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 يفضلون الزواج من الموظفات
في استطالع للرأي أجرته منوعات [

القطرية  المزارع  من  واحدة  عدن  مزرعة 
ــبــيــة الـــســـوق  ــل ـــســـاهـــم فــــي ت ـــتـــي تُ الــمــنــتــجــة ال
زراعــيــة،  محاصيل  مــن  تنتجه  بما  المحلية 
ناصر  سالم  د.  المزرعة  صاحب  يؤّكد  حيث 
تتجه  الــقــطــريــة  الـــمـــزارع  أغــلــب  أن  الــنــعــيــمــي 
مكلفة  غير  زراعـــة  ألنــهــا  األعـــالف  إنــتــاج  إلــى 
المياه  مــن  كــبــيــرة  كــمــيــات  اســتــخــدامــهــا  رغــم 

الجوفية.
ودعـــا إليــجــاد آلــيــة لــتــوزيــع إنــتــاج الــمــزارع 
إنتاج  في  متخصصاً  منها  كل  بجعل  قطر  في 
مــحــصــول مــعــيــن لــيــكــون هــنــاك تــكــامــل بين 

في  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  القطرية  المزارع 
المحلية. السوق 

وكــشــف فــي حــوار مــع مــنــوعــات [ أن 
المعنية  الجهات  تقدمه  الــذي  الدعم  أهمية 
فــــي الــــدولــــة لــــلــــمــــزارع الـــمـــنـــتـــجـــة، مــطــالــبــاً 
بــإســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة تــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار 

المحلية. المزارع 
المحاصيل  لــشــراء  المعنية  الــجــهــات  ودعــا 
الــزراعــيــة مــن الـــمـــزارع الــقــطــريــة وتــســويــقــه 
بــأســعــار مــنــاســبــة لــدعــم الــمــزارعــيــن وتــلــبــيــة 

المحلي. السوق  احتياجات 

كشف استطالع للرأي أجرته منوعات [ 
لشريكة  الشباب  واخــتــيــارات  الــمــرأة  عمل  حــول 
موظفة،  من  االرتــبــاط   ٪٦٧ تفضيل  عن  العمر 

عاملة. بفتاة  االرتباط  يفضلون  ال   ٪٣٣ مقابل 
فــي  الــــمــــشــــارك  الـــشـــبـــاب  مــــن   ٪  ٧٨ وأّكــــــــد 
بموظفة  االرتـــبـــاط  عــلــى  مــوافــقــتــه  االســتــطــالع  

٢٢٪ رفضوا ذلك. راتبها أعلى منه مقابل 
ال  الـــزوجـــة  راتــــب  زيـــــادة  أن   ٪  ٧١٫٤ ورأى 
يــجــعــلــهــا مــطــالــبــة بــالــمــشــاركــة فـــي مــصــاريــف 

األسرة، مقابل ٢٨٫٦ ٪ كانت إجابتهم باإليجاب.
االستطالع  في  المشاركين  من   ٪  ٦٦ ورفض 
وظيفية  مهام  في  الزوجة  سفر  على  الموافقة 

المبدأ. على  وافقوا   ٪٣٤ مقابل 
وفــي حــالــة عــدم تــوفــيــق الــزوجــة بــيــن العمل 
رأى  المناسب  الحل  هو  ما  األسرية،  والواجبات 
بعض  في  للزوجة  الزوج  مشاركة  إمكانية   ٪٤٦
األعباء األسرية، مقابل ٤٢٪ اختاروا خيار بحث 
الـــزوجـــة عـــن وظــيــفــة أخــــرى تــنــاســب ظـــروف 

األسرة، و١٢٪ رأوا أن الحل في حصول الزوجة 
على إجازة بدون مرتب لحين اجتياز الظروف 

االستثنائية. األسرية 
أن  مــــنــــوعــــات [  لـــــــ  الــــشــــبــــاب  وأّكــــــــــد 
والمستوى  العلمي  والمؤهل  والتفاهم  األخــالق 
معايير  تتصدر  أن  يجب  والثقافي  االجتماعي 

العمر. شريكة  اختيار 

طـــالـــب الـــــروائـــــي ومــــديــــر مـــركـــز اإلبــــــداع 
للكتاب  اتحاد  بإنشاء  عبداهللا  عيسى  الثقافي 
على  كــبــيــراً  إيــجــابــيــاً  أثـــراً  إلحـــداث  القطريين 
لمجلس  نفتقر  أننا  مضيفاً  األدبــيــة،  الساحة 
عن  النظر  بغض  والكتاب  األدباء  يجمع  أدبي 
أن وجود اتحاد  كونه رابطة أو اتحاداً، معتبراً 
المظلة  بمثابة  ويكون  األقــالم  يطلق  للكتاب 

منهم. الجدد  خاصة  لألدباء 
وتــــحــــدث عــيــســى عــــبــــداهللا فــــي حــــــوار مــع 

[ عـــن مــفــارقــات بــدايــتــه مـــع الــكــتــابــة، 
كــاشــفــاً عـــن عــمــل جــديــد يــحــضــر لـــه بــعــنــوان 
فــي الــوقــت نفسه  «مــمــلــكــة ابـــريـــز»، مــعــتــبــراً 
األدبية  األعمال  أنــواع  أصعب  من  الرواية  أن 
كــونــهــا األشــمــل وتــحــتــاج لــكــاتــب مــتــمــكــن من 
تجمع  أيــضــاً  وهــي  كبير  بشكل  العربية  اللغة 

اإلبداع. صنوف  وكل  والرواية  والنثر  الشعر 

قال فالح سراي الشمري المذيع بقناة الدوري 
والــــكــــأس أن اإلعــــــالم الـــقـــطـــري يــعــيــش عــصــره 
قفزات  قطر  فيه  تشهد  الــذي  الوقت  في  الذهبي 
إعالمية كبيرة في المرحلة المقبلة لمواكبة أحداث 

استضافة كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.
المذيعين  أغــلــب  أن  مــنــوعــات [  لـــ  وأكـــد 
إلى  الفتاً  محدودة،  العامة  ثقافتهم  القطريين 
على  األســـتـــوديـــوهـــات  يــفــضــلــون  الــمــذيــعــيــن  أن 
في  النجومية  أن  معتقدين  كمراسلين،  العمل 
الشباب  عــزوف  سبب  وأرجـــع  األســتــوديــوهــات. 
الــقــطــري عــن اإلعــــالم إلـــى الــخــجــل االجتماعي 

ودورهـــا،  اإلعـــالم  وســائــل  بأهمية  الــوعــي  غــيــاب  نتيجة 
االهتمام  ضــرورة  على  مــشــدداً  المجتمع،  في  وتأثيرها 

بدور وسائل اإلعالم منذ النشء داخل المدارس. 
 ٩٠ أن  وأكــد  القطرية   الرياضية  الساحة  إلى  وتطّرق 
ليس  القطرية  الرياضية   األنــديــة   فــي  اإلداريــيــن  مــن   ٪
لديهم خبرة في الرياضة. وأّكد أن العمل كفريق هو ما 
العديد  تلقى  أنــه  إلــى  الفتاً  والــكــأس،  الـــدوري  قناة  يمّيز 
من العروض من قنوات محلية ورفض العمل بها، نافياً 

فكرة ترك العمل بقناة الدوري والكأس.

ثقافة معظم المذيعين القطريين محدودةالمزارع المنتجة أولى بالدعمالمزارع المنتجة أولى بالدعم
د. سالم النعيمي:
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قــات بــدايــتــه مـــع الــكــتــابــة، 
جــديــد يــحــضــر لـــه بــعــنــوان 
فــي الــوقــت نفسه  مــعــتــبــراً 
األدبية  األعمال  أنــواع  صعب 
حــتــاج لــكــاتــب مــتــمــكــن من 
تجمع  أيــضــاً  وهــي  كبير  ل 

اإلبداع. صنوف  وكل  واية 

٩٩ ٤٤

شباب المناظرات يكشف سر التفوق
دعا عدد من ممثلي الفريق الوطني للمناظرات والفائزين 
بالبطولة الدولية الثالثة لمناظرات المدارس باللغة العربية 
في  أهميتها  إلــى  الفتين  التناظر،  فنون  إتقان  إلــى  الشباب 
مدعمة  بمنطقية  وعــرضــهــا  الــذهــن  فــي  األفـــكـــار  تــرتــيــب 

بالحجج والبراهين.
وأن  الــمــســتــقــبــل  قــــادة  هـــم  الـــيـــوم  مــتــنــاظــري  أن  ورأوا 
واجهة  ليكونوا  وتــعــدهــم  الــجــرأة  الــشــبــاب  تُعلم  الــمــنــاظــرة 
في  الكلمة  دور  إلـــى  الفــتــيــن  الــعــربــي،  ووطــنــهــم  لــبــالدهــم 

تشكيل وجدان األمم وتحريك المشاعر.
وأشاروا إلى أن مشاركتهم ضمن الفريق الوطني الممثل 

المدارس  لمناظرات  الثالثة  الدولية  بالبطولة  قطر  لدولة 
شرف كبير، الفتين إلى االستفادة الكبيرة من قبل مركز 
قطر للمناظرات في إعدادهم وتأهليهم بشكل جيد للبطولة 

وإكسابهم فنون وأساليب وآداب التناظر.
يجب  العلمي  بشكله  والحوار  المناظرة  فن  أن  وأوضحوا 
أن ينتشر على نطاق واسع بين الشباب، ألنه يبني شخصية 
عن  وبــإقــنــاع  بمنطقية  التعبير  مــهــارات  ويكسبهم  الــشــاب 

أفكاره ووجهات نظره وتكسبه القدرة على المواجهة.

٣٣

تربية تربية 
القطط.. القطط.. 

عشق عشق 
الفتياتالفتيات

كثير من الفتيات يقررن اقتناء قطط 
أليفة وتربيتها، وتحوز تلك القطط على 
وكأنها  أساسياً  اهتمامهن وتصبح جزءاً 

فرد من أفراد األسرة.
فــكــل فــتــاة مــن هـــواة اقــتــنــاء القطط 
على  لإلنفاق  شهرية  ميزانية  تخصص 
 ٥٠٠ إلــى   ٣٠٠ بين  ما  تــتــراوح  تربيتها، 
وأدوات  الــطــعــام  تــشــمــل  شــهــريــاً  ريــــال 
ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــنـــظـــافـــة، واأللــــعــــاب 
واإلكـــســـســـوارات ويــتــضــاعــف الــمــبــلــغ في 
أو  للتنقل  أنــيــقــة  أقـــفـــاص  شــــراء  حــالــة 

ــنــوم،  وال للتنقل  قــفــص  أو  مــريــح  بــيــت 
فضالً عن ميزانية التطعيم والعالج من 

األمراض.
الـــبـــعـــض يــتــخــذ تــربــيــتــهــا كـــنـــوع مــن 
ــيــد والـــتـــبـــاهـــي وتـــعـــويـــض نــقــص  ــتــقــل ال
بعض  تؤكد  حيث  اإلنسانية،  الــعــالقــات 
حيوان  تربية  أن  االجتماعية  الدراسات 
ألــيــف تــعــطــي فــوائــد كــثــيــرة مــنــهــا تعلم 
الصبر وتقليل الضغوط النفسية وغيرها 

من المعاني اإلنسانية.
 

الروايـة أصعـب األعمـال األدبيـةالروايـة أصعـب األعمـال األدبيـة



الخميس ٢١ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢٨ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٤) ٢٢

كتب – إبراهيم صالح :

كـــشـــف اســــتــــطــــالع لـــــلـــــرأي أجـــرتـــه 
مـــنـــوعـــات [ حــــول عــمــل الـــمـــرأة 
عن  العمر  لشريكة  الشباب  واختيارات 
مــوظــفــة،  مــن  االرتـــبـــاط   ٪٦٧ تفضيل 
بفتاة  االرتباط  يفضلون  ال   ٪٣٣ مقابل 

عاملة.
وأكد ٧٨ ٪ من الشباب المشارك في 

االرتباط  على  موافقته  على  االستطالع 
 ٪٢٢ مقابل  منه  أعلى  راتبها  بموظفة 

رفضوا ذلك.
ورأى ٧١٫٤ ٪ أن زيادة راتب الزوجة 
بــالــمــشــاركــة في  ال يــجــعــلــهــا مــطــالــبــة 
مصاريف األسرة، مقابل ٢٨٫٦ ٪ كانت 

إجابتهم باإليجاب.
في  المشاركين  مــن   ٪  ٦٦ ورفـــض   
الزوجة  سفر  على  الموافقة  االستطالع 

وافقوا   ٪٣٤ مقابل  وظيفية  مهام  في 
على المبدأ.

وفــــي حـــالـــة عــــدم تــوفــيــق الـــزوجـــة 
ـــة، ما  بــيــن الــعــمــل والـــواجـــبـــات األســـري
إمكانية   ٪٤٦ رأى  المناسب  الحل  هــو 
مـــشـــاركـــة الــــــزوج لـــلـــزوجـــة فـــي بعض 
اخــتــاروا   ٪٤٢ مقابل  األســريــة،  األعــبــاء 
خيار بحث الزوجة عن وظيفة أخرى 
تناسب ظروف األسرة، و١٢٪ رأوا أن 

إجــازة  على  الــزوجــة  حصول  فــي  الحل 
بـــدون مــرتــب لحين اجــتــيــاز الــظــروف 

األسرية االستثنائية.
 وأكــــد الــشــبــاب لــــ مــنــوعــات [ 
العلمي  والمؤهل  والتفاهم  األخالق  أن 
يجب  والثقافي  االجتماعي  والمستوى 
أن تــتــصــدر مــعــايــيــر اخـــتـــيـــار شــريــكــة 

العمر.
الزوجين  مشاركة  أن  إلــى  وأشـــاروا 

فــــي أعــــبــــاء األســــــــــرة  شــــــيء تــفــرضــه 
األعباء  أن  عن  فضالً  الحياة،  تحديات 
في  كبيرة  تكون  ما  غالباً  االقتصادية 
يتطلب  مــمــا  الــزوجــيــة  الــحــيــاة  بـــدايـــة 
مساهمة كال الطرفين في اإلنفاق على 

متطلبات األسرة.
وأكــــــــدوا ضـــــــرورة مــــراعــــاة الـــــزوج 
العاملة  الــزوجــة  تتحملها  التي  لألعباء 
عملها  أن  الزوجة  مراعاة  عن  فضالً   ،

لوقت  واســتــغــالل  تسلية  مــجــرد  لــيــس 
لتحسين  أيـــضـــاً  وســيــلــة  لــكــنــه  ـــفـــراغ  ال
ظــــــروف األســـــــرة ، فــــال تـــبـــدد راتــبــهــا 

بالكامل على شراء الكماليات.
لديه  الشباب  بعض  أن  إلــى  وأشـــاروا 
ـــمـــادي مع  حــســاســيــة تــجــاه الــتــعــامــل ال
راتبها  زاد  إذا  بالغيرة  ويشعر  الزوجة، 
الزوجات  من  يتطلب  مما  راتــبــه،  عن 
مراعاة ذلك في تعاملهن مع أزواجهن.

