـــــوا يـــ

هــل يمكن 
يــقــرؤون؟ و

ــتــنــاء الــكــتــاب فــمــاذا 
الق

من  توفره  بما  العربية  ت 
الفضائيا إن  قول 

ال

حّية  وتقارير  إخبارية  ت 
ونشرا حوارية  برامج 

عالمنا؟  فــي  المطالعة   
أزمـــة مــن 

فــاقــمــت  قــد 

رسي للطالب فقط هو 
وهل أصبح الكتاب المد

المعلومات  ض 
بع منه  الطالب  يأخذ 

ل الكافي 

مــدرســة أو 
ط الــنــجــاح فــي الــ

ويــكــون هــمــه فــقــ

الوظيفة؟ م 
ث ومن  الجامعة 

ـائـــرة تــبــحــث عـــن جـــواب 
 أســئــلــة كــثــيــرة وحــ

أال  قيقيين 
الح مشكلة 

ال أصــحــاب  عــلــى  شـــاٍف 

المشكلة  د 
لرص محاولة  وفــي  الــشــبــاب،  وهــم 

عن  والبحث  الحقيقية   
األسباب على 

والوقوف 

المزعجة. 
اإلشكالية   

لهذه اجعة 
ن حلول 

والُمطالعة هي بوابة 
أن القراءة 

 فالمعروف 

ب الــعــلــوم، ومــا 
 الــمــعــرفــة واكــتــســا

نــســان إلــى
اإل

إليه  وصــل  أدبــي  أو  ي 
ثقاف أو  علمي  تقّدم  من 

الحيوي،  ه 
وقــود الُمطالعة   

وكانت إال  إلنــســان 
ا

مصاباً  يــقــرأ  ال  الـــذي  تمع 
المج صــبــح 

ُيــ بحيث 

الثقافية. ة 
باألمّي

العام الذي ال يختلف 
 وإذا كان هذا هو الواقع 

لــمــدرســي 
حــــال الـــطـــالـــب ا

ــه اثــــنــــان، فــــإن 
عــلــي

ي بالتفاؤل 
تنا الراهن ال يوح

والجامعي في وق

ذا المجال، وإن تعّددت األسباب ما بين 
في ه

الــوقــت  ضــيــق 
إلــى  مــومــاً 

عــ التعليمي  ب 
األســلــو

المرئية  ل 
الــوســائــ عــن 

فــضــًال  الــهــمــوم،  د 
وتــزايــ

العصر  حــركــة 
على  طغت  والــتــي  المسموعة 

و

الحديث.

بــعــض  آراء  اســتــطــلــعــت   ]
مـــنـــوعـــات   

الشباب  عــزوف  أسباب  موضوع  حول  الشباب 

عــزوفــهــم عــن مــعــارض 
ــــراءة الــكــتــب، و

عــن ق

ت آراؤهـــم 
ت الــعــامــة فــكــانــ

الــكــتــاب، والــمــكــتــبــا

كالتالي:

 يؤكد راشد المري أن من 
أســبــاب عـــزوف الــشــبــاب عن 
القراءة هو دخول التكنولوجيا 
يتصفح  وأصــبــح  حــيــاتــه  إلـــى 
اإلنــتــرنــت بــكــل ســهــولــة بـــدالً 
العامة،  للمكتبة  الذهاب  من 
فيعتمد  كتاباً  الشاب  قرأ  وإن 
المدرسي،  كتابه  على  فقط 
الشباب  مــن  قليل  وأضــــاف: 
ـــــــام مــــن يــقــرأ  فــــي هـــــذه األي
الـــكـــتـــب وحـــتـــى لــــو شــاهــدنــا 

يقرأه  نجده  الكتاب  يــقــرؤون  الشباب  بعض 
بــهــدف بــحــث عــلــمــي طــلــب مـــنـــه.وإن دخـــول 

التكنولوجيا لحياتنا سهل على 
الـــشـــبـــاب جــمــيــعــهــم الـــذهـــاب 
وأضـــاف:  الــعــامــة،  للمكتبات 
عــبــر  الــــــقــــــراءة  أن  صـــحـــيـــح 
اإلنترنت ال تكفي، مثل قراءة 
من  العلمي  والــتــوُســع  الكتاب 
خالل القراءة والمطالعة، ألن 
سواء  علمية  معلومات  هناك 
غير  ثقافية  أو  دينية  كــانــت 
بالجواب  باإلنترنت  موجودة 
الــــشــــافــــي مــــثــــل مـــعـــلـــومـــات 
الكتاب، وألن الكتاب يكون مؤلفه عالماً ملماً 

بجميع المعلومات حول موضوع ما.

يـــرى طـــالل الــشــمــري أن 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــكــتــاب هــو 
الشباب  عزوف  أسباب  أهم 
ــــــقــــــراءة، الفــــتــــاً إلـــى  عــــن ال
انشغال  مثل  أخــرى  أســبــاب 
الــشــبــاب بــمــتــابــعــة اإلنــتــرنــت 
ـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة  ـــكـــنـــول ـــت وال
وتـــوفـــرهـــا بــيــن يــــدي كــثــيــر 
مـــــن الــــشــــبــــاب، وكــــــل هـــذه 
انــصــراف  إلــى  أدت  الــعــوامــل 
الــــقــــارئ عــــن شـــــراء الــكــتــب 

بالحياة  أكثر  يهتم  العربي  شبابنا  وأصــبــح 
وملبس.  وشرب  أكل  من  المعيشية 

عالمنا  في  سائدة  ثقافة  هناك  وأضاف:   
وحتى  أصــالً  الــقــراءة  على  تشّجع  ال  العربي 
مـــع انــتــشــار اإلنـــتـــرنـــت ال يـــقـــرأ الــشــبــاب بــل 
ــتــرنــت فـــي مــواضــيــع أخـــرى  يــســتــعــمــلــون اإلن

القراءة. غير 
 وقــــــال: ولــــو بــحــثــنــا عــن 
أوالً  البـــد  بــأنــه  نــجــد  حــلــول 
مـــن أن يــكــون لـــدى الــشــاب 
ـــقـــراءة  ـــل والــــطــــالــــب هـــمـــة ل
وال  أكــــــثــــــر  والـــــمـــــطـــــالـــــعـــــة 
يــعــتــمــد فـــقـــط عـــلـــى الــكــتــب 
تــشــّجــع  وأن  الــــمــــدرســــيــــة، 
الــــــمــــــدارس الــــطــــالــــب عــلــى 
يــطــلــب  أن  مـــثـــل  الــــــقــــــراءة 
بحثاً  الــطــالــب  مــن  الــمــدّرس 
عــلــمــيــاً مـــصـــغـــراً حــــول مـــوضـــوع مــــا، فــمــثــل 
الصغر  مــنــذ  الــطــالــب  وتشجيع  األمـــور  هــذه 
يحب  يكبر  عندما  جيالً  يُخرج  القراءة  على 
أخرى  أساليب  وهناك  والثقافة،  المطالعة 
الناس  وتشجيع  الكتاب  تدعيم  مــن  بــد  فــال 

الغرب. دول  تفعل  كما  القراءة  على 

التكنولوجيا نّغصت حياة الشباب 

 ارتفاع سعر الكتاب أهم األسباب 

راشد المري: 

طالل الشمري:

راشد المري

عبد الرحمن سعيد المري

طالل الشمري

 قـــال عــبــد الــرحــمــن الــمــري: 
كثيراً  انخفض  الــفــتــرة  هــذه  إن 
قــــّراء الــكــتــب ســـواء مــن الشباب 
في  والـــشـــاب  الـــكـــبـــار،  حــتــى  أو 
قراءته  أصبحت  األخيرة  اآلونــة 
سطحية من خالل الصحيفة أو 
أثرت  وقد  اإلنترنت،  أو  المجلة 

مطالعات  على  اإلعـــالم  وســائــل 
الناس  أصبح  وقــت  فــي  الشباب 
يتكلمون أكثر مما يقرؤون فيه. 
 وأرجـــــــــــع الــــــمــــــري عــــــزوف 
تغير  بسبب  القراءة  عن  الشباب 
الوثوق  وعــدم  المجتمع  ظــروف 
يقولونه  مــا  باعتبار  بالمثقفين 

أو يكتبونه ال يهمهم، فضالً عن 
حولنا  يـــدور  بما  الــنــاس  اهتمام 

أكثر من اهتمامهم بالقراءة. 
 ورأى المري بأن حلول هذه 
مجتمع  بــصــنــع  تــكــون  الــمــشــكــلــة 
يكون  أن  فيجب  قـــارئ  طــالبــي 
هناك في المدارس توجه ثقافي 

يــشــّجــع الــطــالــب عــلــى الـــقـــراءة، 
الــدراســيــة  الــمــنــاهــج  تــحــث  وأن 
الطالب على المطالعة من خالل 
ــثــقــافــة  ــل تـــخـــصـــيـــص حـــصـــص ل
مصغرة  علمية  أبــحــاث  وعــمــل 
الــقــراءة  عــلــى  الــطــالــب  لتشجيع 

وحب االطالع.

 مطلوب حصص ثقافية في المدارس 
عبد الرحمن المري:

محمد المسلماني:  الكتب 
المدرسية للحفظ فقط

يقول محمد المسلماني: تراجع أسباب عزوف الشباب عن 
الميادين  في  العامة  المكتبات  انتشار  ورغم  واالطالع  القراءة 
وما  تربوي  هو  ما  منها  أسباب  لعدة  والجامعات  والمدارس 

التعليم.  بطريقة  يتعلق  ما  ومنها  اجتماعي  هو 
في  تكمن  المشكلة  أن  نجد  التربوية  الناحية  من  أتينا  لو 
لقمة  وراء  بالجري  منشغلون  اآلباء  بعض  ألن  التربية  أسلوب 
كريمة  حياة  لتوفير  العيش 
ألبـــنـــائـــهـــم ولــــيــــس لـــديـــهـــم 
على  أبنائهم  لتشجيع  وقت 
خــاص،  بشكل  الــقــراءة  حــب 
وأشــــار الــمــســلــمــانــي إلـــى أن 
الحالي  الــوقــت  فــي  المثقف 
بــالــمــكــانــة  اآلن  يــحــظــى  ال 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة، 
عن  الشباب  انصرف  فلذلك 

االطالع. وحب  القراءة 
الــمــدرســة   وهــنــاك أيــضــاً 
مهماً  دوراً  تلعب  الــتــي  هــي 
الــتــعــلــيــم  أســــلــــوب  وهـــــو  أال 
والــــدراســــة فـــي الـــمـــدارس والـــجـــامـــعـــات، حــيــث إن الــطــالــب 
ألداء  اســتــعــداداً  والتلقين  الحفظ  على  أســاســي  بشكل  يعتمد 
واالســتــيــعــاب،  الفهم  مستوى  عــن  النظر  بغض  االمــتــحــانــات 
ومـــن ثــم يــنــســى كــل مــا حــفــظــه بــعــد االمــتــحــان، فــهــو يــذاكــر 
على  يحصل  ولــكــي  فــقــط  االمــتــحــان  يــوم  أجــل  مــن  ويــحــفــظ 

الدرجات. أعلى 

 يشير الشاب محمد المحمد 
إلــــى أن هـــنـــاك أزمـــــة ثــقــافــة 
أصــــالً فـــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
في  رئيسي  سبب  وهــذا  كلها، 
أقل  الــعــرب  فنحن  المشكلة، 
للكتاب  اقتناء  العالم  في  نسبة 
فالذين  الــشــبــاب،  فــئــة  خــاصــة 
المثقفين  فــئــة  هــم  يـــقـــرؤون 

والعلماء.
أثرت  الفضائيات  وأضــاف: 
عــلــى حــجــم مــبــيــعــات الــكــتــب 

أغلقت  للكتب  شركات  عن  ونسمع  واقتنائها، 
بسبب الفضائيات وانتشار اإلنترنت، هذا فضالً 

عـــن انــشــغــال الــشــبــاب بــشــؤون 
الوقت  لديهم  يعد  ولم  الحياة 
يشتري  ومــن  للقراءة  الكافي 
الــمــضــطــر  هــــو  اآلن  ـــكـــتـــاب  ال
الطالب  أو  الباحث  ســواء  فقط 
الــجــامــعــي والــــذي لــديــه بحث 
علمي حـــول مــوضــوع مـــا، أمــا 
فلم  الــبــاقــيــن  لــلــنــاس  بالنسبة 
يـــعـــد يــهــتــمــون بـــالـــكـــتـــاب فــي 
نعترف  نــعــم  الــعــربــي،  الــعــالــم 
في  كبيراً  انــحــداراً  هــنــاك  بــأن 
شيئاً  يعرف  ال  الجديد  النشء  وجيل  الــقــراءة، 
عن الكتاب ويعتمدون على النت في كل شيء.

 أوضــــح أحــمــد مــجــدي أن ثــقــافــة الــطــالــب لــيــســت فقط 
أن  ثقافة قراءة بل ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه، مضيفاً 
تعينهم  ثقافة  الطالب  وغير  الطالب  ألبنائه  يقّدم  المجتمع 
في اقتناص المعرفة وامتالكها، كما تعينهم في فتح أبواب 

العلم. 
الفرد  شخصية  تكوين  في  األسرية  التنشئة  بأن  وأوضح   
بحب  يتعلق  فيما  بــالــغ  أثــر  لها  نضوجه  حتى  طفولته  منذ 
نفسية  من  نابعة  الُمطالعة  أن  موضحاً  والقراءة،  المطالعة 
المشكلة  لهذه  والحلول  عنه،  رغماً  وليس  والشاب  الشخص 
تكمن بداية من المنزل مروراً بالمدرسة ومن ثم الجامعة 

لتزيد رغبة الشاب بالعلم وحب المطالعة.