 يفضلون الزواج من الموظفات
في استطالع للرأي أجرته منوعات [

الزوجة الموظفة غيرالزوجة الموظفة غير
مطالبة باإلنفاق على األسرةمطالبة باإلنفاق على األسرة

يوافق على االرتباطيوافق على االرتباط
بموظفة راتبها أعلى منهبموظفة راتبها أعلى منه

يرفضون سفر زوجاتهميرفضون سفر زوجاتهم
 في مهام وظيفية في مهام وظيفية

يرى سعد األحبابي أن الزواج من موظفة أو غير 
لها  أفضل  موظفة  كانت  فــإن  شــرطــاً،  ليس  موظفة 
ولألسرة، مما يكسبها مهارة كيفية تحمل الصعاب 

العمل  ســاعــات  بين  الــوقــت  تنظيم  على  والــقــدرة 
أي  في  قصور  دون  بينهما  والتباين  المنزل  ومهام 
طرف كان، مشيراً في حالة ظهور قصور في الجانب 
األسري فترك العمل هو الحل األمثل والتفرغ لتربية 
األبناء. وأكد أن اضطرار المرأة للسفر بالمستحيل ال 
حيث  العمل  حساب  على  األســرة  لبيت  تركها  يجوز 
دورهـــا األســـري أكــبــر وأقـــوم مــن عملها حيث هي 
صنع  على  وقــادرة  للمجتمع  جيل  إخــراج  في  تساعد 
على  مجبرة  وغــيــر  منزلها  خــالل  مــن  الــمــعــجــزات 
العمل وتوفير مصاريف الحياة المنزلية وإن دورها 

األمثل  واألوحد في التربية وتقويم األبناء.

في  الرجل  معاناة  تفهم  على  قدرة  أكثر  العاملة  المرأة  أن  المريسي  خالد  يرى 
بالمشاكل  الخصبة  العمل  بيئة  ودخولها  الصعوبات  هــذه  التماسها  ظل  في  العمل 
منها  إلــزام  دون  الموجودة  المالية  األعباء  ظل  في  الرجل  ومساعدة  والتحديات، 

وتوجه نحو تطوير الحياة األسرية والعيش ضمن أسلوب حياة أكثر راحة.
وأشار إلى أن ارتفاع المهور ومتطلبات أهالي الزوجة أكثر مما يزيد من نسبة 
تأخر الزواج بين الشباب ومع توافر دعم الدولة في كثير من الجوانب إال أن األهالي 
بين  العنوسة  نسبة  من  تزيد  بل  الدولة  اتجاهات  مع  تتساير  ال  معوقات  يفرضون 

البنات عوضاً على تأخر سن الزواج للشباب.

يقول  سالم الحوسني : يفضل انتهاء الزوجة من التعليم وعدم اشتراط حصولها 
على الوظيفة إلتمام الزواج وإن إتمام تعليمها يثمر في تربية األطفال ويساعد في 
المرأة  عمل  وأن  لمساعدة،  الحاجة  دون  سليمة  بطرق  ونشأتهم  تعليمهم  كيفية 
التزاماتها  بعض  عن  االستغناء  ظل  في  ولكن  مادية  راحــة  في  التعايش  دوره  من 
الرجل  مهام  من  وأنها  المنزل  بمصاريف  مطالبة  غير  المرأة  أن  وأكد  المنزلية. 
ولو كان بوجه مساعدة منها وفي حالة تعارض الوظيفة مع الحياة األسرية يستلزم 
منها ترك العمل والتفرغ لمتطلبات األسرة وهي في غنى عن الوظيفة ودورها في 

المنزل أهم بمراحل من حياتها العملية.

يؤكد عبدالرحمن النعمة أن النفقة على الزوج وال 
تطالب بها الزوجة وحتى مع الغالء وأن الرجل ملزم 
بكافة المصاريف وإن كانت الزوجة العاملة تستلم 
راتباً أعلى منه وإن المشاركة في مصاريف المنزل 
للرقي  سعياً  إجبارية  وليست  منها  اختيارية  تكون 
في مستوى معيشة األسرة. وأشار إلى إمكانية سفر 
المرأة إلى الخارج تحت منظومة العمل إن كان من 
الضرورات التي تستلزم سفرها وقد يساعد في علو 
شأنها داخل منظومة العمل مشيراً إلى عدم تعارضها 
مع تربية األبناء وأن تركها للمنزل أكبر خطورة على 
تربية األوالد بعيداً عن أعين أمهم وهو ما يتسبب 
في مشاكل كبيرة في المستقبل، مطالباً الموظفات 
مع  تتناسب  التي  المثالية  الوظيفة  انتقاء  بضرورة 
المهام الزوجية ومتطلبات المنزل دون وجود أي 

عوائق قد تضر بالحياة األسرية.

استقرار األسرة أهم من الوظيفةاستقرار األسرة أهم من الوظيفة

 خالد المريسي :المرأة العاملة
 تتفهم  معاناة الرجل

سالم الحوسني : نجاح المرأة 
أسرياً أهم من العمل

ال يصح مطالبة الزوجة باإلنفاقال يصح مطالبة الزوجة باإلنفاق
عبدالرحمن النعمة :سعد األحبابي :

سعد األحبابي

سالم الحوسنيخالد المريسي

عبدالرحمن النعمة

استطالعات



مهارات المناظرة تصنع شخصية الشباب  مهارات المناظرة تصنع شخصية الشباب  
ممثلو الفريق الوطني لـ منوعات [:

ــــجــــمــــهــــور ال ـــــر  ـــــشـــــاع م وتــــــحــــــريــــــك  األمــــــــــــم  وجــــــــــــــدان  ــــل  ــــشــــكــــي ت ـــــــي  ف لــــلــــكــــلــــمــــة  ـــــم  ـــــه م دور 

٣٣الخميس ٢١ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢٨ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٤)

كتب - محروس رسالن:

تصوير: نجير فروك

ـــوطـــنـــي  ــــفــــريــــق ال ــــــــد عـــــــدد مـــــن مـــمـــثـــلـــي ال أّك
الثالثة  الدولية  بالبطولة  والفائزين  للمناظرات 

الشباب  أن  العربية  باللغة  الــمــدارس  لمناظرات 
بــحــاجــة إلـــى إتــقــان فــنــون الــتــنــاظــر، الفــتــيــن إلــى 
وعرضها  الذهن  في  األفكار  ترتيب  في  أهميتها 

والبراهين. بالحجج  مدعمة  بمنطقية 
المستقبل  قــادة  هــم  الــيــوم  متناظري  أن  ورأوا 

وتــعــدهــم  الـــجـــرأة  الــشــبــاب  تــعــلــم  الــمــنــاظــرة  وأن 
لـــيـــكـــونـــوا واجــــهــــة لـــبـــالدهـــم ووطـــنـــهـــم الـــعـــربـــي، 
األمم  وجدان  تشكيل  في  الكلمة  دور  إلى  الفتين 

المشاعر. وتحريك 
الــفــريــق  ضــمــن  مــشــاركــتــهــم  أن  إلــــى  وأشـــــــاروا 

الــوطــنــي الــمــمــثــل لــدولــة قــطــر بــالــبــطــولــة الــدولــيــة 
ـــمـــنـــاظـــرات الـــــمـــــدارس شـــــرف كــبــيــر،  الـــثـــالـــثـــة ل
الفــتــيــن إلــى االســتــفــادة الــكــبــيــرة مــن قــبــل مركز 
بشكل  وتأهليهم  إعدادهم  في  للمناظرات  قطر 
وآداب  وأســالــيــب  فــنــون  وإكــســابــهــم  للبطولة  جيد 

الــتــنــاظــر. وأوضـــحـــوا أن فــن الــمــنــاظــرة والــحــوار 
واســع  نــطــاق  على  ينتشر  أن  يجب  العلمي  بشكله 
ويكسبهم  الشاب  شخصية  يبني  ألنه  الشباب،  بين 
أفــكــاره  عــن  وبــإقــنــاع  بمنطقية  التعبير  مــهــارات 

المواجهة. على  القدرة  وتكسبه  نظره  ووجهات 

ــــطــــالــــب بـــالـــصـــف  يـــــــرى بـــــــدر الــــــســــــادة ال
الــثــانــوي  اإلعـــــدادي  الــديــنــي  بالمعهد  الــعــاشــر 
لــلــبــنــيــن»عــضــو الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي بــالــبــطــولــة 
باللغة  الــمــدارس  لمناظرات  الثالثة  الــدولــيــة 
الجرأة  الشباب  تُعلم  المناظرة  أن  العربية» 
ووطنهم  لبالدهم  واجــهــة  ليكونوا  وتعدهم 
يخفى  ال  الكلمة  دور  أن  إلــى  الفــتــاً  الــعــربــي، 
وجدان  تشكيل  في  العصر  هذا  في  وبخاصة 

األمم وتحريك المشاعر.
هم  اليوم  مناظري  أن  في  شك  ال  وقــال: 
المناظرة  مــن  تعلمت  وقــد  المستقبل  قـــادة 
أكون  وأن  بالحجة  للحجة  مقارعاً  أكــون  أن 
فــي الــحــق وأن أدعـــم وجــهــة نظري  جــريــئــاً 

بالحقائق والبراهين.
وأضاف: تعلمت أيضاً من التناظر التحكم 
في النفس أثناء مواجهتي لمخالفي في الرأي 
وذلك عبر المواجهة بثبات وهدوء وقوة مع 

احترام وجهة النظر األخرى.
تعد  والتي  العربية  اللغة  من  تمكنه  وعــن 

بطالقة  العربية  أتــحــدث  قــال:  للتناظر  أداة 
المناظرة  بفضل  الــلــغــويــة  مــهــاراتــي  وزادت 
أمــام  الــمــنــاظــرة  بفضل  االرتــجــال  وأستطيع 
الجماهير بطالقة وبدون تعثر أو توقف مع 

عرض تفاصيل وجهة نظري بشكل ممتاز.

بالصف  الطالب  الهاجري  فالح  عايد  أّكــد 
الثانوية  اإلعدادية  الشحانية  بمدرسة  الثامن 
ــفــريــق الــوطــنــي  الــمــســتــقــلــة لــلــبــنــيــن «عــضــو ال
المدارس  لمناظرات  الثالثة  الدولية  بالبطولة 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة»أنــه شــــارك فـــي مــنــاظــرات 
وصل  الــذي  المدرسة  فريق  ضمن  المدارس 

إلى مرحلة نصف النهائي.
وقال: تم ترشيحي ضمن الفريق الوطني 
الــمــمــثــل لـــدولـــة قــطــر فـــي الــبــطــولــة الــدولــيــة 

الثالثة، وهو شرف كبير لي.
العربية  باللغة  الــحــديــث  أجــيــد  وأضــــاف: 
وأحصل على العالمة الكاملة في اللغة  كثيراً 
االهتمام  الشباب  على  يجب  وتابع:  العربية. 
بفن المناظرة ألنها تساعد األفراد على التقدم 
عندما  ألنــك  وذلــك  وأفكارهم،  حياتهم  في 
تدخل في مناظرة تكون في مواجهة إلثبات 
الذات وذلك نظراً ألن المناظرة تعطي الفرد 
المجال إلثبات وجهات النظر والتعرف على 

وجهات نظر أخرى.
بشكله  والـــحـــوار  الــمــنــاظــرة  فــن  أن  وأكــــد 
العلمي يجب أن ينتشر على نطاق واسع بين 
ويكسبه  الشاب  شخصية  يبني  ألنــه  الشباب، 
مــــهــــارات الــتــعــبــيــر بــمــنــطــقــيــة وبـــإقـــنـــاع عن 
على  القدرة  وتكسبه  نظره  ووجهات  أفكاره 

المواجهة.
أن  المناظرة  فن  من  تعلمنا  أيضاً  وقــال: 
هناك حواراً عالياً ومنخفضاً وأنه من حكمة 
المناظر معرفة متى يكون الحوار عالياً ومتى 

يكون منخفضاً.
وأشــــار إلـــى أن الــمــشــاركــة ضــمــن الــفــريــق 
كانت  بالبطولة  قطر  لدولة  الممثل  الوطني 
حلماً طالما راوده، مبدياً سعادته بتحول هذا 

الحلم إلى واقع.

بدر السادة:  المناظرة تُعلم الشباب الجرأة 

عايد الهاجري: التحدي 
أهم وسائل إثبات الذات

بدر طارق السادة

  عايد فالح الهاجري

  حمد علي الكربي

  حمد سالم المري

  سلمان أنس الهندي

يـــؤّكـــد حــمــد عــلــي الــكــربــي الــطــالــب 
الشحانية  بــمــدرســة  الــعــاشــر  بــالــصــف 
للبنين  المستقلة  الــثــانــويــة  اإلعـــداديـــة 
«عضو الفريق الوطني بالبطولة الدولية 
باللغة  ـــمـــدارس  ال لــمــنــاظــرات  الــثــالــثــة 
للمناظرات  قطر  مركز  أن  العربية» 
الثالثة  الدولية  البطولة  لخوض  أهّله 
العربية  باللغة  الـــمـــدارس  لــمــنــاظــرات 
وأنه كان له دور كبير في تعريفه لي 

بفنون الحوار والتناظر.
فــي  مـــهـــم  دور  لـــلـــمـــركـــز  وقــــــــال: 
لغوية  ثقافة  تكوين  بأهمية  تعريفي 

هائلة بصفة اللغة أداة للتناظر إضافة 
من  االســتــفــادة  بأهمية  الــتــوجــيــه  إلـــى 
الــثــقــافــة الـــعـــامـــة والــحــيــاتــيــة فـــي فن 

التناظر.
وأضــــــاف: تــعــلــمــت أن أكـــــون مــلــمــاً 
وآداب  وبــفــنــون  الــمــنــاظــرة  بــمــوضــوع 

التناظر.
وتــــابــــع: شــــاركــــت فــــي الــمــنــافــســات 
الــمــدرســيــة ولــم أنــجــح فــي الــبــدايــة ثم 
وشاركت  الثانوية  المرحلة  إلى  انتقلت 
وحــقــقــت مـــركـــزاً نــهــائــيــاً فـــي بــطــولــة 

المدارس.

وأشــــار إلـــى أنـــه بــعــد تحقيق الــفــوز 
تـــم اخـــتـــيـــاره ضــمــن الــفــريــق الــوطــنــي 
مجموعة  ضــمــن  قــطــر  دولــــة  لتمثيل 
لتقييمات  خضعوا  الذين  الطالب  من 
وتدريبات تم بعدها اختيارهم لتمثيل 

الفريق الوطني.
وقــــال: بــغــض الــنــظــر عــن الــفــوز أو 
ـــخـــســـارة هـــنـــاك خـــبـــرة ســيــكــتــســبــهــا  ال
الشباب والبطولة تقوي مفرداتنا ولغتنا 
عن  فضالً  والتناظر  والحوار  بالتنافس 
دور البطولة في الترويج للغة العربية 

كثقافة يجب أن تسود.

 حمد الكربي:تقوية مفردات اللغة أهم المكاسب

يشير حمد سالم المري الطالب 
الــديــنــي  بالمعهد  الــعــاشــر  بــالــصــف 
اإلعــــــدادي الــثــانــوي إلـــى أنـــه خضع 
على  الــتــعــرف  بــعــد  أداء  الخــتــبــار 
للمشاركة  تمهيداً  المناظرة  فنون 
بمناظرات  الخاصة  التصفيات  في 
قطر على مستوى مدارس الدولة.