محمد المحمد: ال وقت للقراءة 

أحمد مجدي: دور مهم للتنشئة األسرية 

محمد المحمد

أحمد مجدي

محمد المسلماني



الخميس ٢٨ رجب ١٤٣٧ هـ - ٥ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٥) ٤٤

أرشيفنا الفنـي مهـدد باالنـدثـــار
دعا لتوثيقه بالتعاون مع مختصين...موسى عبد الرحمن:

كيف كانت بدايتك الفنية؟
اعتراض،  أي  لديها  يكن  لم  العائلة   -
وكان أبي يقول اتركوه، وكان هناك عدم 
وكانوا  يمنعوني،  فلم  وســمــاح،  احتكار 
رغبتي  ستزيد  منعوني  لو  إنهم  يقولون 
قّدمنا  أن  إلى  العالم،  هذا  في  للدخول 
فيلم «اللي ما عنده قلم ما يسوى قلم» 
وعندما  الطوخي،  أحمد  األستاذ  إخــراج 
قّدمنا الفيلم سعد به والدي، وسمح لي 
األبــواب  لنا  وفتح  البيت،  في  بالتصوير 
بدون مقابل وكان يأتي لنا بالديكورات 
ويدفع لنا كل ما نحتاجه، وكذلك شارك 
الــذي  الفيلم  هــذا  فــي  بالتمثيل  إخــوتــي 
بحر»  يا  الكويتي «بس  الفيلم  قبل  أنتج 
وأتذكر  قطري،  فيلم  أول  يُعد  حيث   ،
فــي تــلــك األيــــام عــنــدمــا كــنــت أســيــر في 
راشد  بأبو  ينادوني  الناس  كــان  الــشــوارع 

وهو اسمي في الفيلم.
وارتباطها  الــدراســة  عــن  مـــاذا 

بالفن؟
- بــعــد أن انــتــهــيــت مــن الـــدراســـة في 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة قــســم 
«مــيــكــانــيــكــا الـــســـيـــارات» كــــان تــرتــيــبــي 
الرابع، فرشحتني الدولة لبعثة إلى كلية 
الهندسة بمصر، فذهبت لوزير المعارف 
وعّبرت له عن عدم رغبتي في الذهاب، 
وأني أريد دراسة التمثيل، ولكنه رفض، 
ــــــة ذهـــبـــت إلــى  وبـــعـــد مــــحــــاوالت دؤوب
القاهرة للدراسة بالمعهد العالي للفنون 

طالب   ٧ أو   ٦ حــوالــي  وكنا  المسرحية، 
محمد  بوجسوم،  محمد  منهم:  أتذكر 
الــكــواري، صــالح درويــش، سالم ماجد، 
وســافــرنــا لــلــقــاهــرة وخــضــنــا االمــتــحــان 
ومنا من نجح وآخرون لم يتمكنوا من 
وكان  نجحوا  من  ضمن  وكنت  النجاح، 
ســونــنــا فــي المعهد  مــن ضــمــن مــن يــدرِّ
كــوكــبــة مـــن كــبــار الــمــســرحــيــيــن أمــثــال 
األساتذة أحمد عبدالحليم، سناء شافع، 
رشاد  المعهد  مدير  وكــان  أردش،  سعد 
خبر  جاءني  الثالث  العام  وفــي  رشــدي، 
وفاة والدي، وبدون أن أستأذن المعهد، 
عدت إلى الدوحة وعندما أردت العودة 
قــالــوا إنــك لــم تــســتــأذن فتم فصلي من 
من  بالرغم  مأزق  في  ووقعت  المعهد، 
قبل  وكنت  دراســيــاً  متقّدماً  كنت  أنني 
دخول المعهد قد قرأت معظم ما كان 
قطري  مــوظــف  كـــأول  فعينت  يــــدرس، 

استعانوا  قد  وكانوا  المسرحية،  بالتربية 
كمستشار،  حسنين  الدين  بدر  باألستاذ 
وكنت  مسرحياً  وموجهاً  خبيراً  وكــان 
لوزير  فذهبت  معه.  موجه  مساعد  أنــا 
الــتــربــيــة عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي الـــذي 
أرسلني للمعهد في الكويت ألتخرج منه 

عام ١٩٨٣.
مـــتـــى اكـــتـــشـــفـــت فــــي نــفــســك 

الطاقات اإلبداعية؟
- اكشفت في نفسي الطاقات اإلبداعية 
أو  تلفزيون  قطر  فــي  يكن  لــم  عندما 
مسرح أو سينما أو إذاعة، وقيل لي هل 
تعتقد أنك ستصبح فناناً يوماً من األيام 
ونــحــن فـــي حـــرمـــان مـــن كـــل الــوســائــل 
اإلبـــداعـــيـــة والـــفـــنـــيـــة؟، فــقــلــت لــهــم إن 
قاصرة  وليست  الــمــدى  طويلة  نظرتي 
وشيئًا  الــقــريــبــة،  الحالية  اللحظة  على 
فشيئًا شهدنا ظهور المسرح والتلفزيون 
واإلذاعــة وكل شيء، وكان عمري ٦ أو 
في  مسرحيات  أقـــّدم  وكنت  ســنــوات   ٧

الشارع على الرمل.
مــاذا عن مرحلة دخــول عالم 

االحتراف ؟ 
بالشكل  ننتشر  لم  أننا  الحقيقة   -

معروفين،  كنا  ولكننا  المعروف، 
وأنا أخذت الفن هواية ولم أتخذ 

الـــفـــن كــحــرفــة وأنـــهـــا مــصــدر 
لــــلــــرزق، فـــطـــول عـــمـــري لــم 
أكـــن أفــكــر فــي الــفــن كنقود 
أول  وقــــّدمــــت  أمـــــــوال،  أو 
مـــســـلـــســـل إذاعـــــــــي «مـــولـــد 
المهد  من  القطري  الطفل 
فيه  وخــســرت  اللحد»  إلــى 
ــقــوًدا، وفـــازت اإلذاعــــة به  ن
في مسابقة اتحاد اإلذاعات 
األول،  بــالــمــركــز  الــعــربــيــة 
«اللي  فيلم  قّدمت  وعندما 
قلم»  يسوي  ما  قلم  عده  ما 
ُعــرفــت مــن قــبــل الــنــاس في 
الدوحة - وكما قلت لك- كانوا 
الفيلم،  فــي  باسمي  يــنــادونــي 

كـــمـــا انــــتــــشــــرت أكــــثــــر عــنــدمــا 
والتي  الخفية  الكاميرا  قــّدمــت 

الوقت،  ذلــك  فــي  بــاهــًرا  نجاًحا  نجحت 
ثم قّدمنا تمثيليات ومسرحيات عديدة.
كـــيـــف تــــقــــارن بـــيـــن الــمــشــهــد 
الــفــنــي الــحــالــي وعــنــد انــطــالق 

موهبتك؟
على  يعتمد  شــيء  كــل  كــان  سابقا   -
االرتــجــال والــحــب واإلبـــداع، أمــا اليوم 
فــن الـــدرامـــا مــكــتــوب مــن قــبــل مؤلف 
للفنان  يــعــد  فــلــم  ومــمــثــلــيــن  ومــخــرج 

مـــجـــال لـــالرتـــجـــال، إال 
إذا كان فنانًا مبدًعا 

من  يمكنه  بشكل 
االرتــــجــــال فــي 
ســـيـــاق الــنــص 
الــــمــــكــــتــــوب، 
نجحنا  وقــد 
في  قــديــمــاً 
نــغــيــر  أن 
نــــــــــظــــــــــرة 

المجتمع للفنون بعد أن كانت ال تحظى 
بــقــبــول لــديــهــم أصــبــح لــديــنــا الــعــشــرات 
والمطلوب  والــفــنــانــات.  الــفــنــانــيــن  مــن 
عــلــى الـــدولـــة والــمــســؤولــيــن أن  حــالــيــاً 
أعطت  فــإذا  الــفــنــّيــة،  الــحــركــة  يشجعوا 
للفن  ورعاية  وعناية  اهتماماً  الدولة 
موهبة  والفن  ُمبدعين،  فنانين  ستجد 
الفنان  درس  ما  فإذا  ودراســة،  وإبــداع 
الـــُمـــبـــدع الـــفـــن، أعـــطـــى أكـــثـــر وأكـــثـــر، 
بدون  الموهوب  والفنان 
محلك  يــظــّل  ثــقــافــة 
ســــــر، فـــالـــثـــقـــافـــة 
تــمــنــح الـــُمـــبـــدع 
آفـــاقـــاً أخـــرى 
وتــــــــفــــــــتــــــــح 
ــــــــــــا  أبــــــــــــوابً

جديدة.

كتب - أشرف مصطفى:

دعـــا الــفــنــان مــوســى عــبــد الــرحــمــن إلـــى أهــمــيــة تــوثــيــق الــفــن والــحــركــة 
المسرحية في قطر منعا الندثاره وقال أنه يملك عددا كبيرا من الوثائق 
التي ربما لم تستطع المؤسسات الرسمية أن تجمعها، مطالبا إدارة الثقافة 

يندثر  ال  حتى  التوثيق  في  المتخصصين  الفنانين  على  باالعتماد  والفنون 
تراثنا الفني.

أول  أن  منوعات [  ملحق  مع  حــوار  في  قال  الرحمن  عبد  موسى 
خالل  ذلك  وكــان  ديجول  الجنرال  شخصية  فيها  جسد  المسرحية  أدواره 

دراسته االبتدائية مضيفا أنه قدم مسرحيات في الشارع وفي سن مبكرة 
جدا حيث ظهرت موهبته ولقيت تشجيعا كبيرا من والده الذي فتح أبواب 
منزله وسمح له بتصوير فيلم «اللي ما عنده قلم ما يسوى قلم» إخراج 

األستاذ أحمد الطوخي في منزله بمشاركة إخوته.

قّدمت الكاميرا الخفية 
ومولد الطفل القطري

يقول موسى عبد الرحمن بفضل اهللا وفقت في جميع 
المجاالت التي طرقتها والسبب هو أنني أعشق الفن، وفي 
الوقت ذاته أن كل المهام اإلبداعية التي قمت بها لم تفرض 
علي بل إنني من أردتها، وبالتالي كانت قريبة مني، ولم 
أستطع االستغناء عنها، فإلى جانب عملي بالتمثيل، عملت 
ناقدا فنيا وكتبت عن العديد من األعمال المسرحية وعندها 
كنت أتجرد من مهنتي كممثل، كما قمت بممارسة الفن 
التشكيلي ولي العديد من األعمال الفنية في مجال الرسم، 
خشبة  على  المسرحية  المناظر  إعــداد  بعمل  كذلك  وقمت 
بمسمى  إنتاج  شركة  أملك  كنت  انني  عن  فضالً  المسرح، 
أن  خاللها  من  استطعت  التي  الشركة  وهــي  الحنايا»  «أم 
من  الــهــامــة  المسرحية  األعــمــال  مــن  الــعــديــد  بجلب  أقـــوم 

الدول العربية وخاصة مصر.

شارل ديجول أول
 أدواري المسرحية

ــــة فــلــســطــيــن فـــي الــســعــوديــة األســـتـــاذ رفــيــق  ســفــيــر دول
النتشة، الذي كان أستاذنا،  قال لي ذات مرة: أنا اكتشفت 
التمثيل،  في  موهبة  الفصل  في  حركاتك  خالل  من  فيك 
عن  مسرحًيا  عرًضا  لديه  إن  فقال  مني؟  تريد  ماذا  فقلت 
أمنحك  أن  وأريــد  الفرنسي،  واالحتالل  الجزائرية  الثورة 
فكرة  عندي  ليس  لــه  قلت  ديــجــول،  شــارل  الــجــنــرال  دور 
وأرسلني  ديجول»  بعنوان: «مذكرات  كتابًا  فأعطاني  عنه 
لــألســتــاذ أحــمــد الــمــصــري مــديــر الــكــشــافــة الـــذي جــلــب لي 
الكتاب - ما زلت احتفظ به حتى اآلن- وقّدمنا المسرحية 
في المهرجان الذي أقيم بمدرسة الدوحة القديمة وكانت 
طالبًا.   ٥٠ حوالي  وضّمت  الــدوحــة  في  الوحيدة  المدرسة 
ووضعني  ممثالً  ألكــون  الدافع  أعطاني  من  أول  هو  فكان 

على أول السلم، بعد أن اكتشف بداخلي الموهبة.
كيف ترى الواقع بدون ثقافة؟ 

- واقع بدون ثقافة ليس له قيمة وال تأثير وال أهمية، 
الفن موهبة وإبــداع ودراســة، فإذا ما درس الفنان الُمبدع 
ثقافة  بدون  الموهوب  والفنان  وأكثر،  أكثر  أعطى  الفن، 
يظل محلك سر، فالثقافة تمنح الُمبدع آفاًقا أخرى وتفتح 

أبوابًا جديدة.

ف االأش ال

توثيق الفن منعاً الندثاره موسى عبدالرحمن مع زمالء الدراسة من مسرحية «فصيلة على طريق الموت» تجمع موسى عبدالرحمن وشباب فرقة المسرح الشعبي

ن يــقــول أمــلــك عـــددا كــبــيــرا من 
مــيــة تــوثــيــق الــفــ

عــن أهــ

ت الــرســمــيــة أن 
ستطع الــمــؤســســا

الــوثــائــق الــتــي ربــمــا لــم ت

فنون باالعتماد 
ب إدارة الثقافة وال

تجمعها، ومن هنا أطال

يندثر  ال  حــتــى  الــتــوثــيــق  فــي  المتخصصين  ن 
الفناني عــلــى 

في  كبرى  جريمة  الفني  تاريخنا 
فإهمال  الفني،  تراثنا 

ألجيال الجديدة والقادمة والذين سيتم حرمانهم إذا 
حق ا

له  ليس  ومن  الثقافي،  إرثهم 
من  اإلهمال  ذلك  حدث  ما 

ورشة  عمل  أتمّنى  فإنني  ولذلك  مستقبل،  له  ليس  تاريخ 

 الفنانين الكبار ممن لديهم 
زارة ُيدعى إليها كل

كبيرة بالو

االعتماد  من  بدًال  التوثيق  دة 
وح لتعزيز  سرحي 

م أرشيف 

موظفين  توفير  يتم  أن  ضــرورة  مع  فــرديــة،  جهود  على 

التوثيق  في  كافية  خبرة  له  من  إشراف  تحت  ألمر 
ا لذلك 

كبيرا  مخزونا  أملك  حيث  الوقت،  ذات  في  الفني  والعمل 

حريصا  وكنت  للمسرح  عاشقا  بصفتي  المسرحي  رثــنــا 
إل

نذ نشأته األولى.
على تجميع كل صغيرة وكبيرة عنه م

 اإلبداعية 
أو  فزيون 
ل لي هل 
من األيام 
الــوســائــل 
ت لــهــم إن 
قاصرة  ت 
وشيئًا  ة، 
لتلفزيون 
٦ أو  مري
في  حيات 

ــول عالم 

لشكل 
فين، 

خذ 
ر 

ا 
ي 

للفنان  يــعــد  فــلــم  ومــمــثــلــيــن  ومــخــرج 
مـــجـــال لـــالرتـــجـــال، إال 

إذا كان فنانًا مبدًعا 
من  يمكنه  بشكل 

االرتــــجــــال فــي 
ســـيـــاق الــنــص 
الــــمــــكــــتــــوب، 
نجحنا  وقــد 
في  قــديــمــاً 
نــغــيــر  أن 
نــــــــــظــــــــــرة 

الـــمـــبـــدع الـــفـــن، أعـــطـــى أكـــثـــر وأكـــثـــر، 
بدون  الموهوب  والفنان 
محلك  يــظــّل  ثــقــافــة 
ســــــر، فـــالـــثـــقـــافـــة 
تــمــنــح الـــُمـــبـــدع 
آفـــاقـــاً أخـــرى 
وتــــــــفــــــــتــــــــح 
ــــــــــــا  أبــــــــــــوابً

جديدة.

صورت أول أفالمي 
بمنزلي وبمشاركة 

إخوتي

قدمت مسرحيات
 في الشارع في 
سن ٧ سنوات

إهمال تاريخنا الفني جريمة إهمال تاريخنا الفني جريمة 
كبرى بحق األجيال كبرى بحق األجيال 
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تجمع بين الطب واإلدارة والتدريس .. د. وفاء اليزيدي:

ــي ــات ــي ح ــــرت  ــــّي غ ـــد  ـــوي ـــس ال ــــي  ف لـــلـــطـــب  ودراســـــتـــــي   .. نـــــــادر  مــــجــــال  ــــي  ف ــت  ــص ــص ــخ ت

للطب  عــشــقــي  ورثــــت  ــي  ــت ــن واب  .. ــل  ــي ــورن ك وايــــل  كــلــيــة  فــي  ــدريــس  ــت ــال ب أقــــوم 

م - العدد (٥) ٥ مايو ٢٠١٦ - جب ١٤٣٧ هـ

مساحة حرة في عقل الضيف نكشف من خاللهامساحة حرة في عقل الضيف نكشف من خاللها
 جوانب خفية وكواليس وأسراراً ال يعرفها القراء جوانب خفية وكواليس وأسراراً ال يعرفها القراء

تنظـيـــم الــوقـــت ســـّر نجـاحــي 
كتبت -عائشة بوهادي: 

والعالج  التأهيل  قسم  رئيس  اليزيدي  وفــاء  د. 
أول  هي  الرميلة،  مستشفى  في  بالوكالة  الطبيعي 
الدماغي.  والنزيف  األعصاب  في  قطرية  طبيبة 
حــيــاتــهــا عــمــل دؤوب ســـواء فــي مــجــال الــجــراحــة 
في  كــبــروفــيــســور  الــتــدريــس  أو  اإلدارة  أو  الــعــامــة 
في  ابنتها  تدرس  حيث  للطب،  كورنيل  وايل  كلية 
ومقدمة  مــعــدة  أنــهــا  كما  بالكلية.  الثانية  السنة 
برنامج «نبض» في إذاعة قطر، ولها العديد من 
الكتابات الشعرية، وتمارس الرياضة التي تعتبرها 
دراستها  والتفاؤل.  النشاط  لتجديد  حياة  أسلوب 
٢٠٠٠م  عام  دراسية  بعثة  عبر  السويد  في  للطب 
كونها  فقط  ليس  حياتها،  فــي  تــحــّول  نقلة  كــانــت 
لمجتمعها  إضــافــة  يمثل  نــــادراً  تخصصاً  درســـت 
وهــــو تــخــصــص األعـــصـــاب والـــنـــزيـــف الـــدمـــاغـــي.. 
العلمي  التفكير  لديها  عززت  مرحلة  كونها  ولكن 
والــعــمــلــي واســتــثــمــار وتــنــظــيــم الـــوقـــت.. دون أن 
من  تحمله  مــا  عــلــى  الــغــرب  فــي  الــحــيــاة  تنعكس 
كسفيرة  وإســالمــيــة  وعربية  خليجية  أخــالقــيــات 

لبالدها خالل سنوات االبتعاث.
ڈ كيف بدأت مشوارك في عالم الطب؟ 

- أنا أول طبيبة في مجال تأهيل إصابات الدماغ 
عملي  بدأت  الشوكي،  والعصب  الدماغي  والنزيف 
تغير  بالخارج  دراستي  وخالل  الجراحة  قسم  في 
تأهيل  طبيبة  بل  فقط  طبيبة  أكــن  فلم  تفكيري 
الحياة (التأهيل العصبي وإصابات الدماغ والعصب 

الشوكي). 
ڈ ماذا عن سنوات دراستك في السويد؟ 

- عشت ودرست في السويد وتأثرت بالمستوى 
العالي الشامل في مجال التأهيل، فالتأهيل هناك 
التأهيل  فــهــنــاك  الــمــســتــشــفــى،  جــــدران  بــيــن  لــيــس 
االجتماعي والتأهيل التوظيفي والتأهيل التعليمي، 
كما استفدت كثيراً من أسلوب الحياة والنظام في 
على  هناك  الحياة  مظاهر  تؤثر  أن  دون  السويد، 
تقاليدي وتربيتي اإلسالمية.. وعدت ألفيد بلدي.. 
وقــد غــيــرت ســنــوات دراســتــي فــي الــســويــد حياتي 
الشخصي  المستوى  على  اســتــفــدت  كما  العملية، 
كثيراً من تجربة الغربة رغم مشقتها التي تحملتها 

بإصرار وصبر إلثبات ذاتي.

بعثة للسويد 
ڈ كيف جاءت فكرة دراستك في السويد؟

٢٠٠٠م،  عـــام  دراســـيـــة  بــعــثــة  عــلــى  حــصــلــت   -
العصب  تأهيل  في  التخصص  إلتمام  السويد  إلى 
تخصص  وهو  «كارولينسكا»  مركز  في  الشوكي 

فــي  قـــصـــوى  أهــمــيــة  وذو  ـــــادر  ن
التي  الحوادث  لكثرة  نظراً  قطر 
تــنــتــج عــنــهــا إصـــابـــات فــي الـــرأس 
عملي  تـــوزيـــع  وتــــّم  واألعـــصـــاب، 
مختلفة  مستشفيات  أربــعــة  فــي 
نــتــيــجــة لـــتـــنـــوع الـــتـــخـــصـــص فــي 
وفي  العصبية،  اإلصــابــات  جميع 
نــفــس الـــوقـــت أعــمــل فـــي أبــحــاث 
عــلــمــيــة حـــول الــنــزيــف الــدمــاغــي 
وكـــيـــفـــيـــة مـــتـــابـــعـــتـــه مــــن خـــالل 
الــتــصــويــر الــمــغــنــاطــيــســي وربــطــه 

السلوكية. بالتغيرات 

تنظيم الوقت
ڈ كيف تنظمين وقتك؟

سابقاً  كنت  فقد  نجاحي..  سر  الوقت  تنظيم   -
 ٤ لمدة  لإلعاقة  الخليجية  الجمعية  رئيس  نائب 
أكبر  وطنية  مشاريع  هناك  ألن  وتركتها؛  سنوات 
مهنة  أمـــارس  واآلن  بالغة،  جــهــوداً  مني  تستحق 
عن اإلدارة كمديرة لمشروع (كيو أر  الطب فضالً 
مستوى  على  تأهيل  مستشفى  أول  يعّد  الــذي  أي) 

الخليج يستوعب ١٦٢ سريراً.

مشروع رائد 
ڈ نريد المزيد من التفاصيل عن مشروع (كيو 

أر أي)؟ 
الخليج،  ودول  قطر  في  األول  المشروع  هذا   -
فــهــو مـــشـــروع رائـــــد يــضــم الـــعـــديـــد مـــن الــبــرامــج 
والمقيم  المواطن  تشمل  التي  المقننة،  التأهيلية 
المركزة  والعناية  المبكر  التدخل  برنامج  وتشمل 
وإصابات  البسيطة  المستمرة  والرعاية  التأهيلية 
الدماغية،  والجلطات  الشوكي  والعصب  الــدمــاغ، 

والرعاية النهارية.
وقد قمنا بتطوير العيادات المتخصصة فأصبح 
لــكــل بــرنــامــج عـــيـــادة مــتــخــصــصــة، واســتــخــدمــنــا 

أساليب عالمية. 

هوايات 
ڈ ماذا عن هواياتك؟

- أعـــشـــق الــشــعــر ولــــي الـــعـــديـــد مـــن الــكــتــابــات 
واعتبرها  الرياضة  وأمــارس  الشعرية..  والتجارب 
والحصول  والحيوية  النشاط  لتجديد  حياة  أسلوب 
صاحبها  تدفع  تفاؤل  وطاقة  الذهني  الصفاء  على 

لألمام.
ــــحــــاث وأحــــب  ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى أعـــشـــق األب
منشورة  األبحاث  من  العديد  ولــدي  االستكشاف، 
في مجالت طبية عالمية في مجال نزيف الدماغ 
وإصـــابـــات الـــدمـــاغ والــجــلــطــات الــدمــاغــيــة، وهــذا 

يدفعني لألفضل.
ڈ ماذا عن تجربة عملك في الدول التي تشهد 

حروباً؟
بي  ســتــعــود  الــتــجــربــة  هــــذه  عـــن  تــكــلــمــت  إذا   -
البعثة  خـــالل  مــن  الـــحـــروب  فــي  لعملي  الـــذاكـــرة 
القطرية لليبيا وملف الجرحى وقمت بمساعدتهم 
هناك، ومؤخراً مشروع مستشفى حمد بن خليفة 
للتأهيل في غزة والذي أعطاني خبرة التعامل مع 

هذه الظروف الصعبة.

أبطال في حياتي 
ڈ هــل وّجــهــِت أبــنــائــك لــدراســة الــطــب مثلما 

فعلِت ؟ 
- نعم ابنتي تدرس الطب في كلية وايل كورنيل 
هنا  ومن  الثانية،  السنة  في  حالياً  وهي  قطر  في 
هم  مستمرين  ومــازالــوا  حياتي  في  أبــطــاالً  أشكر 
أبنائي الذين ساعدوني ونجحنا معاً ووصلنا اليوم 
هذا  في  كنت  ما  ولــوالهــم  متكاملة  أســرة  لنكون 
أذكر والدي رحمه اهللا ألنه زرع  المنصب. وأيضاً 
اجتماعية  فأصبحت  شخصيتي  في  التحدي  روح 

أؤثر وأتأثر وأتفاعل مع الناس. 

البرامج اإلذاعية
ڈ ماذا تشكل البرامج اإلذاعية لك؟ 

-  أعــتــمــد فــي بــرنــامــجــي الــحــالــي بــإذاعــة قطر 
سفيرة  أنني  كما  العيادة،  برنامج  وقبله  «نبض» 
وكل  بعمرك»،  «تحمل  لحملة  وسفيرة  الرحمة 
ماهو يقلل من اإلصابة فهو من األشياء التي تهمني 
في مجتمعي مثل نسبة اإلصابات والحوادث، وقد 

قلت نسبة الوفيات نتيجة تقدم الخدمات 
الطبية واإلسعاف، لكن كثرت اإلعاقات، 
تنتهي  ولكن  اآلن  يعيش  يموت  ال  فمن 
بــإعــاقــات شــديــدة ولــذلــك تــظــل الــوقــايــة 

خيراً من العالج. 

أمنيات
ڈ ماذا عن أمنياتك؟ 

- أمــنــيــاتــي كــثــيــرة، فــأنــا طــمــوحــة جـــداً، 
وأتمنى  المناصب،  من  العديد  توليت  وقد 

يــتــقــلــدن  قـــطـــر  فــــي  الـــســـيـــدات  أرى  أن 
أعــــلــــى مـــنـــاصـــب ويــــشــــاركــــن فــي 

هـــذه الــمــرحــلــة الـــرائـــدة في 
المجتمع.

كنت أول طبيبة كنت أول طبيبة 
قطرية في األعصاب قطرية في األعصاب 

والنزيف الدماغي والنزيف الدماغي 

أهوى الشعر والرياضة أهوى الشعر والرياضة 
وأقدم 

برنامجاً 
توعوياً 

في إذاعة 
قطر 

جمعية الفالح تشيد بالدعم القطري للشعب الفلسطيني ٢٠١٦ وتكرم د. وفاء اليزيدي

د. وفاء اليزيدي تتحدث في دورة تدريبية للعالج بالموسيقى

تكريم د. وفاء اليزيدي خالل القمة األولى لالتحاد الدولي للنقل العام ٢٠١٢

ة الوفيات نتيجة تقدم الخدمات 
اإلسعاف، لكن كثرت اإلعاقات،
تنتهي ولكن  اآلن  يعيش  يموت 
ت شــديــدة ولــذلــك تــظــل الــوقــايــةةةةةةةةةة

ن العالج. 