إلعــداد  مجال  المناظرة  وقــال: 
من  بــه  تــقــوم  لــمــا  المستقبل  قـــادة 
اللغوية  إمكانياتهم  صقل  في  دور 

في  االرتجال  وإمكانية  والخطابية 
الــمــواقــف والـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــة 
والدفاع  األفكار  وعــرض  الجمهور 

عنها بالحجج والبراهين.
وأضــــــــاف: بـــعـــد الـــتـــعـــرف عــلــى 
الطالب  انتقاء  تم  المناظرة  فنون 
القطريين األفضل من بين الطلبة 
الــمــشــاركــيــن لــتــمــثــيــل دولـــــة قطر 
بالبطولة الدولية الثالثة لمناظرات 

المدارس باللغة العربية.

المناظرة  أن  أعتقد  كنت  وتابع: 
مـــجـــرد كـــــالم فـــقـــط يـــتـــم حــفــظــه 
وإلقاؤه على الحضور إلى أن تبينت 
من خالل مشاركاتي في مناظرات 
لــلــمــنــاظــرة  أن  لــــلــــمــــدارس  قـــطـــر 
أدوات وأساليب وآداب وفنون البد 
ويتقنها،  الــمــنــاظــر  بــهــا  يــتــزود  أن 
الفتاً إلى اعتماد فن المناظرة على 
للتعبير  الحوارية  والــطــرق  اإلقــنــاع 

عن األفكار.

يــــــرى ســـلـــمـــان أنــــــس الـــهـــنـــدي 
بالمعهد  العاشر  بالصف  الطالب 
ــــوي  ــــان ــــث الـــــديـــــنـــــي اإلعـــــــــــــــدادي ال
لــلــبــنــيــن»عــضــو الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
ـــــيـــــة الـــثـــالـــثـــة  ـــــدول بــــالــــبــــطــــولــــة ال
لـــمـــنـــاظـــرات الــــــمــــــدارس بــالــلــغــة 
الــعــربــيــة»أن الــتــنــاظــر يــعــد شباب 
المستقبل،  قـــادة  لــيــكــونــوا  الــوطــن 
الحوار  موهبة  اكتسابه  إلــى  الفتاً 
خالل  من  التناظر  وفنون  وآداب 

المشاركة في البطولة.
باختياره  سعادته  عن  وأعــرب 
يمثل  الذي  الوطني  الفريق  ضمن 

إلى  الفــتــاً  بالبطولة،  قطر  دولـــة 
بالعربية  التعبير  قـــدرة  امــتــالكــه 
الــفــصــحــى عـــن األفـــكـــار والــحــجــج 
والـــبـــراهـــيـــن الـــتـــي تـــدعـــم وجــهــة 

نظره.
وقال: تعلمت فن االرتجال من 
خالل المناظرة ما عزز لدي الثقة 
بالنفس وجعلني أمتلك القدر على 

مواجهة الجمهور وعدم الخوف.
وأضــــاف: الــبــطــولــة تــدعــم نشر 
اللغة العربية والثقافة العربية على 
المشاركات  عبر  العالمي  النطاق 
الــدول  وبخاصة  الكبيرة  الدولية 

التي ال تتحدث العربية.
يحتاج  المناظرة  فن  وأضــاف: 
إليه الشباب وال بد أن يتقنوه فهو 
ويعزز  التفكير  منطقية  يعلمهم 
اللغوية،  ومهاراتهم  قدراتهم  من 
فضالً عن القدرة على التعبير عن 
من  النفس  فــي  يجول  ومــا  الـــذات 
بالمنطق  عليها  واالستدالل  أفكار 

والبراهين.
يجب  التناظر  ثقافة  أن  وأّكـــد 
إلى  أن تــســود بين الــشــبــاب، الفــتــاً 
أنــــه ســيــســاهــم بــنــقــلــهــا لــزمــالئــه 

وأصدقائه من الشباب.

حمد المري: فن المناظرة يعتمد على اإلقناع

الشباب بحاجة إلى إتقان فن المناظرة 
سلمان أنس: 
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كتبت - هبة البيه:

كــثــيــر مــن الــفــتــيــات يــقــررن اقــتــنــاء 
تلك  وتــحــوذ  وتربيتهم  ألــيــفــة  قــطــط 
الـــقـــطـــط عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــهـــن وتــصــبــح 
أفــراد  من  فــرد  وكأنها  أساسياً  جــزءاً 

األسرة.
القطط  اقتناء  هــواة  من  فتاة  فكل 
تــخــصــص مــيــزانــيــة شــهــريــة لــإلنــفــاق 
 ٣٠٠ عــلــى تــربــيــتــهــا، تـــتـــراوح مــا بــيــن 
الطعام  تشمل  شهرياً  ريــال   ٥٠٠ إلــى 
الـــنـــظـــافـــة،  ومـــســـتـــلـــزمـــات  وأدوات 
ويتضاعف  واالكــســســوارات  واأللــعــاب 
أنيقة  أقفاص  شــراء  حالة  في  المبلغ 
للتنقل أو بيت مريح أو قفص للتنقل 

التطعيم  ميزانية  عن  فضالً  والــنــوم، 
األمراض. من  والعالج 

الــبــعــض يــتــخــذ تــربــيــتــهــا كــنــوع من 
الــتــقــلــيــد والــتــبــاهــي وتــعــويــض نــقــص 
بعض  تؤكد  حيث  اإلنسانية،  العالقات 
تــربــيــة  أن  االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــدراســـــات 
منها  كثيرة  فوائد  تعطي  أليف  حيوان 
النفسية  الضغوط  وتقليل  الصبر  تعلم 

اإلنسانية. المعاني  من  وغيرها 
كالقطط  مختلفة،  القطط  أنـــواع   
ـــيـــة، الـــشـــيـــرازيـــة، والــســيــامــيــة  اإليـــران
وتـــــأتـــــي مـــــن مــــصــــر، حـــيـــث تــخــضــع 
الــضــروريــة  للتطعيمات  الــقــطــط  كــل 
قــبــل دخــولــهــا لــلــبــالد وتــتــراوح أســعــار 

ريال. و٢٠٠٠   ٨٥٠ بين  القطط 

بـ  الصغيرة  المصرية  القطط  وتُباع 
ما  والسيامي  والشيرازي  ريال،   ١٠٠٠
بـ  والهيمااليا  ريــال  و١٥٠٠   ٥٠٠ بين 

١٨٠٠ ريال،
ورغـــم مــا تــجــلــبــه تــلــك الــحــيــوانــات 
أنهن  إال  للفتيات،  عاطفي  أمــان  من 
دائمة مع األهالي الذين  يخضن حرباً 
الحيوانات  تلك  وجود  من  يشمئزون 
أو  روائحها  من  تحسساً  منازلهم  في 

األمراض. بعض  نقلها  أو  ثها  تلُوّ
فـــيـــمـــا حــــــذر الـــمـــتـــخـــصـــصـــون مــن 
تـــواجـــد الــحــيــوانــات فـــي غـــرف الــنــوم 
في  لتسببها  نــظــراً   ، الــطــعــام  وبــجــوار 

األمراض.  معظم  نقل 
وأوضــحــن أن أحـــد أســبــاب اقــتــنــاء 

الـــحـــيـــوانـــات أنـــهـــا تـــؤنـــس وحـــدتـــهـــن 
مكان  تخصيص  ضرورة  إلى  الفتات 
مــحــدد لــتــربــيــة الــحــيــوانــات والــطــيــور 
الحدائق  أو  بالمنزل  الحظيرة  مثل 
على أال تتخطى حدود ذلك بأن نضع 
الـــحـــيـــوانـــات فـــي غــــرف نــومــنــا وعــلــى 

فراشنا.
يــعــوض  الـــبـــعـــض  أن  إلــــى  وأشــــــرن 
فـــقـــدان الــحــنــان بــتــربــيــة الــحــيــوانــات 

الكائنات. بتلك  فيرتبطن  األليفة 
جعل  بــعــدم  األمــــور  أولـــيـــاء  ودعــــوا 
واالفتقاد،  بالوحدة  يشعرون  أبنائهم 
بأنشطة  أبنائهم  فــراغ  أوقــات  وشغل 
مـــفـــيـــدة ومـــتـــنـــوعـــة تــنــمــي قـــدراتـــهـــم 

أوقاتهم. وتشغل 

القطــط .. صـديقة الفتـــيات 
أسعارها تصل إلى ٢٠٠٠ ريال .. و٣٠٠ ريال شهرياً للرعاية

مرتبطة  وشيرازي)  رومــي  (قطِيّن  لديها  إن  خليفة  فاطمة  قالت 
وقتاً  تقضي  وأنها  خاصة  معهما،  وقتها  معظم  وتقضي  بهما،  جداً 

إحساس  يعوضانها  وكأنهما  فتشعر  بمفردها  بالمنزل  طــويــالً 
على  يتساقط  القطط  شعر  أن  هي  الوحيدة  والمشكلة  الوحدة، 
أنهما  إال  باستمرار  تنظيفهما  على  والكنب،وتحرص  المفارش 

يعودان ليمآل البيت بشعرهما.
بالسفر،وأنهما  رغبتها  حــال  بهما  تسافر  أنها  إلــى  وأشـــارت 
باسبورات،الفتة  ولديهما  الالزمة  التطعيمات  على  حاصلتان 
الحيوانات  لتواجد  محدد  مكان  تخصيص  يتم  أن  ضرورة  إلى 

يستطيع  ال  أحياناً  ولكن  أكثر  صحياً  شيئاً  يعتبر  وهو  بالبيت 
البعض السيطرة على مكان تواجد القطط.

وقالت: البعض يتخذ تربية القطط كاستثمار ومشروع يربح 
منه بحيث يحتفظ بزوجين ينجبان، ويبيعون إنتاجهم ويظلون 

محتفظين بعدد منهم للتكاثر، حيث يتراوح أسعارهم من ١٠٠٠ : 
٣٠٠٠ ريال ويمكن هناك أنواع تباع بأكثر من ذلك، ويعرضون صور 

القطط واألسعار عبر تطبيقات ومواقع التواصل االجتماعي. 
وأشارت ألهمية التدريب على التعامل مع القطط أو أي حيوان أليف ننوي تربيته حتى ال 

يتم عمل شيء خاطئ قد يضرهم.

قطتان،وأنها  تمتلك  أنها  إلــى   ( سنة   ٢٧) محمد   ضياء  تشير 
وأنها  عنهما،  االستغناء  تستطيع  وال  أبنائها  القطط  بإن  تشعر 
تقوم بصرف حوالي ٣٠٠ ريال لألكل شهرياً، كما إنها تقضي 
من وقتها برفقتهما، ويشغالن  كبيراً  أغلب يومها وجزءاً 

أوقات فراغي.
األهل  من  والشكوى  الصعوبات  بعض  أواجــه  وقالت: 
بسبب تواجد القطط ، ولكن هذا ال يقلل من حبي لهم 
القطط  بــتــواجــد  األهـــل  لها  يسمح  الــبــدايــة  فــي  وكــانــت   ،
داخل المنزل ولكن بعد حمل إحدى أخواتها رفضت األم 
غرفة  بتخصيص  وقمنا  نهائياً  المنزل  القطط  دخــول 
صغيرة لهم في حوش البيت، خاصة وأنه يقال إن وجود 
القطط قد يؤثر على الجنين ولذلك أنا أخرج لهم وأقضي 

معظم أوقاتي معهم.
وأضافت: كان لدينا (زمان ونحن صغار قطط وكالب) وكان 
ليس لهم وال نسافر بهم حتى  لهم باسبورات ولكن الموجودين حالياً 
اآلن. وقالت: الحيوانات كائنات لطيفة البد من معاملتهم بلطف، خاصة وأنهم 
وإعطائهم  القطط  بتنظيف  دائماً  تقوم  أنها  إلى  قلوبنا،الفتة  في  مكانة  يشغلوا  أصبحوا 

تطعيمات وفيتامينات بشكل دوري وتهتم بنظافتهم.

أقضي معظم الوقت مع قططتيالبعض يربي القطط لالستثمار
ضياء محمد:فاطمة خليفة :

العنود البدر: أعامل القطط مثل أطفالي

إن   : النفسية  الــخــبــيــرة   - الــهــيــل  أمــيــنــة  د.  قــالــت 
والرفق  الرحمة  على  حثنا  الحنيف  اإلسالمي  الدين 
بالحيوان والرأفة بهم، وهناك الكثير من القصص 
لها  اهللا  غفر  امــرأة  وأن  ذلــك  توضح  التي  الدينية 
أشار  وكذلك  البئر،  عند  حيوان  بسقي  قامت  ألنها 
الــديــن لــضــرورة 
ــتــعــامــل  حـــســـن ال
مــــع الـــحـــيـــوانـــات 
ـــــــــــى فـــــي  وحـــــــــــت
ـــــقـــــة ذبـــــح  طـــــري
الـــــشـــــاه والـــغـــنـــم 
ــــــــــــــــــص عـــــــلـــــــى  ن

طريقة.
وأضــــــــافــــــــت: 
لـــــــيـــــــس مــــعــــنــــى 
نــأخــذ  أن  ذلـــــك 
إحـــــدى الــقــطــط 
ــيــنــام  ل كـــلـــب  أو 
خاطئة  األمور  وهذه  طعامنا  يشاركونا  أو  بجوارنا، 
خطراً  تكون  أحياناً  الحيوانات  بعض  وأن  خاصة 
أن  يعتقد  البعض  وأضــافــت:  اإلنــســان.  صحة  على 
أو  الرقي  من  نوع  المنزل  داخل  الحيوانات  تربية 
فقد  الدراما،  في  الفنانين  أو  باألجانب،  يتشبهون 

ومثالً  لها  قدوة  الفنانات  إحدى  الفتيات  تتخذ 
نظري  وجهة  من  وهــو  تقليدها،  وتــحــاول 
شيء خاطئ. وأوضحت أن البعض يعوض 

الحيوانات  بتربية  الــحــنــان  فــقــدان 
األلـــيـــفـــة ويـــرتـــطـــبـــون بــهــذه 

الــكــائــنــات، ولـــذلـــك أنــصــح 
أولــــيــــاء األمــــــور بـــضـــرورة 

عــــــــــــدم جــــــعــــــل أبـــــنـــــائـــــهـــــم 
يـــــشـــــعـــــرون بــــشــــعــــور الـــــوحـــــدة 

واالفــــتــــقــــاد، ويــــحــــاولــــون شــغــل 
أوقـــــات فــــراغ أبــنــائــهــم بــأنــشــطــة 

مــفــيــدة ومــتــنــوعــة تــنــمــي قــدراتــهــم 
أوقاتهم. وتشغل 

أطفالنا  حماية  من  البد  وقالت: 
والصحية  األمنية  الناحية  من 

ـــــــســـــــمـــــــاح  ل وعـــــــــــــــــــدم ا
بــالــحــيــوانــات لــلــتــواجــد 
داخـــــل غــــرف نــومــهــم 
ولكن  عليهم،   ً حفاظا
تــواجــدهــا  مــن  مــانــع  ال 
لــــمــــنــــزل فـــي  خــــــــارج ا
أمـــــــاكـــــــن مـــخـــصـــصـــة 

لهم.

الهوس بالقطط يعكس االفتقاد للحنان
د.أمينة الهيل:

قطط   ٦ من  أكثر  وعندي  وأعشقهم  جــداً  القطط  أحــب  البدر:  العنود  قالت 
أكون  عندما  باالرتياح  وأشعر  عــام،  بشكل  كلها  األليفة  الحيوانات  تحب  وإنها   ،

برفقتهم ويكونون حولي.
الرابعة،  سن  في  وتقريباً  صغير  عمري  وأنا  من  القطط  أحب  أنا  وأضافت: 
وأشعر بالسعادة في وجودهم، وأعاملهم كأنهم أطفالي، وأشعر بطاقة إيجابية 

عند التعامل معهم واالهتمام بهم.
وقــالــت: كــل شــهــريــن أقـــوم بــشــراء بــعــض األلــعــاب 
واإلكسسوارات لهم وتقريباً يتكلف ٥٠٠ ريال األكل 

واأللعاب ومختلف األغراض الخاصة بهم.
وعن رد فعل أسرتها قالت: بعض من أفراد 
والبعض  بالبيت  تــواجــدهــم  متقبلين  أســرتــي 
ألنهم  وجودهم  من  يتضايقون  اآلخر 
خائفين  الــغــالــب  فــي  (بــيــكــونــوا 

منهم ).
وأضـــافـــت: أهــلــي يــريــدون 
الــتــخــلــص مــــن الـــقـــطـــط ألنــهــا 
قـــد تــســبــب حــســاســيــة األطـــفـــال، 
وقـــــــرروا عــــدم دخـــولـــهـــم الــبــيــت 
واالكتفاء بوجودهم خارج المنزل 
من خالل مكان مخصص 
لـــــهـــــم، وأنـــــــــا أخـــــرج 
لـــلـــجـــلـــوس مــعــهــم 
وقــــــضــــــاء مــعــظــم 

الوقت برفقتهم.

تـــرافـــق أربـــعـــة رجــــال فـــي رحــلــة تــجــاريــة إلــى 
واعتزموا  تجارتهم  مــن  فــرغــوا  وعندما  الــبــاديــة، 
العودة إلى ديارهم، اتفقوا على شراء بعير مشاركة 
بينهم ليحملوا عليه متاعهم، فابتاعوا البعير ودفع 
بعد  األربــعــة  واجتمع  ثمنه،  ربــع  منهم  واحـــد  كــل 
صـــالة الــعــشــاء فــي مــوضــع عــلــى مــقــربــة مــن أحــد 
مــضــارب الـــبـــدو، وطــلــبــوا مــن أحــدهــم أن يعقل 
الجمل فيه على أن يلتقوا جميعاً بعد صالة الفجر، 
ليشّدوا الرحال إلى مبتغاهم، فأحضر الرجل وتداً 
التقى  عندما  الموضع،  فــي  البعير  وعقل  وحــبــالً، 
الرجال األربعة في الساعة التي اتفقوا عليها، كان 
واختفى  الليل،  خالل  عقاله  من  أفلت  قد  الجمل 
وضاع كل أثر له، فاجتمع ثالثة منهم على الرابع 
إخفاقه  على  يلومونه  وراحـــوا  البعير،  عقل  الــذي 
له  ويكيلون  يتصايحون  أخذوا  ثم  الوثاق،  شّد  في 
لهم  يدفع  بــأن  يطالبونه  وراحــوا  والتهم،  الشتائم 
وتقصيره.  إهماله  بسبب  خسارتهم  عن  تعويضاً 
تقدم منهم واحــد مــن أهــل الــحــي، واقــتــرح على 
إلى  بالتوّجه  المسألة  هــذه  يحسموا  أن  أربعتهم 
قـــاضـــي الـــبـــاديـــة الـــــذي ســيــحــكــم بــيــنــهــم بــالــعــدل 
الرجال  شكاوى  إلــى  القاضي  استمع  والقسطاس. 
األربعة واحداً بعد اآلخر، وفكر ملياً في  المسألة، 

ثم أصدر حكمه بأن الرجل قد تسبب بإهماله في 
الثالثة  برفاقه  الخسارة  إيقاع  وفي  الجمل  ضياع 
الثمن  أربــاع  لثالثتهم  يدفع  أن  الرجل  من  وطلب 
الــــذي دفــعــوه البــتــيــاع الــجــمــل. خـــرج الــرجــل من 
مجلس القاضي حانقاً مكسور الخاطر لهذا الحكم 
كان  وفيما  اآلخــرون،  الثالثة  تريث  بينما  الجائر، 
الــذكــاء،  عــالمــات  عليه  تبدو  غــالمــاً  التقى  خــارجــاً 
وحياه الغالم واستعلمه عن شأنه فشرح له الرجل 
مــا كــان مــن أمــره مــع رفــاقــه الثالثة ومــع الجمل 
والقاضي، فأظهر الغالم عجبه واستنكاره للحكم 
أن  بوالدي  يجدر  ال  قائالً:  القاضي  أصــدره  الذي 
أيكون  النحو،  هــذا  على  والــصــواب  الــحــق  يجانب 
أن  رفاقك  على  كــان  حين  في  الغرامة  جــزاؤك  
يشكروك ألنك تطّوعت بعقل البعير عنهم؟ عليك 
ما  له  وتقول  القاضي  والــدي  على  تدخل  أن  اآلن 
أساريُر  للرجل  الغالم  أومــأ  اآلن،  بقوله  أوصيك 
فوجد  القاضي،  مجلس  إلى  عائداً  وانثنى  ونهض 
فاستوقفهم،  للخروج،  يتأهبون  اآلخرين  الثالثة 
واســتــأذن الــقــاضــي فــي الــكــالم، فـــأذن لــه، فقال 
فرفع  للجمل؟  رجــالً  كم  القاضي:  أســأل  أن  أريــد 
القاضي حاجبيه استنكاراً: هل تريد أن تمتحنني 
أرجــل،  أربـــع  للجمل  حــال  كــل  على  الــرجــل؟  أيــهــا 

لكل  أن  الــقــاضــي  أيــهــا  يعني  ذلــك  الــرجــل:  فــقــال 
فأومأ  الجمل،  أرجل  من  واحدة  رجالً  منا  واحٍد 
أوكل  عندما  الرجل:  واستطرد  موافقاً،  القاضي 
لــي أصــحــابــي هـــؤالء عــقــل الــبــعــيــر، فــإنــنــي عقلت 
منهم  واحٍد  كل  على  وكان  تخصني،  التي  الرجل 
أليس  تخصه،  التي  الرجل  عقل  بنفسه  يتولى  أن 
أن  إال  الــقــاضــي  يملك  فلم  الــقــاضــي،  أيــهــا  كــذلــك 
يقول  الرجل  فعاد  بالموافقة،  أخرى  مرة  يومئ 
وهو ينظر إلى الثالثة اآلخرين: إذاً فإن إهمالهم 
أيها القاضي يزيد ثالث مرات على إهمالي، وهم 
تقصيرهم.  بسبب  الجمل  ضياع  في  تسببوا  الذين 
فرّد القاضي وراح يهّز رأسه هزات متتالية دليل 
للرجل  الــمــرة  هــذه  يسمح  لــم  ولكنه  الــمــوافــقــة، 
ال  وقال:  يده  من  بحركة  أسكته  بل  باالستطراد 
يضيرني أيها الرجل أن أراجع نفسي، وأرجع عن 
حكم أصدرته، فالرجوع إلى الحق فضيلة، وهذا 
الذي  هو  إنه  بل  اإلهمال  تهمة  من  بريء  الرجل 
تحمل الخسارة بسبب تقصيركم في عقل البعير، 
ولــــذا فــقــد حــكــمــت بــبــراءتــه ثــم إنــنــي قــــررت أن 
بتعويض  متضامنين  متكافلين  ثالثتكم  تقوموا 
قيمة  ربــع  لــه  فتدفعوا  خسارته  عــن  الــرجــل  هــذا 

الجمل.

سروة الجملسروة الجمل
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المذيع فالح الشمري لـ منوعات [:

تلقيت العديد من العروض.. وال أفكر في ترك قناة الدوري والكاسنعيش أزهى عصور اإلعالم.. ومطلوب ناٍد لإلعالميين القطريين 

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

ثقافــــة معظـــم المذيعــين محـــدودةثقافــــة معظـــم المذيعــين محـــدودة

ڈ  في البداية لو تعرفنا عن 
نفسك أكثر ؟ 

- فالح سراي الشمري متزّوج 
أحــضــر  وبـــنـــت،  أوالد   ٣ ولــــدي 
حــالــيــاً الــبــكــالــوريــس فــي اإلعــالم 

في جامعة قطر.
ڈ  كــيــف كــانــت بــدايــتــك في 

عالم اإلعالم؟
- بــدايــتــي كــانــت مـــع اإلذاعــــة 
ــــعــــد الـــــدراســـــة  الــــمــــدرســــيــــة وب

الـــــتـــــحـــــقـــــت فـــي 
اإلداري  المجال 
في نادي العربي 
لمدة  الرياضي، 
٨ ســـنـــوات ومــن 
ثـــــــم اقـــتـــحـــمـــت 
مـــجـــال اإلعـــــالم 
بــــدعــــوة تــجــربــة 
مــــــــن األســـــــتـــــــاذ 
معرفي  عبداهللا 
إدارة  ــــــر  مــــــدي
ــــــرامــــــج فـــي  ــــــب ال
ــــــــدوري  قــــنــــاة ال
والــــــكــــــاس، فــهــو 
الــــــــذي فـــتـــح لــي 

الباب للدخول في مجال اإلعالم 
وهو من صنع نجوميتي. 

اإلعــــالمــــيــــيــــن  مــــــن  أي  ڈ  
القطريين تعتبره قدوة لك ؟

ـــــدون شـــك خـــالـــد جــاســم  - ب
الـــــذي يــعــتــبــر رمــــــزاً مـــن رمـــوز 
ـــاضـــي الـــقـــطـــري،  ـــري اإلعـــــــالم ال
ومن  قوية،  عالقة  به  تربطني 
الــصــعــب أن يــحــّل شــخــص آخــر 

محله في برنامج المجلس. 

دعم الكوادر 
ڈ  مــا األشــيــاء الــتــي قدمتها 

لك قناة الدوري والكأس؟ 
الــدوري  قناة  صــراحــة  بكل   -
ـــــــكـــــــأس هــــــي مــــــن صــنــعــت  وال
نــجــومــيــة فــالــح الــشــمــري وهــي 
التي أضافت لي عّدة أشياء على 
الــمــســتــوى الــشــخــصــي والــمــهــنــي، 
بــالــكــوادر  تحتفي  الــكــاس  فقناة 
الــقــطــريــة وتــتــيــح الــفــرص أمــام 
كما  المشهد،  ليتصّدر  القطري 
أنها تحرص على تدريب الكوادر 
الــقــاطــرة  إلـــى  لتضيف  الـــواعـــدة 

اإلعــــالمــــيــــة الـــقـــطـــريـــة أجــــيــــاالً 
جــديــدة مــؤهــلــة ومــدربــة وهــذا 
يحمد لقناة الكاس ويضيف إلى 

رصيدها المشّرف.

عروض
من  عــروضــاً  تلقيت  هــل  ڈ  

قنوات محلية أو خليجية؟ 
- نـــعـــم، تــلــقــيــت الـــعـــديـــد من 
محلية  قـــنـــوات  مـــن  الــــعــــروض 
العمل  ورفــضــت 
فــيــهــا، وأقــولــهــا 
ال  صراحة،  بكل 
أفـــكـــر فـــي تــرك 
ــــــــدوري  ــــاة ال قــــن
والــــــــــــــــكــــــــــــــــاس، 
والــــمــــكــــوث فــي 
البيت أشرف لي 
وأفــضــل لــي من 
العمل في قنوات 

أخرى. 
أنـــــــــــت  ڈ  
مقترح  صاحب 
إنـــــــــــشـــــــــــاء نـــــــــــاٍد 
ــــيــــن  ــــإلعــــالمــــي ل
أين  القطريين.. 

وصل المقترح؟ 
القطري  اإلعـــالمـــي  قــابــلــت   -
الرميحي  سعد  األســتــاذ  الكبير 
فـــــــي إحــــــــــــدى الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــات، 
واقــتــرحــت أن يــكــون هــنــاك نــاٍد 
القطريين  اإلعــالمــيــيــن  يــجــمــع 
الرياضية  القنوات  مختلف  فــي 
والتراثية،  والثقافية  والسياسية 
المعنية  الــجــهــات  مــن  وأتــمــنــى 
أن تنظر في هذا المقترح رغم 

وجود لجنة لإلعالم الرياضي.

العصر الذهبي 
لــلــمــشــهــد  تــقــيــيــمــك  مـــــا  ڈ  

اإلعالمي القطري؟ 
- اإلعـــــــالم الـــقـــطـــري يــعــيــش 
أزهــــى عــصــوره الــذهــبــيــة حيث 
قطرية  إعالمية  وجــوه  ظهرت 
قنوات  انطالقة  أن  كما  كثيرة، 
متخصصة  مــحــلــيــة  وإذاعــــــــات 
وأضــافــت  كــبــيــراً  تــفــوقــاً  حققت 
زخـــمـــاً لــلــمــشــهــد اإلعـــالمـــي في 
قطر في الوقت الذي نتوقع فيه 

إعالمية  قفزات  قطر  تشهد  أن 
المقبلة  الــمــرحــلــة  فـــي  كــبــيــرة 
كأس  استضافة  أحــداث  لمواكبة 

العالم بقطر ٢٠٢٢.
ڈ  مــاذا عــن أســبــاب عــزوف 

الشباب القطري عن اإلعالم؟ 
وراء  الـــخـــجـــل  أن  أعـــتـــقـــد   -
عـــــــزوف الـــشـــبـــاب عــــن الــعــمــل 

اإلعالمي، وهذا يرجع إلى غياب 
اإلعــالم  وســائــل  بأهمية  الــوعــي 
في  الكبير  وتأثيرها  ودورهــــا، 
الــمــجــتــمــع، وعــلــيــه أشـــــّدد على 
االهــتــمــام بــدور وســائــل اإلعــالم 
منذ النشء داخــل الــمــدارس، ما 
يلعب دوراً كبيراً، في خلق جيل 
يــهــتــّم بـــاإلعـــالم بــكــافــة أشــكــالــه 

وألوانه.

نجومية األستوديو
مـــســـتـــوى  تــــــــرى  كــــيــــف  ڈ  

المذيعين القطريين؟ 
- كثير من زمالئي المذيعين 
يــفــضــلــون األســـتـــوديـــوهـــات على 
أن  معتقدين  كمراسلين  العمل 
النجومية في األستوديو، فالمذيع 
الناجح يبدأ من الميدان، وقوته 
وأعتقد  الـــواقـــع،  مــن  يــســتــمــّدهــا 
مستواهم  أن 

فـــي تـــطـــّور لــكــن ال يـــزالـــون في 
بداية المشوار ويحتاجون المزيد 
فأغلب  واالجــتــهــاد،  الجهد  مــن 
ثقافتهم  القطريين  المذيعين 
الـــعـــامـــة مــــحــــدودة وأعـــتـــقـــد أن 
دعم اإلعالميين الشباب استثمار 

لمستقبل قطر.
ڈ  بالنسبة للساحة الرياضية 

القطرية كيف تراها ؟
في  اإلداريــــيــــن  مـــن   ٪  ٩٠   -
األندية الرياضية القطرية ليست 
لديهم خبرة في الرياضة، حيث 
األندية  إدارات  من  العديد  يوجد 
الـــتـــي تـــخـــدم نــفــســهــا أكـــثـــر من 
خدمتها للنادي والكرة القطرية. 