أمنيات
ا عن أمنياتك؟ 

يــاتــي كــثــيــرة، فــأنــا طــمــوحــة جـــداً، 
وأتمنى المناصب،  من  العديد  يت 
يــتــقــلــدن  قـــطـــر  فــــي  الـــســـيـــدات 

ـــنـــاصـــب ويــــشــــاركــــن فــي 
ــرحــلــة الـــرائـــدة في 

.

تصوير: نوشاد تاكيل 



كتب - محروس رسالن:

حافزاً  كان  بالروبوت  شغفه   
قــــويــــاً لــــه لــمــتــابــعــة مــســابــقــات 
الــــــــروبــــــــوت وتـــــعـــــّلـــــم قــــوانــــيــــن 
أول  يـــعـــد  فـــأصـــبـــح  الــتــحــكــيــم، 
معتمد  قطري  روبـــوت  محّكم 

الروبوت. لمسابقات 
 إنــــــه األســـــتـــــاذ مـــحـــمـــد عــبــد 
اإلرشــاد  مــســؤول  العبيدلي  اهللا 
مادة  ومعّلم  الطالبي  والتوجيه 
بكر  أبو  بمدرسة  االجتماعيات 
المستقلة  اإلعــــداديــــة  الــصــديــق 
منوعات [  لـ  يــروي  الــذي 
أســــبــــاب شــغــفــه بــتــلــك الــلــعــبــة، 
ومــســيــرتــه فـــي الــتــحــكــيــم الــتــي 
ـــــدأت  ب ـــــوات  ســـــن  ٥ ــــمــــرت  اســــت
بـــالـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي الـــمـــســـابـــقـــات 
ــــعــــربــــيــــة ثــم  الـــمـــحـــلـــيـــة ثــــــم ال
اإلشــــراف عــلــى فــريــق مــدرســي 
ــــم الـــمـــشـــاركـــة  بـــالـــمـــســـابـــقـــات ث
فـــي الــتــحــكــيــم كــحــكــم مــســاعــد 
ثـــم كــحــكــم رئــيــســي فـــي إحـــدى 
ـــــاألردن وصـــــوالً إلــى  الــبــطــولــة ب
محكم  رخــصــة  عــلــى  الــحــصــول 
مـــعـــتـــمـــد فـــــي الـــــــروبـــــــوت مــن 
في  للروبوت  العربية  الجمعية 
فبراير الماضي ضمن ٣٠ حكماً 
عــلــى مــســتــوى الـــــدول الــعــربــيــة 
فــــي خـــطـــوة لـــتـــأســـيـــس قـــاعـــدة 
في  للروبوت  مؤهلة  تحكيمية 

العربي. العالم 
 ويــــؤكــــد الـــعـــبـــيـــدلـــي أهــمــيــة 

تــــدريــــب الـــطـــالب 
ــــى  حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً عــــل
الـــــروبـــــوت لــكــونــه 
إحـــــدى الــتــقــنــيــات 
ـــــــــــتـــــــــــي يـــــــعـــــــول  ال
عـــلـــيـــهـــا كــــإحــــدى 
ركــــــائــــــز الــــتــــقــــّدم 
فــــــــــي الــــــحــــــاضــــــر 
والــــــمــــــســــــتــــــقــــــبــــــل 
فـــضـــًال عـــن كــونــهــا 
هـــوايـــة الــمــســتــقــبــل 
االبتكار  الستثمار 
والــــــخــــــيــــــال لـــــدى 
الـــشـــبـــاب، مـــشـــدداً 
عــــــلــــــى أهــــمــــيــــتــــه 
عالم  فــي  الــكــبــرى 

ـــتـــي ال يــنــكــرهــا أحــد  ـــيـــوم وال ال

وحـــالـــيـــاً حــيــث يــتــم االســتــفــادة 
منه في إجراء أصعب العمليات 

الجراحية.
إلـــــى  وأشـــــــــــــار   
الــــروبــــوت  إدراج 
ضــــــمــــــن حـــصـــص 
تــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا 
الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات، 
حــــــــــــيــــــــــــث يــــــتــــــم 
تــــدريــــب الـــطـــالب 
مــــنــــهــــجــــيــــاً عـــلـــى 
وبرمجة  تصميم 
الــــــروبــــــوت ويـــتـــم 
إطـــــــــالع الــــطــــالب 
عــــــــلــــــــى قــــــــواعــــــــد 

المتبعة. التحكيم 
ودعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
لــــالســــتــــفــــادة مــن 
البرمجيات  بعض 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــــروبــــوت في 
وترسيخ  العلمية  المواد  تدريس 

ثــقــافــة تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
الطالب..  لــدى  العلمي  والبحث 

الحوار:  تفاصيل  يلي  وفيما 
ڈ  مــا اإلنــجــاز الــذي سعدت 
بـــتـــحـــقـــيـــقـــه مـــــع الـــــطـــــالب فــي 

الروبوت؟ مجال 
على  إداري  بشكل  أشــرفــت   -
فريق الروبوت بالمدرسة طيلة 
المسابقات  جميع  في  سنوات   ٧
الــمــحــلــيــة والــخــارجــيــة وطــالــمــا 
حـــصـــل الــــفــــريــــق عـــلـــى مـــراكـــز 
األول  المركز  آخــرهــا  متقدمة 

للمدارس. الوطنية  بالبطولة 
ڈ  مــا هــي أهــمــيــة اســتــثــمــار 

الروبوت؟
كبرى  أهمية  لــه  الــروبــوت   -
يــنــكــرهــا  ال  الــــيــــوم  عــــالــــم  فــــي 
أصعب  إجـــراء  يتم  وحالياً  أحــد 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــخــطــرة 
والــــدقــــيــــقــــة عـــبـــر الــــــروبــــــوت.. 
عملية  وتــابــعــت  حــضــرت  وقـــد 

جــراحــيــة «قـــلـــب مــفــتــوح» من 
ــيــا  خـــــالل الـــــروبـــــوت فــــي ألــمــان

استمرت لمدة ٧ ساعات.

الطالب تدريب 
الطالب  تدريب  يتم  هل  ڈ  
الروبوت؟ على  مستمر  بشكل 

على  - نـــدرب الــطــالب حــالــيــاً 
التقنيات  إحــدى  ألنــه  الــروبــوت 
ركــائــز  كــأحــد  عليها  يــعــول  الــتــي 
والمستقبل. الحاضر  في  التقّدم 
هــــنــــاك  أن  تـــــــــرى  هـــــــل  ڈ 
الروبوت  مجال  في  موهوبين 

بالمدارس؟
- مــن خــالل مــا أشــاهــده في 
الــمــســابــقــات الــدولــيــة والــعــربــيــة 
أســـتـــطـــيـــع الـــــقـــــول بــــــأن لـــديـــنـــا 
مواهب بمدارس البنين والبنات 
استطاعوا  الــروبــوت  مــجــال  فــي 
خوض غمار المسابقات الدولية 

فيها. والتفوق 

ــا فـــــرق حــصــلــت عــلــى  ــن ــدي فــل
درجـــــات عــالــيــة فـــي مــســابــقــات 
الطاولة حيث وصلوا إلى درجة 
الــبــطــولــة  فــــي   ٨٠٠ مــــن   ٧٢٠
المحلية على الرغم من صعوبة 
الحصول على هذه الدرجة ألنها 

عالمياً. وتعد رقماً  عالية جداً 
مـــســـتـــوى  أن  فـــــي  شـــــك  وال 
الــتــصــمــيــم والــبــرمــجــة مــســتــوى 
عـــــال جــــــداً وهـــــو أســــــاس نــجــاح 

الروبوت.
ڈ  كيف يتم تدريب الطالب 
على الروبوت في المدارس؟

ضمن  الــروبــوت  إدارج  يتم   -
المعلومات  تكنولوجيا  حصص 
حـــيـــث يـــتـــم تـــــدريـــــب الـــطـــالب 
وبرمجة  تصميم  على  منهجياً 
الطالب  إطـــالع  ويــتــم  الــروبــوت 

المتبعة. التحكيم  قواعد  على 
ويــتــم االســـتـــفـــادة مـــن بعض 
ـــقـــوم بــهــا  ـــتـــي ي الـــبـــرمـــجـــيـــات ال

ـــروبـــوت فـــي تــشــويــق الــطــالب  ال
لجذبهم إلى حب المواد العلمية 
المعلومات  تكنولوجيا  وثقافة 

العلمي. والبحث 

التحكيم طريق 
طــــريــــق  بـــــــــــدأت  مـــــتـــــى  ڈ  
الــــتــــحــــكــــيــــم فــــــي مــــســــابــــقــــات 

الروبوت؟
أحضر  كنت  سنوات   ٥ قبل   -
مـــســـابـــقـــات الـــــروبـــــوت وبـــــدأت 
أركــــــز فــــي مــــوضــــوع الــتــحــكــيــم 
ووجدت  النقاط  احتساب  وآلية 
إلى  وصل  بالتحكيم  شغفاً  لدّي 
إلى  الــوصــول  فــي  حقيقة  رغــبــة 

درجة محكم روبوت معتمد.

الخبرة  اكتساب 
ڈ  ما الوسائل التي اعتمدت 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي إتــــــقــــــان قــــواعــــد 

التحكيم؟
قـــــواعـــــد  عـــــلـــــى  ـــــعـــــّرفـــــت  ت  -

الــتــحــكــيــم الـــتـــي تـــحـــدث ســنــويــاً 
قواعد  تشهد  حيث  أمريكا  من 
ومــن  ســنــويــاً،  تــعــديــالً  التحكيم 

ثـــم كــنــت حــريــصــاً 
على  التعّرف  على 
طـــــــرق الــتــحــكــيــم 
ـــــذي  والـــــجـــــديـــــد ال
ــــثــــه  ــــحــــدي ــــــم ت ــــــت ي
أوالً  الــقــواعــد  مــن 
بـــــــــــــأول.. وأثـــــنـــــاء 
أشــارك  كنت  ذلــك 
كــــحــــكــــم مـــســـاعـــد 
فـــــــي الـــــبـــــطـــــوالت 
الكــتــســاب الــخــبــرة 
مـــــــــــن الــــــحــــــكــــــام 

القدامى.
ڈ  مــتــى بــدأت 
الــتــحــكــيــم فــعــلــيــاً 

رسمي؟ كحكم 
الـــــروبـــــوت  مـــســـابـــقـــة  فـــــي   -
رسمي  كحكم  بــاألردن  العربية 

الـــعـــام الــمــاضــي، وشـــاركـــت مع 
فــــــرق تـــمـــثـــل قـــطـــر بـــبـــطـــوالت 
واألردن  لــبــنــان  مــثــل  مــتــعــّددة 
البطوالت  إلــى  إضــافــة  وروســيــا 

المحلية.
لحكام  لجنة  هــنــاك  هــل  ڈ  
يديرها  أم  الروبوت  مسابقات 

بمفرده؟ حكم 
- نــعــم هـــنـــاك لــجــنــة لــحــكــام 
الـــــروبـــــوت تـــتـــكـــون مــــن رئــيــس 
للحكام ثم رؤساء لجان الحكام 
طاولة  كل  تحكيم  يتكون  حيث 
مــــن رئــــيــــس لـــجـــنـــة حــــكــــام و٣ 

مشرفين.
ڈ  هل يعد تحكيم مسابقات 

صعباً؟ الروبوت 
يــحــصــل  قـــطـــري  أول  أنـــــا   -
الدولي..  التحكيم  رخصة  على 
ـــــــروبـــــــوت صــعــب  وتـــحـــكـــيـــم ال
والــــوصــــول لــمــســتــوى احــتــرافــي 
فيه أمر بالغ الصعوبة ألنه البد 
مــن مــتــابــعــة الــتــحــديــث الــســنــوي 
لــقــوانــيــن تــحــكــيــم الــطــاولــة من 
قـــبـــل أمـــريـــكـــا، حـــيـــث تــتــواجــد 
هــــنــــاك فـــــي «ســـــانـــــت لـــويـــس» 
للروبوت  المؤسسة  الجمعيات 

العالم. في 

الدولي التحكيم 
بــعــد  تـــتـــمـــنـــاه  الـــــــذي  مــــا  ڈ  
التحكيم  رخصة  على  الحصول 

الدولي؟
قـــطـــر  بــــتــــمــــثــــيــــل  أحــــــلــــــم   -
فــــــــي الــــتــــحــــكــــيــــم 
بـــــالـــــمـــــســـــابـــــقـــــات 
ذلك  ألن  العالمية 
ـــــدعـــــو لـــلـــفـــخـــر،  ي
كــــــــمــــــــا أتــــــمــــــنــــــى 
تــــدريــــب الـــطـــالب 
ــــى  حـــــــــالـــــــــيـــــــــاً عــــل
الــــروبــــوت لــكــونــه 
مـــــــن الــــتــــقــــنــــيــــات 
الـــــــــــتـــــــــــي يـــــــعـــــــول 
ـــيـــهـــا كــــإحــــدى  عـــل
ركـــــائـــــز الــــتــــقــــّدم 
فــــــــــي الــــــحــــــاضــــــر 
والـــــمـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
فــضــالً عـــن كــونــهــا 
المستقبل  هــوايــة 
الســتــثــمــار االبـــتـــكـــار والــخــيــال 

الشباب. لدى 

الخميس ٢٨ رجب ١٤٣٧ هـ - ٥ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٥)  ٦

بــــرمجــــــة الــروبـــــوت
هـوايـة المسـتقبل

محمد العبيدلي أول محكم قطري في المسابقات لـ منوعات [:

إدراج الروبـــوت 
ضمـــن حصص 
التكنولوجيا يعّزز 
مواهـب الطـــالب

طالبنا يحصدون 
الجوائز في مسابقات 

الروبوت المحلية 
والدولية

تصميم وبرمجة 
الروبوت يجذبان 

الطالب لدراسة 
المواد العلمية

طالبنا فازوا بجائزة النسخة الثانية عشرة من أولمبياد الروبوت العالمي ٢٠١٥

طالب يتنافسون في أولمبياد الروبوت الوطني ٢٠١٥العبيدلي أمام نماذج لبعض البرمجيات

Osama  Ali

تصوير - ناصر تكي
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هـواة التصويـر تحـت المـاء  بال دعــمهـواة التصويـر تحـت المـاء  بال دعــم

المصّور والغّواص حمد السليطي لـ منوعات [:

ــــة ــــب غــــائ ـــــــــواة  ـــــــــه ال تـــــجـــــمـــــع  الـــــــتـــــــي  ــــــات  ــــــق ــــــســــــاب ــــــم وال  .. ســـــيـــــئ  ـــــــب  ـــــــدري ـــــــت ال ــــةمـــــســـــتـــــوى  ــــب غــــائ ـــــــــواة  ـــــــــه ال تـــــجـــــمـــــع  الـــــــتـــــــي  ــــــات  ــــــق ــــــســــــاب ــــــم وال  .. ســـــيـــــئ  ـــــــب  ـــــــدري ـــــــت ال مـــــســـــتـــــوى 

حوار - مصطفى علي: 

حمد جمعة السليطي مصور فوتوغرافي تحت الماء وغواص احترافي.. 
عشق البحر وغاص في أعماقه فالتقطت عدسته غرائب الحياة البحرية.