ڈ  ما أمنياتك؟
أكـــون  أن  حــيــاتــي  أمــنــيــة   -
ــــجــــوم اإلعـــالمـــيـــيـــن  ــــن أحـــــــد ال
الــقــطــريــيــن وواجـــهـــة مــشــّرفــة 
ـــــــــإلعـــــــــالم الـــــــقـــــــطـــــــري فــــي  ل

القريب. المستقبل 

حوار - مصطفى علي:

ومقّدم  والــكــاس  الـــدوري  بقناة  المذيع  الشمري  ســراي  فالح 
المتمّيزين،  القطريين  اإلعالميين  أحد  الجولة)،  (قبل  برنامج 
طويل  مشوار  بعد  اإلعــالم  مجال  في  بنفسه  نجاحه  طريق  شّق 

من العمل والعزم والجهد.
باإلعالم،  وشغفه  وهــدوئــه  الــراقــي  بأسلوبه  غيره  عن  يتمّيز 
يمتلك جميع مقّومات اإلعالمي الناجح من ثقافة وإلمام بآداب 

الحوار والنقاش، إضافة إلى الكاريزما والحضور الشخصي. 
وعلى مائدة الحوار مع منوعات [ أكد الشمري أن العمل 

كفريق هو ما يمّيز قناة الدوري والكاس.
وأكد أنه تلقى العديد من العروض من قنوات محلية ورفض 
فكرة ترك العمل بقناة الدوري والكاس، الفتاً  العمل بها، نافياً 
إلـــى ضــــرورة إنــشــاء نــــاٍد يــجــمــع اإلعــالمــيــيــن الــقــطــريــيــن، ودعــم 

اإلعالميين الشباب كاستثمار لمستقبل قطر.
الوقت  في  الذهبي  عصره  يعيش  القطري  اإلعــالم  إن  وقــال: 
الذي تشهد فيه قطر قفزات إعالمية كبيرة في المرحلة المقبلة 

العالم  كأس  استضافة  أحداث  بقطر ٢٠٢٢.لمواكبة 
وأرجـــــــــــــع ســـــبـــــب عـــــــزوف 

الــشــبــاب الــقــطــري عن 

بأهمية  الــوعــي  غــيــاب  نتيجة  االجتماعي  الخجل  إلــى  اإلعـــالم 
على  مشدداً  المجتمع،  في  وتأثيرها  ودورهــا،  اإلعــالم  وسائل 
ضــــرورة االهــتــمــام بــــدور وســـائـــل اإلعــــالم مــنــذ الـــنـــشء داخـــل 

المدارس. 
محدودة،  العامة  ثقافتهم  القطريين  المذيعين  أغلب  وقــال: 
العمل  عــلــى  األســتــوديــوهــات  يفضلون  المذيعين  أن  إلـــى  الفــتــاً 

كمراسلين، معتقدين أن النجومية في األستوديوهات. 
من   ٪  ٩٠ أن  وأكــد  القطرية  الرياضية  الساحة  إلــى  وتــطــّرق 
في  خبرة  لديهم  ليس  القطرية  الرياضية  األندية  في  اإلداريين 

الرياضة.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

والدتي لم تكن مقتنعة 
بدخولي اإلعالم

روح الفريق سر تميز قناة الكأس

أؤيد المدرب الوطني

عن أهم الصعوبات التي واجهت المذيع فالح سراي الشمري   
الصعوبات  أهم  كان  اإلعالم  مجال  بدخول  والدتي  إقناع  يقول: 
التي واجهتها في بداية مشواري اإلعالمي .. باإلضافة إلى  إثبات 
ذاتي في القناة وذلك بعد الثقة التي وضعتها في القناة، وكيف 
في المستوى المطلوب وسط باقة من اإلعالميين  أكون مذيعاً 
وجودي  أثبت  أن  استطعت  واإلرادة  باإلصرار  لكن  المتميزين، 
أصبحت  الــيــوم  لكن  تدريبية،  دورات  بعقد  وذلـــك  الــقــنــاة  فــي 
أقدم أكبر أستوديوهات في قناة الدوري الكأس بعد برنامجي 
الشهير»المجلس» وهما، برنامج قبل الجولة للدوري المحلي و 

برنامج قبل الجولة لدوري أبطال آسيا.

يقول فالح الشمري: العمل بروح الفريق إحدى مميزات العمل 
في قناة الكأس .. فال فرق بين مدير ومذيع وبين منتج ومعد، 
الجميع يشارك في إنجاح القناة كل حسب مجال عمله، واعتقد 
الهتمي  عيسى  األســتــاذ  حــرص  إلــى  يرجع  أيضاً  القناة  نجاح  أن 
القناة  في  وكبيرة  صغيرة  كل  متابعة  على  للقناة  العام  المدير 
والكأس  الــدوري  قناة  تقدمها  التي  االمتيازات  إلــى  ..باإلضافة 
التي  والمعنوية  المادية  اإلمكانيات  جانب  إلى  الوطنية  للكوادر 

تتمتع بها القناة.

المنتخب  المحليين  الــمــدربــيــن  تــولــي  الــشــمــري  فــالــح  يــؤيــد 
القطري والتفضل األجنبي.. ويقول: أؤيد المدرب القطري دون 

منازع بسبب معرفته بالكرة القطرية والالعبين.  
وأضـــــاف: أنـــا عـــربـــاوي لــلــنــخــاع، واعــتــقــد أن أفــضــل العبين 
قطريين في الوقت الراهن هم حسن الهيدوس وخلفان إبراهيم 

ومشعل عبد اهللا في الفترة الحالية.

الخجل االجتماعي 
وراء عزوف الشباب 
القطري عن العمل 

في اإلعالم

ڈڈڈڈ
٩٠٩٠ ٪ من اإلداريين  ٪ من اإلداريين 

في األندية في األندية 
الرياضية يفتقدون الرياضية يفتقدون 

الخـــــبرة  الخـــــبرة  
ڈڈڈڈ

كثير من المذيعين كثير من المذيعين 
يعتقدون أن يعتقدون أن 

األستوديو وليس األستوديو وليس 
العمل الميداني العمل الميداني 
يصنع النجوميةيصنع النجومية

ڈڈڈڈ

مع أبنائه في 
احتفاالت اليوم 

الوطني 

فالح سراي الشمري

 التحليلي لبطولة آسيا
داخل األستوديو

نجوم الدوري والكاس في لقطة تذكارية المجلس .. أقوى التحليالت

Osama  Ali

الخميس ٢١ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢٨ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٤)
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متطوعون لوجه 
اهللا والـوطـن

الفريق يضم طالباً وخريجين إلدارة المؤتمرات والفعاليات الخيرية

مــــهــــاراتــــنــــا ـــــــــف  ووظ ــــرة  ــــي ــــب ك ـــــرة  خـــــب أكــــســــبــــنــــا  ــــطــــوعــــي  ــــت ال ــــمــــل  ــــع ال  : الـــــشـــــبـــــاب 

كتب - حسين أبوندا:

ظهرت خالل السنوات القليلة الماضية 
الــعــديــد مـــن الـــفـــرق الــتــطــوعــيــة لــلــشــبــاب 
على  عملياً  والـــمـــدرب  أكــاديــمــيــاً  الــمــؤهــل 
الخيرية  الفعاليات  إدارة  فــي  الــمــشــاركــة 
أيضاً،  والوطنية  واالجتماعية،  والثقافية 
وذلــــــك تـــجـــســـيـــداً لـــمـــفـــهـــوم الــمــســؤولــيــة 

االجتماعية.

وتــتــمــيــز تــلــك الـــفـــرق الــتــطــوعــيــة بأنها 
تــضــم صــفــوة مــن الــشــبــاب الــقــطــري من 
طالب وخريجي جامعة قطر والجامعات 
الــعــالــمــيــة، لــتــقــديــم الــمــســاعــدة الــعــمــلــيــة 
وتــنــفــيــذ  إدارة  فــــي  واإلداريــــــــــة  والـــفـــنـــيـــة 
من  يمتلكونه  بما  المجتمعية،  الفعاليات 

خبرة وإحساس بالمسؤولية.
التطوعي  للعمل  الــفــزعــة  فــريــق  ويــعــد   

أحد تلك الفرق التي استطاعت في فترة 
وجيزة المشاركة في العديد من الفعاليات 
داخـــــل قـــطـــر، والـــتـــي تــشــمــل مــؤتــمــرات 
في  المساهمة  عن  فضالً   ، ومهرجانات 
حمالت نظافة األماكن العامة والشواطئ 
والمساندة  الــعــون  يــد  وتقديم  والــحــدائــق، 

لذوي اإلعاقة وكبار السن.
وأكــــــد أعــــضــــاء فـــريـــق الـــفـــزعـــة لــلــعــمــل 

فريقهم  أن   ] منوعات  لـ  التطوعي 
يـــهـــدف إلـــــى تـــرســـيـــخ الـــقـــيـــم األخـــالقـــيـــة 
والموروث  اإلسالم   تعاليم  من  المستمدة 
االجتماعي القائم على التعاضد والتكافل 
ورد  الــتــطــوع  ثقافة  وتــرســيــخ  االجــتــمــاعــي 
الجميل للوطن، وتعزيز الوعي بالمشاركة 
عن  فضالً  والفاعلة،  النشطة  المجتمعية 
المتطوع  لــدى  االجــتــمــاعــي  الــحــس  تنمية 

والــتــفــاعــل مــع اآلخــريــن وإبــــراز مواهبهم 
وإمكاناتهم واستغاللها بالصورة المطلوبة.
ــــى أن الـــفـــريـــق يــســعــى ألن  وأشــــــــاروا إل
التطوعية  األعمال  مجال  في  رائــداً  يكون 
قطاعات  في  العمل  خــالل  من  قطر  في 
متميزة  وأنشطة  أعمال  وتقديم  مختلفة 

ذات قيمة للمجتمع.

أحمد خضر: حظينا بالثقة
 بعد سنة من انطالق الفريق

التطوعي:  للعمل  الفزعة  فريق  قائد  خضر  أحمد  يقول 
أثبت  أنــه  إال  الفريق  انــطــالق  منذ  واحـــدة  سنة  مــرور  رغــم 
أقيمت  التي  والملتقيات  الفعاليات  من  العديد  في  وجــوده 

بـــالـــدولـــة، وهـــــذا دلــيــل 
الكبيرة  الثقة  على 

الــــتــــي مــنــحــتــهــا 
إلـــيـــنـــا جــمــيــع 
الــــــجــــــهــــــات، 
رّحبت  والتي 
بــــمــــشــــاركــــة 
ــــي  ــــســــب ــــت مــــن
ـــــــق،  ـــــــفـــــــري ال
وكـــــان لـــزامـــاً 

نــثــبــت  أن  ــا  ــن ــي عــل
التي  بالمهام  جدارتنا 

أوكلت إلينا.
 وأضاف: الفريق شارك مؤخراً في أسبوع المرور لدول 
مجلس التعاون الخليجي، ومؤتمر إمباور ٢٠١٦ كما شارك 
المجتمعية،  للمسؤولية  األول  العلمي  الــدولــي  بالمؤتمر 
أن  إلــى  مشيراً  الــجــارح..  والصقر  الــكــوارث،  إدارة  ومخيم 
في  سيقّدمها  التي  الخدمات  من  الكثير  جعبته  في  الفريق 
فيها  يقف  التي  الصائم  إفطار  فعالية  منها  رمضان  شهر 
أعضاء الفريق في الشوارع والطرق واألماكن العامة لتوزيع 
توزيع  عــن  فــضــالً  الصائمين،  على  والــمــشــروبــات  األطعمة 
في  جديدة  فكرة  وهــي  السكري،  بمرضى  خاصة  أطعمة 

مجال إفطار الصائم.

أعـــضـــاء  أن  خــــالــــد  بـــــدر  يــــؤكــــد 
تقديم  على  حريصون  الفريق 

كافة الخدمات التي تحتاج 
يد  ومد  المؤسسات  إليها 
لجميع  والمساندة  العون 
الــمــحــتــاجــيــن، وهــــذا كله 
مــــــع تــــوظــــيــــف خــــبــــرات 
واجـــبـــه  ألداء  الـــمـــتـــطـــوع 
االجــــتــــمــــاعــــي طـــواعـــيـــة 

ومن دون مقابل  واختياراً 
من أي نوع.

 وأشار إلى أن المتطوع هو فرد 
ولكن  مــقــابــل،  دون  مجتمعه  يــخــدم 

ألن  مختلفة،  مــهــارات  يكتسب  نفسه  الوقت  في 

ـــفـــرق الــتــطــوعــيــة ومــنــهــا فــريــق  ال
للشباب  الفرصة  يتيح  الفزعة 
الخبرات  لتبادل  والفتيات 
مـــن خـــالل الــتــواصــل مع 
الـــــزمـــــالء، ويـــســـاعـــد فــي 
على  الــمــتــطــوع  حـــصـــول 
احــتــرام وتــقــديــر وقــبــول 
كما  المجتمع،  أفراد  من 
أن العمل التطوعي ينمي 
ويعمل  الذهنية  الــقــدرات 
على إرساء السلوكيات الحميدة 
ويــكــســبــه الــثــقــة بــالــنــفــس وتــحــّمــل 
الــمــســؤولــيــات االجــتــمــاعــيــة ومــواجــهــة 

المشكالت بشكل مباشر.

يشير محمد العبادي إلى أن اختصاصات 
برنامج الفريق هي إدارة وتخطيط وتقييم 
توجيه  إلــى  تهدف  التي  والــبــرامــج  األنشطة 
طاقات المتطوعين من الجنسين إلى برامج 
تطوعية مدروسة  تسهم في تنمية المجتمع 
مــــن نـــاحـــيـــة وفـــــي بـــنـــاء شــخــصــيــة أعـــضـــاء 
والمبادئ  القيم  وتأصيل  وتعزيزها  الفريق 
اإلسالمية لديهم من ناحية أخرى، مشيراً 
إلى أن الفريق هو فريق قطري متخّصص 
في العمل التطوعي يضم شباباً من مختلف 
والعمل  التقنية  لــدمــج  ويــهــدف  الجنسيات 

التطوعي.
 وقـــــال: فــريــق الــفــزعــة هـــو فــريــق غير 
المسؤولية  وثقافة  قيم  لنشر  يسعى  ربحي 
الــمــجــتــمــعــيــة مــــن خـــــالل مــســاهــمــتــه فــي 
والثقافية  الــخــيــريــة  والــفــعــالــيــات  األنــشــطــة 
الوطنية  والمناسبات  واالجتماعية  والبيئية 
واألعياد، حيث يعمل من دون أجر أو ربح 
الحرص  كــل  حــريــص  فالفريق  لــذا  مـــادي، 
على ضم شباب وفتيات لديهم وقت الفراغ 
تقديم  خالله  من  يستطيعون  الــذي  الكافي 
ظروفهم  حسب  وعلى  المختلفة  الخدمات 
مع االستفادة قدر اإلمكان بخبرات كل فرد 

وتوظيفها بالشكل الصحيح.