بالعجائب  ممتلئ  غــريــب  عــالــم  فــي  كثيراً  وغـــاص  وتعلم  وبــحــث  ســافــر 
مشروعه  ليكون  محلية  بحرية  مــســدســات  صناعة  فــي  ونــجــح  والـــنـــوادر، 
وكشف  المجاورة.  الدول  وأســواق  المحلي  للسوق  إنتاجه  يبيع  الذي  الخاص 
التي  والمعدات  والصيد.  الغوص،  عالم  أســرار  منوعات [  لـ  السليطي 
يستخدمها في التصوير النهاري والليلي.. وأهم األماكن التي يقتنص منها 
الصور ومقاطع الفيديو تحت أعماق البحر. كما استعرض على مائدة الحوار 
ناٍد  بإقامة  وطالب  والتصوير،  الغوص  في  الشباب  بمواهب  االرتقاء  كيفية 
للرياضات البحرية لخدمة الشباب القطري من محبي الرياضات البحرية، 
التصوير  هواة  طاقات  استثمار  ضرورة  إلى  الفتاً  دعماً،  يحتاجون  والذين 

تحت الماء والغوص والمحامل التقليدية.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

ڈ كـــيـــف بـــــــدأت هــــوايــــة الـــغـــوص 
والتصوير؟

مــنــذ  الـــبـــحـــريـــة  الـــحـــيـــاة  أهــــــوى   --
الـــطـــفـــولـــة، وبـــــدأ ارتـــبـــاطـــي مـــع عــالــم 
سنوات   ١٠ منذ  الــمــاء  تحت  التصوير 
تــقــريــبــاً، فــالــغــوص ســبــب فـــي ظــهــور 
مـــوهـــبـــتـــي الـــتـــي أطـــمـــح مــــن خــاللــهــا 
القطرية،  البحرية  البيئة  إظــهــار  إلــى 
الصبر  علمني  الــمــاء  تحت  فالتصوير 
بالبحر  المتعلقة  األشــيــاء  مــن  وكــثــيــراً 

وعلومه.
ڈ ما تقييمك لمستوى التدريب؟

-- المستوى الحالي للتدريب لألسف 
جهة  تــوجــد  ال  اآلن  وإلــــى  مــنــخــفــض، 
التصوير  تعليم  دورات  لتقديم  جــادة 
تــحــت الــمــاء، أمـــا عــن الــمــســابــقــات فال 
في ندرة عدد  وتعّد سبباً  توجد إطالقاً 
الــمــصــوريــن تحت الــمــاء، ونــحــتــاج هذا 
كما  قــطــر،  فــي  المسابقات  مــن  الــنــوع 
وأدوات  لمعدات  العالية  التكلفة  تعد 

التصوير أيضاً سبب ندرة المصورين.
ڈ ما هي مزايا التصوير الليلي؟

مختلفة،  نكهة  الليلي  للتصوير   --
حــيــث تــوجــد كــائــنــات تظهر بــالــلــيــل ال 
البيئي  نــظــامــهــا  حــســب  بــالــنــهــار  تـــرى 
ومثيرة  وهــادئــة  غريبة  بالليل  تكون 
وللتصوير  بــالــنــهــار،  النــراهــا  للدهشة 
أما  وكشاف،  فالشين  استخدام  يجب 
المغامرة  جــو  يعيش  أن  فــي  رغــب  إذا 
وسيجد  كاميرا  دون  من  البحر  ينزل 
عينه  تتعود  دقائق  وبعد  دامساً  الظالم 
عــلــى الــوضــع فــيــرى كــل شـــيء بــوضــوح 
يستطيع  ال  ولكنه  بــالــغــوص  ويستمتع 

التصوير.
معدات التصوير

تحت  التصوير  مــعــدات  هــي  مــا  ڈ 
الماء؟

توضع  خاصة  كاميرات  نستخدم   --
بالستيك  الــمــاء  مــن  واٍق  غــطــاء  داخـــل 
أو ألــومــنــيــوم حــســب الــســعــر والــجــودة 
غطاء  ولــه  األمـــام  مــن  مفتوحاً  يــكــون 
وصــالت  تمسك  لمّساكات  فتحات  بــه 

تفرقتها  من  ليتمكن  الفالشات  أذرعة 
لها أغطية، مع  وكذلك العدسات أيضاً 
ألياف  أســالك  أو  إلكترونية  فــالشــات 
وتعمل  الكاميرا  أمـــام  تــركــب  بصرية 
عــلــى نــظــام (ســلــيــف) وفــيــهــا عــجــالت 
من  الــكــامــيــرا  بــــأزرار  بالتحكم  تسمح 
داخــــــل الـــغـــطـــاء بـــاســـتـــخـــدام األورنــــــق 
هذا  الخارجي،  الهواء  عن  الماء  لعزل 

باإلضافة إلى بذلة الغوص.
أنواع العدسات

تحت  التصوير  عدسات  أنــواع  ما  ڈ 
الماء؟

-- أكــثــر اســتــخــدام الــعــدســات تحت 
الــــمــــاء إمـــــا «الـــــوايـــــد أنــــقــــل» ويــفــضــل 

تكون»فش آي» أو عدسات «الماكرو» 
عـــلـــى اخـــتـــالف درجـــاتـــهـــا وتــســتــخــدم 
لقانون مهم في  للتصوير القريب تبعاً 
التصوير تحت الماء «وهو اقترب بقدر 
ما تستطيع من الهدف»، ألن التصوير 
بــالــمــســافــات الــطــويــلــة يــضــيــع األلـــــوان 
كابوس  يعد  الــمــاء  وتــســرب  واإلضــــاءة، 

الكوابيس بالنسبة للمصورين.
مواقف صعبة

ــــمــــواقــــف الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي  ال ڈ مـــــا 
واجهتها؟

تــأثــرت  صعبة  مــواقــف  شــاهــدت   --
بـــهـــا، فــقــد كــــان مــعــنــا مـــصـــور غـــواص 
مــبــتــدئ، وأثـــنـــاء الـــغـــوص الحــظــت أن 

حركته ثقيلة فتوقعت أن يكون بسبب 
الــهــواء، فــأشــرت لــه بمعنى هــل الــهــواء 
مـــعـــك كــــــاٍف وكــــــان يــعــطــيــنــي إشـــــارة 
اإلشـــارة،  يفهم  لــم  أنــه  اتضح  وبعدها 
وانـــتـــهـــى األوكـــســـجـــيـــن عــــنــــده فــفــقــد 
السيطرة واتجه للسطح وخالل توجهه 
البحر  من  كثيرة  مياهاً  شرب  للسطح 
وكــــان الــمــوقــف خــطــيــراً ومـــؤثـــراً كــاد 

يودي بحياته.
األوكسجين  كمية  تختلف  هــل  ڈ 

من شخص إلى آخر؟
كمية  اســتــهــالك  يختلف   .. نــعــم   --
الــهــواء مــن شخص آلخــر حسب وزنــه 
وصحته وحركته وسباحته ضد التيار.

مواسم التصوير
ڈ ما أفضل مواسم التصوير تحت 

الماء؟
-- لــكــل بــحــر مـــواســـمـــه الــخــاصــة، 
في  الماء  تحت  للتصوير  فترة  وأفضل 
مايو  شهر  من  الصيف  فصل  هو  قطر 
بالذات  قطر  وفــي  نوفمبر،  شهر  إلــى 
تضم  كما  نادرة،  بحرية  كائنات  يوجد 
ســــواحــــل قـــطـــر أجـــمـــل األســــمــــاك فــي 
العالم باإلضافة إلى الُشعب المرجانية 
والــــكــــهــــوف الـــصـــخـــريـــة، فــــضــــالً عــن 
وجـــود الــدالفــيــن وهــي ثـــروة سياحية 
الغوص  هــواة  لجذب  استثمارها  يجب 
اإلمكانات  توافرت  ما  إذا  العالم  حــول 

والخدمات الالزمة لممارسة الهواية.
ڈ مــــا أجـــمـــل الـــتـــكـــويـــنـــات الــفــنــيــة 

للتصوير؟
-- الكهوف والتصدعات والتشكيالت 
العظيمة  والوديان  الجميلة  الصخرية 

من أجمل أماكن التصوير.
المصور الناجح

ڈ حدثنا عن صفات المصور تحت 
الماء

الكشف  اخــتــبــار  يــجــتــاز  أن  يــجــب   --
خوف  عنده  ما  سليم  القلب  الصحي، 
المفتوحة،  أو  المغلقة  األمـــاكـــن  مــن 
والتنفس سليم، ويجب أن يكون عنده 
ومن  غطسة،   ٣٠ بعد  بالغوص  خبرة 
التحكم  يستطيع  بعدما  يصور  يبدأ  ثم 
والتصوير،  الغوص  ومعدات  بالكاميرا 
إضــــافــــة إلـــــى إلـــمـــامـــه بــالــمــعــلــومــات 
األســمــاك  وعــوائــل  والفصائل  البحرية 

وأنواعها.
ڈ هل تتغير األلوان تحت الماء؟

عمق  على  يتالشى  األحمر  اللون   --
١٠ أقدام ويتحول إلى برتقالي وأصفر 
وتنزع  الــمــاء  تحت  أخضر  نــراه  والـــدم 
األلـــــوان، ولــكــن مــع اســتــخــدام الــفــالش 
تظهر األلوان التي ال أتمكن من رؤيتها 
بــعــيــنــي الــمــجــردة وأعــتــقــد أن أفــضــل 
أو  سهولتها  على  تعتمد  بحرية  صورة 
صعوبتها وندرة األسماك الغريبة فيها.

أنشأت أول مصنع 
للمسدسات البحرية

الهواة يطالبون بناٍد 
للرياضات البحرية

هواية محفوفة بالمخاطر

يقول  البحرية  مسدسات  بتصنيع  الخاص  مشروعه  عن 
حمد جمعة السليطي: مع حبي للغوص والتصوير تحت الماء 
ظهرت هوايتي بالمسدسات البحرية، وكان يوجد عدد قليل 
من الشباب المهتمين بها، لكن بعد انتشارها بشكل تدرجي 
في قطر، جاءتنا فكرة تصنيع مسدسات البحرية في قطر 
نصنع  حيث  بحرية،  مسدسات  يصنع  قطري  أول  واعتبر 
ونصدر  الــمــواســم  بحسب  الشهر  فــي  مــســدســاً   ٣٠ مــن  أكــثــر 
لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بناء على طلب الزبون 
ويوجد لدينا مصنع خاص بالمسدسات البحرية في منطقة 
الصناعية، أما األسعار تتراوح بين ٢٠٠٠ ريال إلى ٥٠٠٠ ريال 

حسب النوعية.

للجهات  والــغــوص  التصوير  هــواة  أمنيات  السليطي  ينقل 
البحرية،  للرياضات  ناٍد  إقامة  نتمّنى  يقول:  حيث  المعنية.. 
حــيــث يـــوجـــد عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــاب الــقــطــري مهتمين 
بــالــريــاضــات الــبــحــريــة، ويــحــتــاجــون دعــــم وجــهــة رســمــيــة 
تــحــتــضــنــهــم، فــالــتــصــويــر تــحــت الـــمـــاء والـــغـــوص والــمــحــامــل 
هذا  خدمة  في  استثمارها  يجب  وهوايات  مواهب  التقليدية 

الوطن الغالي.

يؤّكد السليطي أن التصوير في أعماق البحر هواية محفوفة 
بالمخاطر، الفتاً إلى أن أولى المخاطر هي التيارات البحرية 
وعدم االنتباه أو التركيز في أمور السالمة عند مواجهة موقع 

مثير لالهتمام في التصوير.
ويقول: أحياناً ينسى المصور مكانه والوقت الذي يستغرقه، 
وأحياناً يغوص ألعماق غير مسموح بها دون االنتباه لمعادلة 
الضغط في األذن أو ال ينتبه لمستوى األوكسجين، وقد يؤدي 
معدات  تكون  أن  يجب  كذلك  كارثة،  إلى  األوكسجين  نقص 
الغوص كاملة وسليمة يجيد التعامل معها تحت الماء، ثم بعد 

ذلك يهتم بمعدات التصوير.

سواحلنا غنية بمقومات جذب السياحة وهواة الغوص حول العالمسواحلنا غنية بمقومات جذب السياحة وهواة الغوص حول العالم

المحترفين قلة  سبب  والمعدات  الكاميرات  تكاليف  المحترفينارتفاع  قلة  سبب  والمعدات  الكاميرات  تكاليف  ارتفاع 

نماذج للمسدسات البحرية التي يصنعها السليطي نماذج للمسدسات البحرية التي يصنعها السليطي 

  السليطي وصورة في األعماق   السليطي وصورة في األعماق 

تصنيع المسدسات البحرية تصنيع المسدسات البحرية 

حمد جمعة السليطي
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رجب ٢٨ الخميس

عــن  حــــدثــــنــــا  بــــــــدايــــــــة..  ڈ  
ــزة مـــع الــكــرة  تــجــربــتــك الــمــمــّي

القطرية والنادي العربي.
مع  نــاجــحــة  كــانــت  تجربتي   -
كــرة الــقــدم فــي بــدايــتــي عــام ٧٨ 
في النادي العربي وحتى مباراة 
كــافــة  عــلــى   ،٩٧ عــــام  االعــــتــــزال 
والنادي  العنابي  مع  المستويات 
واألولمبي  العسكري  والمنتخب 
ومنتخب الشباب والتأهل لكأس 
العالم في أستراليا، وهي تجربة 
يرّدد  الجميع  زال  وما  تعّوض  ال 
الــكــرة  حققتها  الــتــي  اإلنـــجـــازات 
ـــقـــطـــريـــة فـــــي ذلــــــك الــــوقــــت،  ال
ويـــنـــدبـــون حــظــهــم عــلــى الــجــيــل 
الـــذهـــبـــي، فــهــنــاك قــصــص على 
على  مــســتــوى الــالعــبــيــن وأيـــضـــاً 
مــســتــوى الــنــتــائــج وعــلــى مستوى 
أيضاً  والــدعــم  الفنّية،  الــقــدرات 
يـــقـــارن  لــــم  وإن  حــــاضــــراً  كـــــان 
بـــالـــدعـــم الـــحـــالـــي، ولــكــنــنــا كــنــا 
راضـــيـــن عــلــى مـــا نــحــصــل عليه 
وكـــــان هــدفــنــا تــطــويــر مــســتــوانــا 
والــــــــوصــــــــول بـــمـــنـــتـــخـــب قــطــر 

للعالمية.

أسباب التألق
ڈ  هل توضح لنا أسباب هذا 
ذلك  في  القطرية  للكرة  التألق 

الوقت؟
ــا مـــجـــال الـــكـــرة حــبــاً  ــن - دخــل
المال،  في  حباً  وليس  الكرة  في 
وعشنا  الـــمـــدارس  فــي  طلبة  كــنــا 
حــيــاتــنــا الــبــســيــطــة بــكــل ســهــولــة، 
وبعد أن تخرجنا من الجامعات 
تــوظــفــنــا وكـــــان هـــنـــاك مــــردود 
يكن  لم  األســـرة،  لتكوين  مــادي 

المال  على  الــحــصــول  أبـــداً  همنا 
ولــكــن كـــان األهــــم هــو الــوصــول 
الجماهير  عنها  تــرضــى  لنتائج 
إرضــاء  إلــى  باإلضافة  القطرية، 

غرورنا الكروي.

ظروف الدراسة
ڈ  هل كان هناك تأثير على 

الدراسة بالنسبة لك؟
- بــالــتــأكــيــد كـــــان اهــتــمــامــنــا 
بــالــكــرة كــبــيــراً، ولــكــن فــي نفس 
الـــوقـــت كــــان هـــنـــاك تــفــّهــم من 
األســاتــذة  وكـــان  الــجــامــعــة  إدارة 
نمثل  كالعبين  وضعنا  يــراعــون 
منتخبنا، وكنا نؤّجل االختبارات 
لــفــتــرة الحــقــة وبــالــتــالــي يــكــون 
وهــذا  التعويض،  فــي  فرصة  لنا 
األمر جاء بثمار جّيدة من حيث 

النتائج.
تمتع  جيلكم  إن  يقولون  ڈ  

برفاهية.
- عـــنـــدمـــا لــعــبــنــا الــــكــــرة فــي 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات كــــــان الـــالعـــبـــون 
جئنا  ألنــنــا  يحسدوننا  السابقون 
فــي «وقـــت الـــعـــز»، كــنــا نــتــدرب 

وبالنسبة  عشبي  ملعب  عــلــى 

لـــهـــم كـــنـــا فــــي رفــــاهــــيــــة، وكــنــا 
ــمــاتــهــم وكــنــا  مــســتــمــتــعــيــن بــكــل
ـــشـــيـــن الــــــــــــدور»، وكـــانـــت  «عـــاي
الــمــالعــب عــشــبــيــة.. بــالــفــعــل كنا 

أفضل من الجيل الذي سبقنا.

جيل الطيبين
إبراهيم  جيل  تــرى  كيف  ڈ  

خلفان؟
- جــيــل مــمــّيــز وكـــلـــه نــجــوم، 
فالكرة القطرية في ذلك الوقت 
عــاشــت أفــضــل عــصــورهــا، كــان 
هــنــا خـــالـــد ســلــمــان وبـــــدر بــالل 
أحمد،  ويونس  مفتاح  ومنصور 
لــذلــك  أحـــــداً  أنـــســـى  أن  أريـــــد  ال 
عاشقين  وكنا  البطوالت  حققنا 
للكرة، كنا نوّدع المالعب ونعود 

بحماس في اليوم التالي.
ڈ  مـــن الـــالعـــب الـــــذي كــان 

خلفان  إبراهيم  منه  يخشى 
في الملعب؟

بالتأكيد   -
منصور 

للغاية  مزعجاً  العباً  كان  مفتاح 
كـــــان أبــــــرز نـــجـــوم هـــــذا الــجــيــل 
وكانت الكرة تعرف الشبك معه.

قرار االعتزال
ڈ  كيف اتخذت قرار اعتزال 

كرة القدم؟
- قرار االعتزال كان األصعب 
فـــي حــيــاتــي، وكــنــت أتــمــنــى أن 
أســتــمــّر لــمــوســمــيــن إضــافــيــيــن، 
عام  في  اللعب  عن  توقفت  وقد 

كان  واعــتــزالــي   ٩٣
 ،٩٧ عــــــام 

كــــــنــــــت 
أريـــــــد 
ن  أ

من   ٩٥ عــام  حتى  للعب  أستمر 
ــــاع غــــــــروري وحــبــي  أجــــــل إشــــب
لــلــكــرة، ولــكــن األجــــواء لــم تكن 
مــســاعــدة فــي نـــادي الــعــربــي في 
ذلك الوقت، وهي سبب التوقف 
عن الكرة مبكراً، وحزنت للغاية 
ألنني توقفت عن شيء تعلقت به 
أكثر من ٢٠ سنة، وبالتالي قرار 
في  يؤخذ  أن  يمكن  ال  االعتزال 

يوم وليلة ويأخذ وقتاً طويالً.

جيلنا األفضل
جــيــل  أن  تــــــرى  هــــل  ڈ  
إبــراهــيــم خــلــفــان كــان 

األفضل؟
هـــو  جـــــيـــــلـــــنـــــا   -
أحـــد  وال  األفـــــضـــــل 
والجيل  ذلــك،  ينكر 
الــــحــــالــــي أخــــــد حــقــه 

الجيل،  هــذا  مــن  نتائج  وننتظر 
خــاصــة أن مــســتــوى الــنــتــائــج ال 
يــقــارن بــحــجــم الــدعــم الــمــقــّدم 
بنفس  أطــالــبــهــم  ال  وأنـــــا  لـــهـــم، 
بنتائج  أطالبهم  ولكنني  نتائجنا 
الدعم  ألن  حققناه  مما  أفضل 
حـــالـــيـــاً أفـــضـــل، وكـــانـــت الــكــرة 
فــي الــثــمــانــيــنــيــات ال تــعــجــز عن 

تجد  اآلن  للعالمية،  الــوصــول 
صــعــوبــة فـــي الــتــأهــل 

آلســــيــــا وكــــأس 
العالم.

جماهيرية العربي
الـــــــقـــــــاعـــــــدة  صـــــــــــــــــراع  ڈ  
مستمراً..  يــزال  ال  الجماهيرية 

كيف ترى ذلك؟
- الـــعـــربـــي هـــو أكـــبـــر قــاعــدة 
جــمــاهــيــريــة وهــــذا أمـــر مــؤكــد، 
على  العربي  ينافس  أن  وأتمنى 
لـــمـــبـــاراة  يـــصـــل  أو  بـــطـــولـــة  أي 

في  العرباوية  تــروا  حتى  نهائية 
يجد  أن  ونــتــمــنــى  الـــمـــدرجـــات، 
إلى  يعيده  الــذي  الــدعــم  العربي 
مــكــانــتــه ويــعــيــد الــجــمــاهــيــر إلــى 
الـــمـــدرجـــات، ومــــبــــاراة الـــريـــان 
الــــدوري  مــن  األول  الــقــســم  فــي 
كــانــت شــاهــدة عــلــى ذلـــك حيث 
قوياً  الجماهيري  الحضور  كــان 
بـــالـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض عــاد 
مواقف  وجـــود  لــعــدم  البيت  إلــى 
للسيارات، وبالرغم من الغيابات 
ولكنها  لــســنــوات  الــبــطــوالت  عــن 
أتــــت فـــي هــــذا الـــمـــوعـــد، ولــكــن 
تــدنــي الــنــتــائــج أخــفــى الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري، زمــــان لـــم يصل 
الفريق لهذا المستوى، ولم يعش 
الحالي،  الوضع  هو  كما  األزمات 
البطوالت.  كل  على  يحصل  كان 
حديثه  خلفان  إبراهيم  واختتم 
لـ[ قائالً: ٧ سنوات نحصل 
ـــرغـــم مــن  ـــال عـــلـــى الـــبـــطـــولـــة ب
قــــوة الـــســـد والــــريــــان في 
ذلــــك الــــوقــــت، كــانــوا 
أقــويــاء  منافسين 
ـــــــا ولــــــكــــــن  ـــــــن ل
كان  الــعــربــي 
شـــــــــرســـــــــاً 
ومخالبه 

أقوى.

حب الكرة وليس حب الكرة وليس 
المال جلب لنا المال جلب لنا 
اإلنجازاتاإلنجازات

جيلنا كان جيلنا كان 
األفضل.. والجيل األفضل.. والجيل 
الحالي أخد حقهالحالي أخد حقه

االعتزال أصعب قرارات حياتي

لحظات النصر تنسي كل المتاعب التتويج في البطوالت .. لحظات ال ينساها إبراهيم خلفان

راضـــيـــن عــلــى مـــا نــحــصــل عليه 
وكـــــان هــدفــنــا تــطــويــر مــســتــوانــا 
والــــــــوصــــــــول بـــمـــنـــتـــخـــب قــطــر 

للعالمية.

أسباب التألق
ڈ  هل توضح لنا أسباب هذا 
ذلك  في  القطرية  للكرة  التألق 

الوقت؟
ــا مـــجـــال الـــكـــرة حــبــاً  ــن دخــل -
المال،  في  حباً  وليس  الكرة  في 
وعشنا  الـــمـــدارس  فــي  طلبة  كــنــا 
حــيــاتــنــا الــبــســيــطــة بــكــل ســهــولــة، 
وبعد أن تخرجنا من الجامعات 
تــوظــفــنــا وكـــــان هـــنـــاك مــــردود 
يكن  لم  األســـرة،  لتكوين  مــادي 

الـــوقـــت كــــان هـــنـــاك تــفــهــم من 
األســاتــذة  وكـــان  الــجــامــعــة  إدارة 
نمثل  كالعبين  وضعنا  يــراعــون 
منتخبنا، وكنا نؤّجل االختبارات 
لــفــتــرة الحــقــة وبــالــتــالــي يــكــون 
وهــذا  التعويض،  فــي فرصة  لنا 
األمر جاء بثمار جّيدة من حيث 

النتائج.
تمتع  جيلكم  إن  يقولون  ڈ 

برفاهية.
- عـــنـــدمـــا لــعــبــنــا الــــكــــرة فــي 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات كــــــان الـــالعـــبـــون 
جئنا  ألنــنــا  يحسدوننا  السابقون 
فــي «وقـــت الـــعـــز»، كــنــا نــتــدرب 

وبالنسبة  عشبي  ملعب  عــلــى 

عــاشــت أفــضــل عــصــورهــا، كــان 
هــنــا خـــالـــد ســلــمــان وبـــــدر بــالل 
أحمد،  ويونس  مفتاح  ومنصور 
لــذلــك  أحـــــداً  أنـــســـى  أن  أريـــــد  ال 
عاشقين  وكنا  البطوالت  حققنا 
للكرة، كنا نوّدع المالعب ونعود 

بحماس في اليوم التالي.
ڈ  مـــن الـــالعـــب الـــــذي كــان 

خلفان  إبراهيم  منه  يخشى 
في الملعب؟

بالتأكيد   -
منصور

كان واعــتــزالــي  ٩٣
 ،٩٧ عــــــام 

كــــــنــــــت
أريـــــــد 
ن أ

جيلنا األفضل
جــيــل  أن  تــــــرى  هــــل  ڈ  
إبــراهــيــم خــلــفــان كــان 

األفضل؟
هـــو  جـــــيـــــلـــــنـــــا   -
أحـــد  وال  األفـــــضـــــل 
والجيل  ذلــك،  ينكر 
الــــحــــالــــي أخــــــد حــقــه 

س و ي
العالم.

قــــوة الـــســـد والــــريــــان في
ذلــــك الــــوقــــت، كــانــوا
أقــويــاء منافسين 
ـــــــا ولــــــكــــــن ـــــــن ل
كان الــعــربــي

شـــــــــرســـــــــاً
ومخالبه

أقوى.