الــتــطــوعــي  الــعــمــل  أن  زيــــن  اهللا  عــبــد  يــــرى 
إبـــراز  فــي  والــفــتــيــات،  للشباب  الــفــرصــة  يتيح 
الجمهور،  مــع  المباشر  والتعامل  مواهبهم، 
المتطوع  على  النهاية  في  بالنفع  يعود  ما  وهو 
الذي يخرج من قوقعته ليتماهى في مجتمعه 

بصورة إيجابية.
 وأشـــــار إلــــى أن الــمــتــطــوع يــســتــغــل وقــت 
يبتعد  وبـــذلـــك  صــحــيــحــة،  بــطــريــقــة  فـــراغـــه 
المهمة  غير  والنشاطات  السيئة  العادات  عن 
يــمــارســهــا الــعــديــد مـــن الــشــبــاب فــقــط ألجــل 

الوقت. تضييع 

ـــوشـــي:  ـــل ـــب ال اهللا  عــــبــــد  يــــقــــول 
الفزعة  فريق  إلــى  انضمامي 

أكسبني  التطوعي  للعمل 
الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــبـــرات 
المختلفة، حيث حصلت 
مختلفة  خـــبـــرات  عــلــى 
التعامل  خالل  من  ســواء 
المتطوعين  زمالئي  مع 
أو أثـــنـــاء تــقــديــم واجـــب 

الــــتــــطــــوع فــــــي الــــبــــرامــــج 
بالدولة،  الخاصة  والملتقيات 

فــالــعــمــل الــتــطــوعــي ومــــع أنــــه بال 
مقابل ولكنه يمنح اإلنسان ثقة كبيرة 

الدورات  إلى  باإلضافة  عالية،  وهمة  بالنفس، 

التدريبية التي يمنحها الفريق 
لمنتسبيه.

 وأضـــــــاف: الــعــمــل 
الـــــتـــــطـــــوعـــــي واحـــــــد 
مــــن أهـــــم األعـــمـــال 
ـــتـــي يــســتــطــيــع مــن  ال
خدمة  الفرد  خاللها 
ــــمــــجــــتــــمــــع الـــــــذي  ال
ــــه، ألنــــه  يـــعـــيـــش فــــي
يــــقــــّدم خـــدمـــاتـــه مــن 
منه،  ورغــبــة  نفسه  تلقاء 
االعتبارات  من  نابع  كله  وهذا 
والدينية  واالجتماعية  األخالقية 

لدى الفرد المتطوع.

المتطوع يخدم مجتمعه بال مقابل

ال نسعى للربح.. وهدفنا اجتماعي

مهارات في التعامل مع الجمهور

اكتسبت الخبرة والثقة بالنفس

بدر خالد:

محمد العبادي:

عبد اهللا زين:

عبد اهللا البلوشي:

أحمد خضرأحمد خضر

بدر خالدبدر خالد

محمد العباديمحمد العبادي

عبد اهللا زينعبد اهللا زين

عبد اهللا البلوشيعبد اهللا البلوشي

أعضاء الفريق في لقطة تذكارية بإحدى الفعالياتالشيخ فيصل يكرم الفريق في المؤتمر الدولي العلمي األول للمسؤولية المجتمعية 

الفريق مشارك في إحدى الفعاليات





٨٨ الخميس ٢١ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢٨ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٤) 

التدريب مهنة ليس لها أمان!
المدرب والمحلل عبيد جمعة لـ«منوعات [»:

ــــــمــــــدارس  ــــى مـــــالعـــــب تــــــرابــــــيــــــة.. وحــــقــــقــــنــــا بــــــطــــــوالت فــــــي ال ــــل ـــــا ع ـــــن ـــــدّرب ت
ــة ــري ــط ــق ال ــــكــــرة  ال ـــدم  ـــخ ي ال  ــــــذا  وه أواي»  ـــك  ـــي ـــت «ال عـــلـــى  ــد  ــم ــت ــع ت األنــــديــــة  مــعــظــم 

ڈ في البداية نود معرفة الفرق بين 
كرة القدم زمان واآلن؟ 

- الفرق كبير، كرة القدم زمان كان 
اآلن،  نفتقده  مميز  ولعب  حماس  بها 
باإلضافة  هــذا،  فــي  السبب  أعــرف  وال 
تأتي  كانت  التي  الجماهير  تــواجــد  إلــى 
دون دعاوى، نحن كنا نلعب أيام زمان 
عــلــى وجــــود الــجــمــاهــيــر وكــانــت هناك 
مــبــاريــات قــويــة جــــداً بــيــن الــعــديــد من 

الفرق. 

ڈ ما أسباب العزوف الجماهيري 
من وجهة نظرك؟ 

- أهــمــهــا تــغــّيــر الــمــبــاريــات 
بين  «الــديــربــيــات»  القوية 

واآلن،  ـــــمـــــاضـــــي  ال
ـــــــاب األنــــــديــــــة  وغـــــــي
الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة عــن 
سبباً  كـــان  ــبــطــوالت  ال

رئـــيـــســـيـــاً فــــي ذلــــك، 
أن  وبــــــــدلــــــــيــــــــل 

الـــــــــــريـــــــــــان 
عــنــدمــا 

عــاد 

بـــدأ جــمــهــوره فــي الـــعـــودة، وفـــي بعض 
المباريات المهمة يكون حاضراً بكثافة. 

ڈ ما هو المطلوب لعودة الجماهير؟ 
ـــمـــام كــبــيــر مــــن قــبــل  - هـــنـــاك اهـــت
الــمــســؤولــيــن بـــهـــذا األمــــــر، وتــــم رصــد 
ولكن  للجماهير  وحوافز  قّيمة  جوائز 
وهــذا  جماهيري  عـــزوف  هــنــاك  أيــضــاً 
األمر يحتاج إلى دراسة لعودة الجمهور 
من  المدّرجات  إلى 

جديد. 

ُظلم  القديم  الجيل  أن  تــرى  هل  ڈ 
إعالمياً؟ 

فالوضع  ذلــك  نقول  أن  نستطيع  ال   -
في الماضي يختلف عن اآلن، فلم يكن 
سبيل  عــلــى  اآلن،  مــثــل  اهــتــمــام  هــنــاك 
المباريات  ينقل  كان  التلفزيون  المثال 
األمير  كــأس  نهائي  مثل  فقط  المهمة 
أو مــبــاراة حــاســمــة فــي الـــــدوري، اآلن 
على  والــبــراعــم  األشــبــال  مباريات  نــرى 
التلفزيون، وزيادة الضوء اإلعالمي على 
لها  يكون  المبكرة  والنجومية  الالعبين 
تأثير سلبي على تفكير الالعب الصغير 
وتتسّبب في إنهاء مشواره مبكراً إن لم 
وعدم  نفسه  تطوير  على  حريصاً  يكن 

الغرور بهذه النجومية. 

ڈ ماذا عن قلة اإلمكانيات؟ 
إمكانيات  هــنــاك  تكن  لــم   -
كـــبـــيـــرة كـــمـــا هــــو مــــوجــــود اآلن 
ترابية  مالعب  على  تدّربنا  فنحن 
وفــي مــالعــب الـــمـــدارس، فلم يكن 
وهو  فقط  واحــد  ملعب  ســوى  هناك 
اســـتـــاد الـــدوحـــة الــمــتــواجــد حــتــى اآلن، 
كرة  بلعب  ســعــداء  كنا  ولكننا 

الــــقــــدم وكــــانــــت هـــنـــاك مــتــعــة كــبــيــرة 
وحماس في المباريات، لم يتغير الوضع 
أقيم  الــذي   ١٩٧٦ الخليج  كــأس  بعد  إال 
وزيادة  االهتمام  بدأ  حيث  الدوحة  في 

عدد المالعب. 

ڈ مـــا رأيـــــك فـــي اهـــتـــمـــام األنـــديـــة 
بالالعبين الصغار؟ 

الصغار  بالالعبين  يهتم  نـــاٍد  أكــثــر   -
من وجهة نظري هو نادي السد، فدائماً 
فيما  يتألقون  صغاراً  العبين  يُخرج  ما 
بــعــد ويــفــيــدون الــكــرة الــقــطــريــة، على 
تعتمد  الــتــي  األنــديــة  مــن  الــعــديــد  عكس 
الالعب  أي  أواي»  «التيك  الالعب  على 
الــجــاهــز، وهــــذا ال يــخــدم كـــرة الــقــدم 
القطرية فيجب أن يكون هناك اهتمام 
أكثر بالالعبين الصغار ألنهم المستقبل. 

ڈ كابتن عبيد.. هل تشتاق للتدريب؟ 
- بــصــراحــة ال أشــتــاق إلــى الــتــدريــب، 
ضغوط  تحّمل  على  قابلية  لدي  فليست 
عالقة  لــه  لــيــس  وهــــذا  اآلن،  الــتــدريــب 
السن  في  كبار  مــدربــون  فهناك  بالسن 
ويعملون ويحّبون عملهم، وأنا ال أحب 

التدريب اآلن خاصة أنها مهنة ليس لها 
مــا يعمل تحت  أمـــان، والــمــدّرب دائــمــاً 
ضغط كبير في معظم األوقات ويكون 
هو أول كبش فداء في حالة سوء  دائماً 
يرفعون  األوقـــات  بعض  ففي  النتائج، 
الــمــدّرب على األعــنــاق وفــي وقــت آخر 

يجد نفسه خارج عمله. 

ڈ لـــــمـــــاذا غـــــّيـــــرت اتــــجــــاهــــك مــن 
التدريب إلى التحليل؟ 

لم أكــن أخطط لذلك بل جــاء عن   -
طــريــق الــصــدفــة، وتــحــلــيــل الــمــبــاريــات 
أمر ممتع حيث إنني لم أبتعد عن كرة 
القدم فما زلت أعمل في المجال الذي 
الكاميرات  أمــام  مــن  اآلن  ولكن  أحبه 

وليس داخل المستطيل األخضر. 

ڈ لـــمـــاذا ال نــجــد أحــــد أبــنــائــك في 
مجال كرة القدم؟ 

أبنائي  من  أي  يدخل  أن  أفضل  لم   -
أيضاً  أبنائي  أن  كما  القدم،  كرة  مجال 
لم يحبذوا ذلك، فلم تكن هناك رغبة 
القدم،  كــرة  لممارسة  األبــنــاء  قبل  مــن 
كما أن مردود كرة القدم قصير العمر.

حوار - حسام نبوي: 

الــرواد  جيل  من  جمعة  عبيد  الرياضي  والمحلل  القدير  المدرب  يعد   
الكروية  حياته  بــدأ  حيث  القطرية،  الــريــاضــة  فــي  بصمتهم  لهم  الــذيــن 

كالعب في صفوف أحد أكبر األندية بالدوري القطري وهو السد، ثم انتقل 
إلى عالم التدريب ومنه إلى مجال التحليل على شاشات التلفزيون والذي 
أثبت خالله كفاءة كبيرة لما يتمتع به من آراء مميزة اكتسبها من خبرة 

جمعها على مدار سنوات طويلة عاشها في عالم الساحرة المستديرة.

من  العديد  عن  للحديث  القدير  بالمدّرب  التقت   »] «منوعات   
األمور التي تخص كرة القدم القطرية وأوجه االختالف بين كرة القدم 
في  وذلك  معه  الذكريات  شريط  واستعادة  اآلن،  القدم  وكرة  زمان  أيام 

الحوار التالي: 

١٤٣٧  الخميس ٢١ رجب

عــلــى وجــــود الــجــمــاهــيــر وكــانــت هناك
مــبــاريــات قــويــة جــــداً بــيــن الــعــديــد من

الفرق.

ڈ ما أسباب العزوف الجماهيري
من وجهة نظرك؟ 

الــمــبــاريــات  ــر أهــمــهــا تــغــّي -
بين  «الــديــربــيــات»  القوية 

واآلن،  ـــــمـــــاضـــــي  ال
ـــــــاب األنــــــديــــــة  وغـــــــي
الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة عــن 

سبباً كـــان  ــبــطــوالت  ال
رئـــيـــســـيـــاً فــــي ذلــــك، 

أن  وبــــــــدلــــــــيــــــــل 
الـــــــــــريـــــــــــان 

عــنــدمــا
عــاد 

وهــذا جماهيري  عـــزوف  هــنــاك  أيــضــاً 
األمر يحتاج إلى دراسة لعودة الجمهور
من المدّرجات  إلى 

جديد. 

أو مــبــاراة حــاســمــة فــي الـــــدوري، اآلن
على والــبــراعــم  األشــبــال  مباريات  نــرى 
على التلفزيون، وزيادة الضوء اإلعالمي
لها يكون  المبكرة  والنجومية  الالعبين 
تأثير سلبي على تفكير الالعب الصغير
إنهاء مشواره مبكراً إن لم وتتسّبب في
وعدم نفسه  تطوير  على  حريصاً  يكن 

الغرور بهذه النجومية. 

ڈ ماذا عن قلة اإلمكانيات؟
إمكانيات هــنــاك  تكن  لــم  -
كـــبـــيـــرة كـــمـــا هــــو مــــوجــــود اآلن
ترابية مالعب  على تدّربنا  فنحن
يكن مــالعــب الـــمـــدارس، فلم وفــي
وهو فقط  واحــد  ملعب  ســوى  هناك 
اســـتـــاد الـــدوحـــة الــمــتــواجــد حــتــى اآلن،
كرة بلعب  ســعــداء  كنا  وولكننا 

بالالع
أ -
من و
يُخ ما 

بــعــد 
عكس
على 
الــجــا
القطر
أكثر

ڈ
ب -

فليست
الــتــدر
بالسن
ويعم

يتوج في احدى البطوالتعبيد جمعة يتابع التدريبات

قلة الالعبين مشكلة كبيرة

احتراف التدريباحتراف التدريب

الهروب من الرقابة العائلية

أعشق السد العاليأعشق السد العالي

منها  تعاني  التي  المشاكل  معظم  أن  جمعة  عبيد  أوضــح 
ندرة  فهناك  الالعبين،  قلة  هي  الحاضر  الوقت  في  األندية 
أندية  بــدالء  دكــة  أن  كثيراً  فنرى  المواطنين،  الالعبين  في 
 ١٤ إلى  األندية  عدد  زيــادة  ومع  بالالعبين،  تكتمل  ال  كبيرة 
نادياً زادت هذه الظاهرة وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر من 

قبل األندية باالهتمام بالالعبين الصغار.

أن  يــجــب  الــقــدم  كـــرة  مـــدرب  أن  عــلــى  جمعة  عبيد  أكـــد 
وهو  كامالً  عمله  في  تركيزه  يكون  وأن  باالحترافية  يتميز 
على أن معظم المدربين في العالم العربي  التدريب، مؤكداً 
ال يجعلون من التدريب المهنة الرئيسية لديهم، حيث تكون 
من  رحل  إذا  حتى  التدريب،  بخالف  األخــرى  أعمالهم  لهم 
الفريق الذي يقوم بتدريبه يكون لديه عمل آخر، وهذا األمر 
ليس جيداً وال يطّور من المدّربين، وال يُوِجد مدرباً محترفاً.

تواجههم  كانت  التي  الصعوبات  عن  جمعة  عبيد  تحّدث 
وهـــم صـــغـــار، وأهــمــهــا تـــشـــّدد األهــــل فـــي لــعــب كـــرة الــقــدم 
وقال: كنت ألقي بالحذاء الرياضي إلى الشارع وألبسه هناك 
للهروب من الرقابة العائلية، كانت المالعب ترابية في ذلك 
األهل  يدفع  ما  عالية،  تحدثها  التي  اإلصابة  ونسبة  الوقت، 

للخوف على أبنائهم.