حوار - أحمد سليم:

السابق،  العربي  والنادي  الوطني  منتخبنا  نجم  خلفان  إبراهيم 
القطرية  لــلــكــرة  الــجــمــيــل  الــزمــن  فــي  سطعت  الــتــي  الــنــجــوم  أحــد 
وقاد  التتويج،  لمنصات  الوطني  منتخبنا  وصول  في  ساهم  حيث 
العربي إلحراز البطوالت عندما لعب ضمن صفوفه خالل الفترة 
يعتزل  أن  قبل  بطولة   ١٢ من  أكثر  معه  حقق   ،١٩٧٢-١٩٩٣ من 

ذكــريــاتــه  مــلــف  فــتــح  الكبير  الــعــربــاوي  الــنــجــم   ،١٩٩٧ عــام  الــلــعــب 
ليقود  القدم  كرة  في  واإلمتاع  اإلبداع  من  طويلة  سنوات  ليستعيد 
أفضل  جيله  مــع  محققاً  األمـــام  إلــى  القطرية  اإلنــجــازات  سفينة 
االلتقاء  على  حرصت   ] الفترة،  هــذه  في  اإلنــجــازات  وأهــم 
معه  صنع  الذي  الجميل  الزمن  عن  للحديث  العرباوي  الرمز  مع 
الــبــطــوالت بــالــرغــم مــن قــلــة اإلمــكــانــيــات وكـــان مــعــه هــذا الــحــوار 

التالي:-

ـــجـــاً  ـــزع م كـــــــان  مــــفــــتــــاح  ــــصــــور  ــــن وم ســـــــنـــــــوات..   ٧ الـــــبـــــطـــــوالت  عــــلــــى  ـــا  ـــن حـــصـــل



المها  حيوان  أن  الــزمــات  سالم  علي  يؤكد 
أصــبــح مــن الــحــيــوانــات الـــنـــادرة الــتــي يصعب 
ــــد من  مــشــاهــدتــهــا فـــي الــبــر الـــقـــطـــري، والب
اإلمكانيات  كافة  بتوفير  المعنية  الجهة  قيام 
القطري  البر  في  وإطــالقــه  عليه  للمحافظة 
يستمتع  وحتى  طبيعية،  بصورة  يعيش  حتى 

منع  على  التشديد  مع  بمشاهدته،  البر  رواد 
صـــيـــده. وقـــــال: الــبــر الــقــطــري لـــم يــعــد مثل 
آبــاؤنــا،  عنه  يحكي  كــان  كما  ولــيــس  الــســابــق، 
من  بالعديد  يزخر  كــان  أنــه  يــؤكــدون  ألنهم 
والثعالب  األرانــب  وخاصة  البرية،  الحيوانات 

البرية التي يندر وجودها في الوقت الحالي.

الـمهــا تطلــب الـحمــــايــة
علي الزمات:

يجب  الــمــعــاضــيــد:  خليفة  مــحــمــد  يــقــول 
والـــجـــامـــعـــات  الـــــمـــــدارس  جــمــيــع  تـــولـــي  أن 
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بــالــبــيــئــة ومـــنـــح الــفــرصــة 
لــلــطــلــبــة لــتــعــلــم طــــرق وأســـالـــيـــب الــحــفــاظ 
المحاضرات  إقــامــة  طريق  عــن  البيئة  على 
التوعوية وتشجيعهم لالنضمام إلى المراكز 

المتخصصة في الحفاظ على البيئة.
جميع  تعمل  أن  األفــضــل  مــن  وأضـــــاف: 
الحال  هــو  كما  الخطة  هــذه  على  الــمــدارس 
فـــــي مـــــدرســـــة مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــدالـــوهـــاب 
بها،  أدرس  والتي  للبنين  الثانوية  المستقلة 
بيئية  مجموعة  إقــامــة  على  حرصت  حيث 
بالحفاظ  المهتمين  الطلبة  من  عــدداً  تضم 

البرلمان  طلبة  حــذو  وتــحــذوا  البيئة،  على 
الــطــالبــي بــمــدرســة محمد بــن عــبــدالــوهــاب 
والذين يولون اهتماماً كبيراً بالقضايا البيئية 
ويحاولون قدر المستطاع العمل لنشر الوعي 
والمجتمع  الــمــدرســة،  مجتمع  فــي  الــبــيــئــي 

الطالبي ككل.
زراعـــــة  فــــي  إهــــمــــاال  هـــنـــاك  أن  وأكــــــد 
شــجــرة الــســدر فــي الــمــنــازل حــيــث لــم تعد 
ـــحـــال ســابــقــاً  مـــتـــوفـــرة بــكــثــرة كــمــا هـــو ال
معظم  في  مزروعة  كانت  أنها  إلى  مشيراً 
شهدت  األخيرة  اآلونة  في  ولكن  المنازل 
يتطلب  ما  وهو  ملحوظاً  انحساراً  زراعتها 
تشجيع  على  العمل  المعنية  الــجــهــات  مــن 

حدائق  في  بزراعتها  لالهتمام  المواطنين 
المنازل. 

وأشـــــار إلــــى أن الــقــنــفــذ الــبــري 
مــن أكــثــر الــحــيــوانــات الــمــهــددة 

باالنقراض التي لم تعد تنتشر 
سابقاً  الــحــال  هــو  كما  بكثرة 
وذلـــــــك كـــلـــه بـــفـــعـــل الــصــيــد 
الجائر لهذا الحيوان، مطالباً 
بضرورة المحافظة على هذا 

النوع من خالل معرفة أماكن 
انتشاره في الوقت الحالي ومنع 

حتى  لــه  محميات  وإقــامــة  صيده 
يعيش فيها بصورة آمنة.

يؤكد  علي حمد أن بعض الطيور 
في  بكثرة  تتواجد  كــانــت  الــتــي 

قــــطــــر أصــــبــــحــــت مــــهــــددة 
باالنقراض مثل الحبارى، 
والـــــــكـــــــيـــــــروان،وكـــــــمـــــــا 
السن،  كبار  من  سمعت 
ذلـــك  وراء  الـــســـبـــب  أن 
الجائر  الصيد  إلــى  يعود 

واســتــخــدام  الــطــيــور  لتلك 
غير  الــجــلــب  أدوات  بــعــض 

البلدية  وزارة  من  المرخصة 
في  استخدامها  والممنوع  والبيئة 

الصيد.
ـــزواحـــف  وقــــــال: هـــنـــاك أيـــضـــاً نــوعــيــة مـــن ال
بكثرة  نشاهدها  كنا  والتي  باالنقراض  المهددة 
منذ قرابة العشرة أعوام وحالياً لم يعد لها وجود 

مــثــل الــســابــق مــثــل الــــورل الـــذي لم 
القطري  البر  في  انتشاره  يعد 
مختلفة  ألســبــاب  كالسابق 
لهذا  الجائر  الصيد  أهمها 
الــــنــــوع مــــن قـــبـــل بــعــض 
األشــــــخــــــاص مـــــن أجــــل 

التسلية فقط.
الضب  أن  إلــى  وأشـــار 
الزواحف  أنــواع  أحد  وهو 
وجــوده  يعد  لــم  المعروفة 
ذلك  وراء  والسبب  كالسابق، 
يــعــود إلـــى الــتــوســع الــعــمــرانــي في 
انتشار  وبــســبــب  الــصــحــراويــة،  الــمــنــاطــق 
األمــر  البرية،  المناطق  فــي  والــشــركــات  المصانع 
الــذي أدى إلــى هــروب هــذا الــنــوع مــن الــزواحــف 

التي كانت تنتشر بكثرة في قطر.

يــشــيــر ســعــيــد مــحــمــد 
من  الــكــثــيــر  أن  إلـــى 

الــــنــــاس يــجــهــلــون 
طـــرق الــتــخــلــص 
مـــن الــنــفــايــات 
بـــــــــالـــــــــصـــــــــورة 
الــــصــــحــــيــــحــــة، 
األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

الـــــــــــــــذي يـــــــــؤدي 
بالبيئة  لالضطرار 

ــــــرهــــــا بـــــصـــــورة  ــــــأث وت
المثال  سبيل  فعلى  كبيرة، 

بـــعـــض األشــــخــــاص يـــتـــعـــمـــدون إلـــقـــاء األكــــيــــاس الــبــالســتــيــكــيــة 
لموت  يؤدي  ما  المخصصة  غير  األماكن  في  منها  والتخلص 

الصحراوية. واألشجار  النباتات 

القنفـذ البـري مهــدد باالنقـــراض

الصيــد الجـــائر أهــم األسبـــــاب
سعيد محمد: النفايات 

دمرت النباتات الصحراوية

محمد المعاضيد:

علي حمد:

يــشــيــر حــمــد حــصــيــن بــراك 
إلى أن قطر لها باع طويل 

فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الــبــيــئــة، وتــعــتــبــر من 
حرصت  التي  الــدول 
عــلــى إقـــامـــة الــعــديــد 
مـــــــن الـــمـــلـــتـــقـــيـــات 
والـــــــــمـــــــــؤتـــــــــمـــــــــرات 

الــمــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة، 
كطلبة  جعلنا  مــا  وهـــو 

للخوض  نتشجع  مـــدارس 
في مجال الحفاظ على البيئة 

التي  المتغيرات  بــدراســة  واالهتمام 
تطرأ عليها، وجعلت البرلمان الطالبي التابع 
بهذه  مهتم  عبدالوهاب  بن  محمد  لمدرسة 
المهمة  القضايا  أكثر  من  وأضــاف:  القضية. 

ـــمـــنـــى مـــــن الـــجـــهـــات  الــــتــــي أت
المعنية باالهتمام بها هي 
الــكــشــف عـــن األســـبـــاب 
وراء قلة انتشار بعض 
الــــنــــبــــاتــــات الـــبـــريـــة 
القطرية، مثل نبات 
الــعــرفــج والــخــزامــى 

والصفار والعندب.
وأكـــــــــد أنـــــــه يــجــد 
صـــعـــوبـــة فـــــي الـــعـــثـــور 
عــلــى هـــذه الــنــبــاتــات في 
الــبــر الــقــطــري، عـــازيـــاً األمــر 
قرار  تطبيق  قبل  الجائر  الرعي  إلى 
الكثير  تعمد  إلــى  بــاإلضــافــة  الــرعــي،  حــظــر 
الــروض  على  الــدوس  السيارات  سائقي  من 

والنباتات.

نباتـات العـرف والخـزامـى
والـصفــــار.. تـخـتفـــــي

حمد براك:

٩٩ الخميس ٢٨ رجب ١٤٣٧ هـ - ٥ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٥)  العدد (٥) ٥ مايو ٢٠١٦ م  ١٤٣٧ هـ رجب ٢٨  الخميس

كتب - حسين أبوندا:

البرلمان  أعضاء  من  مجموعة  وضــع 
عبدالوهاب  بن  محمد  بمدرسة  الطالبي 
الــــثــــانــــويــــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة لـــلـــبـــنـــيـــن قــائــمــة 
المهددة  والطيور  والنباتات  بالحيوانات 
قومية  حملة  إلطــالق  ودعــوا  باالنقراض 

إلنقاذها.

خالل  طرحها  تم  التي  القائمة  شملت 
القنافذ  بــالــمــدرســة  الــطــالبــي  الــبــرلــمــان 
ـــــب الــبــريــة والـــزواحـــف  والــثــعــالــب واألران
ــــورل والـــضـــب، وطــيــور الــحــبــارى  مــثــل ال
والــــكــــيــــروان، والــــســــدر والـــســـمـــر ونــبــات 

الخزامى والصفار والعندب والعرفج.
وقــــــــال الـــــطـــــالب لـــمـــنـــوعـــات [ 
جهود  لتضافر  تــحــتــاج  القضية  تــلــك  إن 

الجهات المعنية لوقف المخالفات البيئية  
مقدمتها  وفي  البرية  األحياء  تهدد  التي 
الصيد الجائر والتعدي على البيئة البرية 

بتقطيع وحرق النباتات النادرة.
وطالبوا بضرورة التوسع في المساحات 
الخضراء داخل المدن والشوارع، وتشجيع 
الحدائق  في  األشجار  لزراعة  المواطنين 
للمساهمة  وذلــــك  بــمــنــازلــهــم  الــمــلــحــقــة 

فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــمــظــهــر الــحــضــاري 
البيئة  تنقية  في  والمساهمة  والجمالي، 

من الملوثات.
ودعــــوا إلطــــالق حــمــلــة قــومــيــة إلنــقــاذ 
من  والنباتات  والــطــيــور  الحيوانات  تلك 
تلك  بأهمية  النشء  وتعريف  االنقراض، 
البر  فــي  قيمة  مــن  تمثله  ومــا  الكائنات 

كجزء من بيئتنا القطرية.

برلمان طالبي يحذر من شبح االنقراض البيئي
من الحيوانات والزواحف إلى الطيور واألشجار النادرة

ــة والـــحـــبـــارى والــكــيــروان ــري ــب ــب واألرانــــــب ال ــال ــع ــث ــذ وال ــاف ــن ــق ــمــة تــشــمــل ال ــائ ــق ال

حمد براكحمد براك

محمد المعاضيدمحمد المعاضيد

سعيد محمدسعيد محمدعلي حمدعلي حمد
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تغريدات تركشتغريدات تركش
@@turkish_qatarturkish_qatar

السعادة ليست بالمال! بل باألموال

مــــا فـــيـــه أجـــمـــل مــــن أنـــــك تــتــغــزل 
بشخص معصب عليك.

هــالــفــتــرة وضــعــي مــحــتــاج فــرحــة بــمــقــدار فرحتي 

ت أني بكتب بقلم حبر.
بصف رابع ابتدائي لما عرف

قصير،  حبل  ذو  الكذب  كان 
حتى أما اآلن أصبح السلكيا شعب  من  ترتجي   

شنو

وب يسولف
وهو يتثا

دة؟ أقسم باهللا 
 البارد اللي في المخ

رفون الجزء
تع

إنه أحسن من بعض الناس.