تحدث عبيد جمعة عن حبه لنادي السد قائالً: انتمائي إلى 
اآلن  أصبح  حتى  صغير  وهــو  معه  بدأنا  فنحن  السد،  فريق 
والسد  الكبيرة،  واإلنجازات  البطوالت  فريق  العالي»،  «السد 
العبي  تألق  مــن  أراه  بما  جــداً  وسعيد  بــطــوالت  فريق  دائــمــاً 
أنه  إال  تراجع  من  الفريق  شهد  ومهما  المباريات،  في  السد 
يكون قادراً على العودة من جديد وسريعاً لوضعه الطبيعي، 
أكثر  يعود  وأن  المقبلة،  الفترة  في  للزعيم  التوفيق  وأتمنى 

قوة للبطولة اآلسيوية لتشريف الكرة القطرية.
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جمعية المزارعين خطوة للنهـوض بالزراعــة
د. سالم ناصر النعيمي صاحب مزرعة عدن لـ منوعات [:

العدد (٤) - ٢ م

حوار - مصطفى علي:

مزرعة عدن واحدة من المزارع القطرية المنتجة التي 
تساهم في تلبية السوق المحلية بما تنتجه من محاصيل 
زراعـــيـــة. حــيــث يــؤكــد صــاحــب الــمــزرعــة د. ســالــم نــاصــر 
النعيمي أن  أغلب المزارع القطرية تتجه إلى إنتاج األعالف 
كميات  استخدامها  رغــم  مكلفة  غير  زراعـــة  ألنــهــا  نــظــراً 

كبيرة من المياه الجوفية.
بجعل  قطر  في  الــمــزارع  إنتاج  لتوزيع  آلية  إليجاد  ودعــا 
كل منها متخصص في إنتاج محصول معين ليكون هناك 

تكامل بين المزارع القطرية وتحقق بذلك االكتفاء الذاتي 
في السوق المحلية.

معظم  بتوجية  منوعات [  مــع  حــوار  فــي  وطــالــب 
للمزارع  الــدولــة  في  المعنية  الجهات  تقدمه  الــذي  الدعم 
االعتبار  بعين  تأخذ  وطنية  باستراتيجية  مطالباً  المنتجة، 

المزارع المحلية.
من  الزراعية  المحاصيل  لشراء  المعنية  الجهات  ودعــا 
المزارع القطرية وتسويقها بأسعار مناسبة لدعم المزارعين 

وتلبية احتياجات السوق المحلي.

 وأشار إلى المعوقات التي تواجه المزارع القطري منها 
في  المتمثلة  البيئية  والـــظـــروف  اإلنــتــاج  تكاليف  ارتــفــاع 
المناخ شديد الحرارة وعدم توفر المياه بالكمية المطلوبة 
لــلــزراعــة  المخصصة  الــجــغــرافــيــة  الــرقــعــة  وقــلــة  لــلــزراعــة، 
وارتفاع تكاليف البذور  واألسمدة ومعالجة المياه الجوفية 
االستهالك  تكاليف  جــانــب   إلــى  والتعبئة،  الــري  وشبكات 
الكهربائي في المزارع، باإلضافة إلى كلفة استقدام العمالة 
مقارنة  المركزي  سوق  أسعار  تذبذب  جانب  إلى  الوافدة، 

بالمنتج المستورد.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

دعم المزارعين

حجم اإلنتاج

٣ معوقات رئيسية

مزرعة عدن

عن طبيعة الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية والبيئة للمزارع 
من  كثيرة  أساليب  هناك   : النعيمي  سالم  د.  يقول  القطري 
الــدعــم ، بينها دعــم الــهــبــات أو اإلعــانــات الــزراعــيــة وهــو دعم 
ومستلزمات  الــمــدخــالت  ببعض  المنتجة  الـــمـــزارع  أصــحــاب 
اإلنتاج مثل بذور عضوية وبيوت محمية وشبكات ري وخاليا 
نــحــل  ومــكــافــحــة اآلفــــات الــزراعــيــة بــاإلضــافــة إلـــى الــخــدمــات 
الزراعية والمبيدات والشتالت إلى جانب دعم المزارع بمشروع 
شراء التمور..  كما يعد إنشاء ٣ ساحات لتسويق المنتج الزراعي 
أحد أوجه الدعم الذي تقدمة الوزارة للمزارعين كما يقوم بنك 
كما  للمزارعين  ريال  مليون  بقيمة  قرض  بمنح  للتنمية  قطر 
تقوم الوزارة أيضاً بعمل دورات تدريبية ألصحاب المزارع عن 
كيفية تبني التقنيات الحديثة واالستفادة منها داخل مزارعهم، 

وفي الحقيقة يشكرون على هذا الدعم.

تنتج مزرعة عدن حوالي ٥٠٠ طن من الخضراوات والفواكه 
بالموسم إضافة إلى إنتاج حوالي طن ذرة حيث تنتج المزرعة 
حوالي ٢٥ طناً من الكوسة و٢٠ من الخيار و١٥ طناً من الفلفل 
وكرنب  الخير  مــن  طناً  و٢٥  الطماطم  مــن  طناً  و١٥٠  الحلو 
السالطة ٧ أطنان والبروكلي ٦ أطنان و١٠٠ طناً من الباذنجان 
والملوخية  الــبــقــدونــس،  بــاإلضــافــة  الــتــمــور  مــن  كيلو  و١٧٠٠ 

وغيرها من المحاصيل.

اإلجمالية  الــمــســاحــة  تبلغ  الــنــعــيــمــي:  نــاصــر  ســالــم  د.  يــقــول 
للمزرعة  ١٠٠ ألف متر مربع، وتقدر نسبة الزراعة ٩٠٪ وخالل 
فترة قليلة سنتوجه إلى الزراعات المغلقة رغم تكلفتها العالية.  
ونستخدم حالياً البيوت المحمية، ولكن نحاول أن نتغلب على  
٣ معوقات تواجهنا األولى محدودية الرقعة الزراعية، والثانية 
الحد من تأثير المناخ ودرجات الحرارة والثالثة استخدام الحد 
األدنى من المياه في عملية الزراعة بحيث يمكن توفير ٩٠ ٪ 

من المياه في العملية الزراعية.

الشمال  خط  على  تقع  المنتجة،  القطرية  المزارع  إحدى 
أحد  إلى  نسبة  االســم  بهذا  وسميت  عبيرية،  أم  منطقة  في 
في  الزراعي  إنتاجها  في  فعلياً  المزرعة  بدأت  الجنة،  أبواب 
للثورة  قسم  منها  أقــســام  عــدة  الــمــزرعــة  تضم   ،٢٠٠٣ عــام  
للبيوت  آخــر  وقــســم  الــزراعــيــة  للمحاصيل  وآخــر  الحيوانية 
والتمور  للمناحل  قسم  تضم  كم،   ٢٠ عددها  البالغ  المحمية 

وغيرها. والزهور 

ڈ  مـــا هـــي أبــــرز الــمــعــوقــات الــتــي 
تواجه المزارع القطري؟ 

- ارتــفــاع تكاليف اإلنــتــاج والــظــروف 
الــبــيــئــيــة الــمــتــمــثــلــة فـــي الـــمـــنـــاخ شــديــد 
الحرارة وعدم توفر المياه ذات الجودة 
للزراعة،  المطلوبة  وبالكمية  العالية 
ومحدودية الرقعة الزراعية باإلضافة 
الــزراعــيــة  العملية  تكاليف  ارتــفــاع  إلــى 
مثل أســعــار الــبــذور واألســمــدة والمياه 
وشــبــكــات الــــري والــتــعــبــئــة، إلـــى جانب 
تــكــالــيــف االســـتـــهـــالك الــكــهــربــائــي في 
ـــمـــزارع، فــضــالً إلـــى فـــرض اســتــقــدام  ال
جنسيات معينة من العمالة الوافدة على 
أصــحــاب الــمــزارع، إلــى جــانــب تذبذب 
بالمنتج  مقارنة  المركزي  سوق  أسعار 

المستورد.
ڈ  الحظنا توجه المزارع إلى إنتاج 

األعـــالف بــدالً مــن إنــتــاج   المحاصيل 
الزراعية لماذا؟

صحيح .. أغلب الــمــزارع القطرية   -
الــيــوم تتجه إلـــى األعــــالف إال أنـــه هــذا 
بالنسبة  مكلف  غير  الزراعة  من  النوع 
لصاحب الــمــزرعــة، رغــم أنــه يستهلك 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــمــيــاه الــجــوفــيــة، 
لذلك يجب أن تكون هناك آلية لتوزيع 
إنتاج المزارع، كما يجب تخصيص كل 
هناك  ليكون  معين  منتج  في  مزرعة 
االكتفاء  وتحقيق  الــمــزارع  بين  تكامل 

الذاتي في السوق المحلية.

الواقع الزراعي
ڈ  كيف تــرى الــواقــع الــزراعــي في 

قطر؟
توجه  نتيجة  مــتــزايــداً  نــمــواً  يشهد   -
والشركات  المواطنين  لتشجيع  الــدولــة 

لرؤية  تنفيذاً  الــزراعــي  االستثمار  على 
الستراتيجية  تحقيقاً  و   ٢٠٣٠ قــطــر 
تحقيق  تستهدف  الــتــي  الــغــذائــي  األمـــن 
االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية 
رغـــم الــتــحــديــات الــكــبــيــرة  الــتــي تواجه 
القطاع الزراعي في قطر لكن المطلوب 
مضاعفة  الــيــوم  المعنية  الــجــهــات  مــن 
مطالبا  القطريين،  للمزارعين  الدعم 

بتوجيه الدعم إلى المزارع المنتجة. 

 مميزات 
الــزراعــي  المنتج  يميز  الـــذي  مــا  ڈ  
المنتجات  مـــن  غــيــره  عـــن  الــقــطــري 

الزراعية في السوق؟
- الــمــنــتــج الـــــزراعـــــي الـــقـــطـــري هو 
األجود على اإلطالق في المنطقة نظراً 
ألنــه يخضع لــرقــابــة صــارمــة مــن قبل 
وعند  زراعـــتـــه  أثــنــاء  المعنية  الــجــهــات 

باستخدام  يتعلق  فيما  خاصة  تسويقه 
في  مختبرياً  فحصه  ويــتــم  المبيدات 
كــافــة الــمــراحــل عـــالوة عــلــى أنـــه منتج 
ينزل األسواق طازجاً بعيداً عن التخزين 
به  تعمل  حالياً  توجه  وهناك  والتبريد 
وتشجيع  العضوية  الزراعة  وهو  الدولة 
الـــمـــزارع عــلــى إنــتــاج الــمــحــاصــيــل دون 

االستعانة بأية مبيدات. 

جميعة المزارعين
ڈ  كيف ترى مبادرة إنشاء جميعة 

المزارعين القطريين؟
اآلمــال  يعلقون  المزارعين  جميع   -
القطريين  الــمــزارعــيــن  جمعية  عــلــى 
بالنهوض بالقطاع الزراعي على الصعيد 
الــمــحــلــي والـــخـــارجـــي عــلــى أن تــقــوم 
بـــدورهـــا الــوطــنــي فـــي خــدمــة الــقــطــاع 
الزراعي في الدولة هذا الجانب وتوفير 

أو  محلية  ســـواء  الــزراعــيــة  المنتوجات 
المنتج  لتوفير  االســتــيــراد  طــريــق  عــن 

باألسواق. 

مطالب
ڈ  ما هي أهم مطالب المزارعين؟

في  المعنية  الــجــهــات  مــن  نتمنى   -
الــــدولــــة شـــــراء الــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
مــن الــمــزارعــيــن بــمــا يــخــدم الحكومة 
والمزارع القطري في نفس الوقت، كما 
نطالب بتذليل كافة المعوقات والمشاكل 
التي تواجه المزارعين، ونحتاج أصحاب 
مــــــزارع مــنــتــجــة وزيـــــــادة فـــي الــرقــعــة 
السوق  وتلبية  اإلنــتــاج  لــزيــادة  الزراعية 

المحلية من المنتجات الزراعية.
الــشــؤون  عــلــى  القائمين  نشكر  كــمــا 
الزراعية بما يقدمونه ألصحاب المزارع 

من خدمات.

Osama  Ali

    العمالة المدربة من مقومات تحسين الزراعة

   تجهيز المحصول للتصدير والسوق المحلي

   د. سالم النعيمي

بشائر المحصول الجديد

منحل النتاج العسل
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واهللا حتى الجانب المضيء بحياتي يبيله فيوز

مــــن بـــعـــد مــــا قـــريـــت عــــن أضـــــــرار الـــتـــدخـــيـــن وشــــرب 
المسكرات وعرفت أضرارهم، قررت أتغير وأبدأ صفحة 

جديدة بحياتي وأترك القراءة

تعلمني أنا في أي مرحلة 
يا ليت فيه خريطة للحياة 

بالضبط وهل أنا أمشي على الخط الصحيح وال طالع 

بره الخريطة أصال

مشكلتي أخل مشاكلي بالنوم 
وتطلع لي مشاكل جديدة ألني 

نمت 

ي أفطر عليك !
ال تخلن

رمضاني
ريباً الوحش ال

ق

بسوي  نفسها  هــي 
الــرجــال  ــد 

عــن الــتــدخــيــن  ع 
بقط

ادرس  الفجر  م 
بقو نفسها  هــي 

و البنات،  عند 
دايــت 

عند الطالب

أطلق لخيالك العنان

# لو_ كنا_بالجاهلية

# لو_ كنا_بالجاهلية كان 
تلقوني كاتب على أحد األصنام 

غيابك عذبني 
@wayd_qatari

# لو_ كنا_بالجاهلية كنت 
جالسة أحتسي قهوتي مع 

مسيلمة الكذاب وأخليه يوسع 
صدري بسوالفه

@hemo_lkea

# لو_ كنا_بالجاهلية 
كان في الحانة مع الربع 
والجواري وأكذب عليهم 

@k٣bat راشد الهاجري

# لو_كنا_بالجاهلية 
كان أنا من الصبح حكيم 
لين غروب الشمس بمقدار 

رمح مع الجواري

كنت  كنا_بالجاهلية  لــو_   #
أسست بنك الصحراء قريش
@Alkaabn

كان  كنا_بالجاهلية  لــو_   #
الحين كل بنتتنولد توأد

@fatmalqahtani

# لو_ كنا_بالجاهلية 
ابدا كان مجمع لي أسود 
وأروضهم وأصارعهم

@m٧mdbinrashid

# لو_ كنا_بالجاهلية 
كان دفنت اللي دابلين 

كبدي 
@R_almarri

# لو_ كنا_بالجاهلية نحلب 
البقرة ونعجف الشعر ونراكض 
ورا أطفالي ونتحدث العربية 
الفصحى ونشاهد النجومي 

وحياتن كسيفتين
@HamdaNaime

# لو_ كنا_بالجاهلية أحط كحل 
وأطق البرقع وأطلع أتمشى في 

الخالل اهللا زين الحرية
فيطوم الدوسري

@futom_٢٠

أصلي  كنا_بالجاهلية  لـــو_   #
فــي  مــــا  انـــــو  شـــكـــر  ركــــعــــة   ١٠٠

اختبارات 
@w_z٩٧

# لو_ كنا_بالجاهلية بيكون 
بنت  الحسناء  أكييييد  اســمــي 

المهلهل
@logyn_zoon

# لــــو_ كــنــا_بــالــجــاهــلــيــة كــان 
ــــا أتــنــفــس  يــكــديــنــي مــدفــونــة وأن

#وأد_البنات # الحمد هللا 
@kokaa١٤١٤ د. خلود الحربي

كــنــا_بــالــجــاهــلــيــة  لــــو_   #
كـــــان فــتــحــت كــــــراج تــويــد 

جمال
 lebdah@ابن لبده

# لو_ كنا_بالجاهلية جان 
البنات بدال ال يخقون على 

بواك وعلى األتراك، بيخقون 
على عنتر وشلته 

@HindAljaber

أخــــــوي مــــن كـــثـــر مــــا هــو 
محترم حتى إذا عصب علي 
شكلك  ألعن  تبيني  يستأذن: 

الحين؟
فضيت  إذا  شغل  عندي  ال 

بكلمك

والمستقبل  الــمــاضــي  وإذا بقى بنزين ولع نفسك بهد أحـــرق 
وفكنا منك

تفكير بعض الشباب 
مشكوك  الدنيا  البنات  كل 
تختارها  اللي  إال  بأخالقهم 

له أمه 
عـــن  تــــــــــــدري  أمـــــــــك  إذا 
شلون  ولدها  وانت  صياعتك 

تعرف أخالق بنت الناس

أح
وإذا
وفك

اغسل اغسل 
قلبك قبل قلبك قبل 

جسدك جسدك 
ولسانكولسانك

أتى ثالثة شبان إلى كوخ حكيم القرية وهو أعمى لكي يتثقفوا 
في بعض أمور الحياة.