أطلق لخيالك العنان

#ماذا_يعنيلك_كالم_الناس

 هذه الملح إلي داخل للنعال
  الشيماء الكلدي

@shimaa_alnaqeb

فرصه لتطوير الذات، طبعا 
النقد البناء ألنه ما في شخص 

كامل.
  Eng.BuS٣OoD@dimrode

بعضه يكون مؤثرا وبعضه 
مثل النامس اللي تحوم حولي 
اصفعها وينتهي كل شيء

آكفآآن الزهور 
 @akfan١٤١٤١٤ 

اللصقة اللي تجي على الموز 

العريفي 

  @llllto  

التجاهل أبلغ من الخوف 

في الثرثرة معهم

بكماء

يعني لي الكثير فهو مكب 

نفاياتي والبساط الذي أمشي 

عليه

prillo

@amarylصحن تمر ببارتي بنات  ٣
بتواله النصر  

  @١٩٥٥_batool 

 حطيت لهروج المهبل ملفات
 وحطيتها تحت القدم ورفعتني
 وحطيت لهروج النشاما بطاقات
 وحفظتها في المحفظة ونفعتني

شيخة الكبيسي  
@pulsatingheart_

 لو كالم الناس مهم ما باعوا

الجرايد بريالين

 علي

@١٨٠٣__ 

كالمهم فاضي، ألنه يزيد الوسواس، 
ويخرب البيوت عشان محد يعيش حياته 

طبيعي ..
Manal - أم ميـــرا 

 @Mana_Qtr 

 (آخر اهتماماتي) ولو كان الكالم عن 
شخص ثان ما أصدق إال بشوف عيني أو 
تجربة مني ألن أحيانا الكالم كبير ألمور 

تافهة 
 Ebtesam

@ EbtesamGhaffari

الورقة اللي تجي داخل 
كرتون الدوا 
تركش قطر

@turkish_qatar   

الورقة اإلعالن اللي يعلقونها 
عند باب بيتنا واجي أشيلها 

وأقطها 
وايد قطري 

 @wayd_qatari 

هريس مال أمس

سعود المضاحكة
@saoud_ almudahka  

مثل رسالة البنك آخر الشهر
Abraham

@abraham_red٢٦  

عندما تقرر التعرف على 
تفتح  أن  حـــاول  مــا  شخص 
وأن  لــلــحــديــث  مــوضــوع  أي 
كان قديما ناقش مدى نجاح 
الدولة العثمانية لكن ال تبدأ 

بممكن نتعرف؟

لكن الدفاع مقفلين صحودي أحقق هدفي في الحياة 

جرس  يسمعون  كانوا  إللي 
ويطلعون  الظهر  يرن  بيتهم 

ما يلقون أحد أنا آسف

و
لكن

الضفدع الضفدع 
أفسد أفسد 

اجتماع اجتماع 
األسداألسد

فــي يـــوم مــن األيــــام اجــتــمــع األســــد مــع حــيــوانــات الــغــابــة 
الغابة  نحيط  سوف  األسد:  فقال  الغابة  أمور  عن  ليتناقشوا 
نحتفل  السور  نبني  ما  بعد  قائال:  الضفدع  فقاطعه  بسور، 

ونرقص.
وسنبني  قائال  حديثه  وأكمل  باحتقار  إليه  األســد  فنظر   
بئرا في وسط الغابة.. فقاطعه الضفدع قائال: بعد ما نبني 

البير نسوي حفلة! 
أخضر  لونه  برمائي  حيوان  يوجد  وقــال:  األســد  فغضب 

سوف نبرحة ضرب.
فــقــال الــضــفــدع: وبــعــد مــا نــضــرب الــتــمــســاح نحتفل وال 

شلون؟!

زهـــرة  أزرع  الزم 
شــبــابــي مــــرة ثــانــيــة.. 

األولى طلعت قات



 باقي عـ المسابقة 
كم يوم، الزم 
أصور أحلى لقطة، 
وأشارك
في مسابقة 
المدارس.

 ممنوع تصوير ملكية  
عباسوه حبيبي، هذا دكان 

آغا ما فيه حديقة.!! 
يـاهللا، روح قبل

ما يتصل
بـ الشرطة.

 ليش تصور شجر 
وبيوت؟ صورني

آنا أحسن.

 عندي احساس إنك 
بتضيع وقتي.

 صدقني ما بتندم، آنا 
حطيت اللوح على طرف 
البالوعة، وبـ أسوق سيكلي 
من الرفعة اللي هناك،
وبـ أطير بـ السيكل
وإنت تصورني.

 فّهود،
أبي أصور

أحلى لقطة، 
وأشارك فيها في 
مسابقة على مستوى 
مدارس قطر.

 ال تصّور يا ولد، عندنا 
شوفات، عيب عليك.

 هذي بـ تكون إن شاء اهللا أحلى لقطة،
وبـ أسميها «بّر الوالدين».

 حتى انتوا 
ما تبوني 
أصوركم؟!!!

قدام دكان عباسوه غرفة رّشود

أحلى لقطة
الحلقة (٥)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي
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على السيف  حديقة عامة



الدوحة - هيثم األشقر: 

مجلة المصور واحدة من أقدم المجالت 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا دار الـــهـــالل، حــيــث صــدر 
وواكــب   ١٩٢٤ أكتوبر   ٢٤ في  األول  عددها 
ذلــــك مــجــمــوعــة مـــن األحـــــــداث فـــي مصر 
وتابعتها  المجلة  سجلتها  العربي  والــوطــن 
بــالــكــلــمــة والـــصـــورة بــشــكــل أكــســبــهــا شعبية 
واضـــحـــة بــيــن الــــقــــراء. وقــــد تـــولـــى رئــاســة 
مصر  في  اإلعــالم  رواد  من  عدد  تحريرها 
أبــــرزهــــم إمـــيـــل وشـــكـــري زيـــــــدان، فــكــري 
أباظة، علي أمين، أحمد بهاء الدين، صالح 
جودت، أمينة السعيد ومكرم محمد أحمد. 
وما  محمد،  غالي  حاليا  تحريرها  ويــرأس 
حتى  أسبوعياً  تصدر  المصور  مجلة  زالــت 

اليوم.
 ١٩٢٤ عام  للنور  المصور  مجلة  خرجت 
زعيم  ونفي   ،١٩١٩ ثورة  زلزال  أعقاب  في 
األمــــــة ســـعـــد زغــــلــــول ورفــــاقــــه مــــن الـــوفـــد 
الــمــصــري إلـــى جـــزيـــرة ســيــشــل، كــضــرورة 
لسنوات  تنفرد  ظلت  يومها  ومــن  وطنية، 
طـــويـــلـــة بــنــشــر صــــــورة صــحــفــيــة، تــســتــحــق 
وتمنحها  كلمة،  بــألــف  أنــهــا  عنها  يــقــال  أن 
تحتل  هــذا  كــل  وفـــوق  المعقولة،  المساحة 

الصفحة األخيرة والغالف، وشكل ظهورها 
ثـــــــورة فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــافـــة الــمــصــريــة 
والعربية، العتمادها األساسي على الصورة 
الصحفية، ومنه جاء اسمها «المصور» ، وال 

زالت تواصل الصدور إلى اآلن.
باألبيض  الدقيقة،  المصور  صــور  وتــعــد 
واألســـــود، اآلن ســجــال أمــيــنــا ووحـــيـــدا، لما 
جــــرى فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مـــن تـــطـــورات 
وأحداث، وتستعرض الصفحات صور ملوك 
ورؤســـاء وثـــوار وزعــمــاء، انــفــردت المصور 
بــهــا فـــي طــفــولــتــهــم وصـــبـــاهـــم، ورصــــدت 
الشعوب  وثــــورات  وأحــزانــهــم،  انــتــصــاراتــهــم 
وحــركــة الــتــاريــخ. اإلصــــدار الــمــرتــب زمنيا 
حــرص على أال ينحاز ألحــد ضد أحــد، وال 
كتابة  على  وحــرص  أخــرى،  دون  لمرحلة 

التعليق األصلي للصورة بال تعليق أو تحليل.
ويــعــتــبــر إصـــــدارات «نــحــن الـــعـــرب» من 
أبرز األعداد الذهبية للمصور، والتي ظهرت 
لتكون  العربية،  القومية  فكرة  تنامي  مــع 
ثــمــرة أبــــرز ثــمــرات الــنــهــضــة الــعــربــيــة من 

الــمــحــيــط إلـــى الــمــحــيــط، 
ومن أقاصي أفريقيا إلى 
العربية،  الجزيرة  أعالي 
الــعــرب  بــهــا  يهتف  والــتــي 
فيه  ينطق  مكان  كل  في 
العربية،  باللغة  ناطق  كل 
ويـــعـــمـــل فـــيـــه كــــل عــامــل 

لعزة العرب، ومجده. 
وكان من أهم مظاهر 
وعي  ظهور  النهضة  تلك 

عــربــي شــامــل يــهــدف إلــى الــنــهــوض بالبالد 
النشاط  ميادين  من  ميدان  كل  في  العربية 
الـــســـيـــاســـي، واالجـــتـــمـــاعـــي واالقــــتــــصــــادي، 
الصور  مــن  كــم  أكبر  األعـــداد  تلك  وتناولت 
والخرائط، والعديد من البحوث التي تتناول 
العربية،  األقــطــار  جميع 
وكــــل شــعــب مـــن شــعــوب 

الوطن العربي الكبير.
وتــفــضــل بــالــمــســاهــمــة 
فـــي كــتــابــة هـــذه األعــــداد 
الفكر  قــــادة  مــن  طــائــفــة 
الكتاب،  وخيرة  العربي، 
بـــــحـــــيـــــث صـــــــــــار ســـجـــال 
العربية،  لنهضتنا  وافــيــا 
تعكس  صـــادقـــة  ومــــــرآة 

الميادين  مختلف  في  العظيم  النشاط  هــذا 
التي  والعسكرية  االقتصادية،  االجتماعية، 
من  للعرب  مــا  على  العالمون  فيها  برهن 
جـــهـــودة حــثــيــثــة، ومــجــهــود وافــــر لــلــرقــي، 
وذخـــيـــرة قــائــقــة مــن الــتــطــويــر والــتــجــديــد، 

والسير في موكب العصر الحديث.
عــام  صــــدر  الـــــذي  األول  ـــعـــدد  ال احـــتـــوى 
١٩٥٩ في صفحته االفتتاحية كلمة للرئيس 
الـــمـــصـــري الــــراحــــل جـــمـــال عـــبـــدالـــنـــاصـــر، 
العربي  الشعب  كفاح  قصة  فيها  استعرض 
وأســبــابــه الـــواحـــدة، وتــشــابــه ظــــروف ذلــك 
مؤكدا  ألخــرى،  دولة  من  وترابطها  الكفاح 
أن محاوالت العزلة والتفرقة بين الشعوب 
الـــعـــربـــيـــة لــــم تـــفـــلـــح، ومـــــا أكـــثـــر مـــاحـــاول 
حتى  وأخيه  األخ  بين  يفرق  أن  االستعمار 

مشيرا  الــكــفــاح،  هـــذا  تــوحــيــد  دون  يــحــولــوا 
إلـــى أن قــوتــنــا فـــي قـــوة كـــل دولــــة عــربــيــة، 
استقل  إذا  كامل  أمان  في  يكون  واستقاللنا 

كل بلد من بلدان العرب.
كــم ضــم الــعــدد االفــتــتــاحــي أيــضــا كلمات 
لــعــدد مــن مــلــوك ورؤســــاء الـــدول العربية، 
لتلك  الدبلوماسية  البعثات  أعضاء  وكذلك 
ولوطننا  للعرب  «أتمنى  بــاب  ففي  الـــدول، 
العربي» كلمات لكل من جاللة الملك سعود 
مــلــك الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة (مـــن ٩ 
نوفمبر ١٩٥٣ إلى ٢ نوفمبر ١٩٦٤) ، وكلمة 
لألمير عبداهللا المبارك الصباح نائب حاكم 
والسيد  سعود،  آل  فيصل  واألمير  الكويت، 
الدول  اتحاد  مجلس  رئيس  الجابري  أحمد 
العام  األمين  حسونة  وعبدالخالق  العربية، 
الــعــدد  تميز  كــمــا  الــعــربــيــة.  الــــدول  لجامعة 
لكفاح  النادرة  الصور  من  مجموعة  بتوثيقه 
ونهضة  االستعمار،  ضد  الجزائري  الشعب 
المسرح والسينما في العالم العربي، وتقرير 
عن قصة البترول في الشرق العربي، حيث 
بترول  من   ٪٢٥ تنتج  العربية  الــدول  كانت 
العالم، وتقرير عن العرضة رقصة الحرب 
العربية، والكتاب العربي وأثره في النهضة 

العربية الحديثة.

المصور .. سجل أمين لنهضة العالم العربيالمصور .. سجل أمين لنهضة العالم العربي
رصدت انتصاراتهم وأحزانهم، وثورات الشعوب وحركة التاريخ رصدت انتصاراتهم وأحزانهم، وثورات الشعوب وحركة التاريخ 

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

تولى رئاسة تحريرها
عدد من رواد
اإلعالم العربي

انفردت بنشر صورة انفردت بنشر صورة 
صحفية بألف كلمةصحفية بألف كلمة

العدد االفتتاحي ضم 
كلمات لعدد من ملوك 
ورؤساء الدول العربية

كلمة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصركلمات ملوك ورؤساء الدول العربية

ملف عن البترول العربي

غالف نحن العرب الصادرة عن المصورالعرضة رقصة الحرب العربية

توثيق لكفاح شعب الجزائر ضد االستعمار

األخيرة
الخميس ٢٨ رجب ١٤٣٧ هـ - ٥ مايو ٢٠١٦ م - العدد (٥)
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