يتصارعان،  ذئبين  نفسي  في  إّن  الحكيم:  األول  الشاب   وسأل 
أحدهما يدعوني للخير واآلخر للّشر، فأيُهما َسينتصر؟

فأجاب الحكيم قائالً سينتصر الذي تُطعمه.
وسأل الشاب الثاني الحكيم: عن الطهارة ؟

يديك  قبل  ولسانك  جسدك  قبل  قلبك  اغسل  الحكيم:  له  فقال 
وأحسن الظن، ليس عليك إسعاد كل الناس ولكن عليك أال تؤذي 

أحداً.
أنت أعمى، فماذا تظن أن  وسأل الشاب الثالث الحكيم ساخراً 
عوضني  بهدوء  فأجابهم  بسخرية،  الشبان  فضحك  عوضك؟  اهللا 

بأال أرى وجوهكم.

عـــن  تـــــتـــــخـــــلـــــى  ال 
بالنوم  استمر  حلمك 

حتى تصل إليه



 األجازة صار لها اسبوع 
ومحد شافك، الكل يسألون 

عنك، عسا ما شر؟

ما شر، أبوي اشترى مجموعة 
خيول، والمهرة اللي عجبتني 
فيهم ناوي يخليها شوي لين 

تتروض ويبيعها.

األسبوع اللي طاف مداوم عندها، 
أحط لها األكل والماي، وأسوي لها 
كل شيء. حتى إني أسولف معاها 

بالساعات مثل المجنون.

 وإنت قدها يا خّلود. 
إنت تحب 
الفروسية 
وتركب خيل 
من صغرك.

 لكنه 
اشترط علي 

إذا قدرت 
أروضها، 
بيعطيني 

إياها هدية.

 وال يهمك، إنت 
قدرها، وإن شاء 
اهللا تعبك ما بـ 
يضيع.

إذا ما قدرت أروضها اليوم، 
خالص برد معاك. 

 ياهللا يا بطل، 
شد حيلك...

 يا فارس، حاول 
مّرة ثانية.

 اللي أعرفه إنك 
تحب التحدي، وما 
تيأس بسهولة.

 خالص 
مليت...

 يمكن السكر 
ينفع؟

 شكراً لك، بدون تشجيعك 
ومساعدتك كنت بتملل 

وأخليها.
 إنت بطل
من يومك
يا الذيب

مزرعة أبو خلّود 

 بعد عدة أيام

ترويض
الحلقة (٤)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي

١١١١الخميس ٢١ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢٨ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٤)



األخيرة
الخميس ٢١ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢٨ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٤)

         الدوحة - سعود علي: 

اإلعــــــالم  وزارة  قـــــــــّررت   
الــكــويــتــيــة نــشــر وتــمــويــل مجلة 
وتــم  الــعــربــيــة،  بالثقافة  تهتم 
ـــى أنــــهــــا مــجــلــة  تـــعـــريـــفـــهـــا عـــل
مصورة  عربية  ثقافية  شهرية 
ــيــقــرأهــا كل  يــكــتــبــهــا الـــعـــرب ل
منها  عــدد  أول  صــدر  الــعــرب. 
ويــصــدر   ،١٩٥٨ ديــســمــبــر  فـــي 
أخرى  دوريــة  منشورات  عنها 
مــثــل الــعــربــي الــعــلــمــي وكــتــاب 
ــــة الــــعــــربــــي  الـــــعـــــربـــــي ومــــجــــل

الصغير.
 تناولت المجلة أبرز مواضيع 

الــــفــــكــــر والـــثـــقـــافـــة 

الـــعـــربـــيـــة وكــــافــــة مــســتــجــدات 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، وســـاهـــم 
من  كبير  عــدد  تحريرها  فــي 
أبـــــرز األدبـــــــاء واألكــاديــمــيــيــن 
والــكــّتــاب الــعــرب أمـــثـــال: طه 
العقاد  محمود  وعباس  حسين 
ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ وإحـــســـان 
إدريــس  ويوسف  القدوس  عبد 
وفـــاروق  الصبور  عبد  وصـــالح 

شوشه وغيرهم الكثير.
-حيث  عاماً   ٦٠ قرابة  منذ   
صدر العدد األول من العربي- 
ـــل أحــــــد مـــصـــادر  وهــــــي تـــشـــّك
اإلشــــــعــــــاع الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي 

لملهمة  ا

والمهمة، فكانت هدّية الكويت 
العربي  ونجحت  العروبة،  إلى 
فــي اســتــمــرار صــدورهــا طــوال 
توقفها  باستثناء  السنوات  تلك 
لسبعة أشهر فقط خالل فترة 

االحتالل العراقي للكويت.
للعربي  تحرير  رئيس  أول   
كـــان د. أحــمــد زكـــي واســتــمــر 
فــيــمــا  وأّســــــــس   ،١٩٧٥ حـــتـــى 
العلمي  البحث  أكــاديــمــيــة  بعد 
ويُعد  مصر،  في  والتكنولوجيا 
ــنــهــضــة األدبـــيـــة  مـــن أعـــــالم ال
العالم  فــي  الحديثة  والعلمية 
الـــــعـــــربـــــي حـــيـــنـــهـــا، 
ـــــز  ـــــمـــــّي وت

روعــة  بين  الجمع  فــي  أسلوبه 
األســــلــــوب األدبــــــي وعـــذوبـــتـــه، 
العلمي  األســلــوب  وضــوح  وبين 
ودقـــتـــه، مـــن مــؤلــفــاتــه: «مــع 
اهللا في السماء» و»مع اهللا في 
األرض» و»في سبيل موسوعة 

علمية». 
التحرير  رئــاســة  فــي  خلفه   
بهاء  أحمد  المصري  الصحفي 
تولى  حين   ١٩٨٢ وحتى  الدين 
الــرمــيــحــي  غــــانــــم  مـــحـــمـــد  د. 
ـــاســـة الــتــحــريــر عــلــى مــدى  رئ
 ١٩٩٩ ـــعـــام  ال وفــــي  ١٧عـــــامـــــاً، 
إبــراهــيــم  ــيــمــان  ســل د.  خــلــفــه 
الـــعـــســـكـــري، وأحــــــدث رؤســــاء 
سالم  د.عـــادل  العربي  تحرير 

الـــعـــبـــد الـــجـــابـــر حـــيـــث تــولــى 
منصبه في ٢٠١٣.

 كــتــب رئــيــس الــتــحــريــر في 
«باسم  األول:  الــعــدد  مقّدمة 
اهللا نفتتح هذا الحديث األول، 
وباسم العروبة خالصة، بحتة 
يقع  سطر  أول  نخط  محضة، 
المجلة  هــذه  مــن  البصر  عليه 
العربي،  وأسميناها  الــولــيــدة. 
وما كان اسم بواف بتحقيق ما 
يجول في رؤوس رجال الوطن 
نــســائــه،  ورؤوس  كــلــه  الــعــربــي 
مــن مــعــان، ومـــا تــســتــدفــئ به 
قــلــوبــهــم مــــن آمــــــال وأمـــــــاٍن، 
حسمه  فــي  كــاســم «الــعــربــي» 

وإيجازه».  

 
واســـتـــفـــاض فــي 
ودورهــا  الكويت  عن  الحديث 
ــا  الـــكـــبـــيـــر فـــــي خــــدمــــة قــضــاي
مقاله:»  ختام  وكــان  الــعــرب، 
من  كـــل  أعــنــي  وبــالــكــويــت   ...
وبالشعب  وشعباً.  شيوخاً  فيه، 
أعني كل من فيه، من كويتيين 
وعــــــــرب نـــــازحـــــيـــــن، وأعــــنــــي 
واألمهات،  فيه  اآلبــاء  بالشعب 
أضم  وأكــاد  والبنات،  والبنين 
العاطفة  أن  والــوالئــد.  الصبية 

الـــعـــربـــيـــة 
تعمر قلوبهم جميعاً، 
ــــــوعــــــي الــــعــــربــــي يـــشـــرئـــب  وال
بـــأعـــنـــاقـــهـــم، تـــطـــلـــعـــاً لـــألمـــل 
الــضــاحــك فـــي الــغــد الــمــشــرق، 
إال  يــحــســبــونــه  ال  وهـــــن  وهـــــم 
قريباً. ورجل يطوف بخاطري 
دائــــمــــاً كــلــمــا ذكــــــرت الــكــويــت 
وذكــــــــرت أهــــلــــه، ذلــــــك شــيــخ 
الشيخ  الحاكم.  الشيخ  الكويت. 
الــــعــــود. والــــعــــود لـــفـــظ عــربــي 
ما  صاحبه  على  يضفي  قديم 
وهيبة  حــكــمــة  مــن  الــســن  فــي 

ووقـــار».  
 ١٩٨٤ الـــــعـــــام  وفـــــــي 
صــــــدرت عــــن مــجــلــة الــعــربــي 
الفصلية،  العربي  كتاب  سلسلة 
حــيــث يــصــدر كــل ثــالثــة أشهر 
كــــتــــاب مــســتــقــل يـــضـــم إبـــــداع 
ــاب واألكــاديــمــيــيــن.  ــكــّت كــبــار ال
صـــدر   ١٩٨٦ فــــبــــرايــــر  وفــــــي 
العربي  مجلة  من  األول  العدد 
الصغير وهي موجهة لألطفال 
خيالهم،  تــخــاطــب  والــفــتــيــان، 
وتــطــلــعــهــم عــلــى روائــــع األدب 
ــعــالــمــي، والــكــثــيــر مــمــا يهم  ال

الطفل العربي.

العربي.. هدية الكويت للعروبة
ثقافية مصورة يكتبها العرب ليقرأها كل العربثقافية مصورة يكتبها العرب ليقرأها كل العرب

طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ أبرز محرري المجلةطه حسين والعقاد ونجيب محفوظ أبرز محرري المجلة
المجلة أصدرت سلسلة كتاب العربي عام المجلة أصدرت سلسلة كتاب العربي عام ١٩٨٤١٩٨٤

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

ـــــــــــــةةةةةةةةةةةةةةة ررـرـرـرـرـرـرـربببـبـبـبـبـبـــــــــــيـيييـيـيـيـ للالالالالالالالـــــــــــعععـعـعـعـعـعــــــــــــ

ًًًًًًً

رررارارارارارارار»»»»»»»».».».».».».   ــــــــــــ ووووووووووووووووووووووووووققـقـقـققـقـقـقـ
١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١١٩١٩٩٩١٩١١٩١١١ ٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٤٨٨٤٨٤٨٤٤٨٤٨٤٨٨٨٨ اااـاـااـااـااااـااـاـاممممممممممممممم لللالاالالالالالالالـــــــــــــــــــــعـعـعـعـعـعـعـعـعـــــــــــــــــــــــــــ وووووووففـفـففـفـفـفـفـفـــــــــــــــــــــــييييييييييييييي

ااااااااللللللللللل ةةةةةةةةةةةةةةة لللللل ننننننننن ععععع تتتتتت دددددد

صلصصلصلصلصلصلصلصلصغيغيغغغغيغيغيغيغيغيرررررر.ر.ر.ر. اااااا
ززرزرزرزرزرزرزم م م موواواواضضيضضيضيضيضيضيضيععععععع بأأبأبأبأبأب ملململململململمجلجلجلجلةةةة ا ا ا ا اااا  تنتنتننتنتنتناواواواواواواولتتتلتلتلتلتلتلتلت

اـاـاـافـفففـفـــــةةة ققـقـقـقــــ ثـثثـثـثــــ و و و واالالالالالــــــ ففففـفـفـفـــــــــــــــــــكككككـكـكـكـــــرررررـرـر اااللـلـــــ

رررر لللللل ييييييي وووو
رـررـرـرـرـربببـبـبـبـبـــــــيييييي لالالالـــــــــععـعـعـعــــ ثـثـثـثـثـثــــــــــــقـقـقـقـقـقـــــــــاـاـاـافـفـفـفـفـفـفـــــــــييييييي لالالاللالــــــ ـــــــــــاـاـاـاـاععععععع ـعـعـعـعععـعــــــــــــ اااااإلشإلشإلشإلشإلشإلشإلششإلشــــــــــــــــــــــــــ

مهمهمههههمهمهمههمهمهمهمهمهمهمةةةةةةةةةةةةةةة للمملململململ لا لا لاا

مممممممممممممم ييييييي ييييي ييييي ووو
اـاـاـاـااـاـا،،،،،،، ههـهـهههـهـهـهـهـهــــــــ حححح ححح حــــــــــــيـييييييـييـيـيـيـيـيـيـــــــــــنـنـنـنـنـنـــــ ـــــييييييـيـيـيـي اااااااللـلللللـلـلـلـلـلــــــــــــــــــــــــععععـعـععـعــــــــــــــــــــررربربربربربربربربربربـــــــــ
ــــــــــــــــــزززززززززز ـّ ـّ ـّ ــّ مممـمـمـممـمـمـــــــــــــــيييييـيييـيـيـيـــّ ـــــــــــ وووتتوتتوتوتوتوتوتوتوتوتوت

ممممممم يييييي وووو
يـييـيـيـيـيــــــمممممم بإبإبإبإبــــــرراررراراراراراههههـههـهـ ييـيييـييـيـــــــمـمـمــاـاـاننن سسسسسسسســــلـلـلـ د.د.ددد.د.د. خخخخخخخخخخـــــــلللللـلـللـلـللـلـففففـفـفـفـفــــــهههههه
ؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤرؤسسسـسسسـســــــــاـااـااـاـاءءءء ددـدـدـدثثثث ووأوأوأوأوأححححـحـحـــــــــ يريييريريريريري،،،،،،، ااااللـلـلـلـلـلــــــــــــععـعـعـعـعـعـعـعـــــــــــــــسـسسسسـسـســـــــــكككـككـككـكـــــــ
للالالالللالللالالالالالالممممممم سسسسسسسسسس ددددددددد............عع.عع.ع.عـــــــــااـاـاـاـادددلدلدلدلدلدلدلدل رععععرعرعرعررعرعرعربببيبيببيبيبي للالالالاالالال تحتحتحتحتحتحتحريريريريرررررررررر

ننن
لللـلـلـلـــــووو ققـقـقـ
ااـاـاـاسسس كككـكـكـ
ووووووإإيإيإيججج

مقّدمة مقّدمة 
العدد األول العدد األول 
أكدت على أكدت على 
عروبة المجلةعروبة المجلة

صدور العربي صدور العربي 
الصغير عام الصغير عام 
١٩٨٦١٩٨٦
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