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العب  أكد 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــون 
الــقــتــالــيــة الــقــطــري 
علي النعيمي أن الرياضات الفردية 
بـــالـــدعـــم  تـــحـــظـــى  ال  قــــطــــر  فـــــي 
الالعب  أن  إلــى  الفــتــاً  الــمــطــلــوب، 
الــــقــــطــــري أصــــبــــح يـــبـــحـــث عــن 
الــرعــاة مــن خـــارج بــلــده ليلعب 
كما  ترعاه  التي  الشركة  باسم 

القتالية.   الــفــنــون  لعبة  فــي  الــحــال  هــو 
ــنــعــيــمــي ٤  ويــــمــــارس الــــالعــــب عـــلـــي ال
هي  القتالية،  الفنون  ألــعــاب  مــن  أنـــواع 
 ،(MMA) المختلطة  القتالية  الفنون 
والــجــوجــيــتــســو الــبــرازيــلــيــة، والــســامــبــو، 

والقتال األرضي.
 وقـــال لـــ مــنــوعــات [: حصلت 
العالمية  الــبــطــوالت  مــن  الــعــديــد  عــلــى 
واســتــطــعــت مــنــافــســة عــــدد كــبــيــر من 

الــالعــبــيــن الــمــحــتــرفــيــن، وكـــنـــت على 
قـــدر الــمــســؤولــيــة لــرفــع اســـم قــطــر في 
تــلــك الـــريـــاضـــة الــتــي تــعــد واحـــــدة من 
أصعب األلعاب التي يمكن أن يمارسها 

الرياضي.
 وأوضح أن وزارة الثقافة والرياضة 
دعــمــتــه لــمــوســم واحـــــد فـــقـــط، حصل 

خالله على الميدالية الذهبية.

أبحث عن دعم.. واإلعالم يتجاهلنيأبحث عن دعم.. واإلعالم يتجاهلني
علي النعيمي بطل الفنون القتالية القطري:

سلم  يصعدون  القطريون  المبتعثون  يــزال  ال 
النجاح بخطى واثقة، متسّلحين بالعلم في أرقى 
الجامعات العالمية، ومنهم المبتعث القطري خالد 
محمد الحمادي الطالب بكلية اإلعالم في جامعة 
ساسكس البريطانية الذي أطلق مشروعاً لتوفير 
فرص عمل للمبتعثين القطريين الدارسين في 
بريطانيا.  وأكد أن صدام الثقافات أهم التحديات 
التي تواجه الطلبة المبتعثين، باإلضافة إلى عامل 
اللغة واختالف طرق التعليم في بريطانيا فضالً 

عن المشاكل المادية.
 وأرجــع أسباب فشل بعض الطلبة دراسياً في 

الخارج إلى الفهم الخاطئ لدى الشباب لمفهوم 
الدراسة بالخارج، حيث يرغب بعض الشباب في 

االبتعاث لمجرد التباهي أو السياحة.
 وأشــار إلى تعثر بعض المبتعثين نتيجة سوء 
وقــدرات  ميول  يناسب  الــذي  التخّصص  اختيار 
الطالب، وأكد أن أغلب الجهات المبتعثة ال تتابع 
الطالب  أن  إلــى  الفتاً  المبتعثين،  طالبها  شــؤون 
الذي يحصل على نسبة ١٠٠٪ يتساوى مع الطالب 
الذي ينجح بتقدير ٥٠٪ أمام جهة االبتعاث التي 
تتعامل مع الطالبين بنفس الطريقة دون ثواب أو 

عقاب.

تحديات تهّدد المبتعثين بالفشلتحديات تهّدد المبتعثين بالفشل
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ا
الــقــتــالــي
علي النعيمي أن الرياض
تـــحـــظـ ال  قــــطــــر  فـــــي 
إلــى الفــتــاً  ًالــمــطــلــوب، 
الــــقــــطــــري أصــــبــــح
الــرعــاة مــن خـــارج
التي الشركة  باسم 

أكد الفنان علي عبد الستار أن األغنية القطرية تسير بشكل جيد ومتطّور، داعياً المحطات 
للفنان   ٪٨٠ تخصص  بحيث  القطرية  لألغنية  المخّصصة  المساحة  زيادة  إلى  المحلية 

القطري و٢٠٪ للفنانين العرب.
الفنية  الــســاحــة  على  تظهر  بـــدأت  جــديــدة  فنية  أســمــاء  هــنــاك  أن  إلــى  وأشـــار   

في  فرصتهم  أخــذ  حقهم  ومــن  الــدعــم  هــذا  لمثل  يحتاجون  وهـــؤالء  القطرية 
الظهور واالنتشار.

 وقال: أتمنى أن تظهر هويتنا القطرية على شاشتنا المحلية.
ولفت عبد الستار في حوار مع ملحق منوعات [ إلى أن عام ١٩٦٧ شهد 

أغنيتين  أول  أن  حين  في  الخليج،  كأس  بطولة  في  فني  بحفل  له  مشاركة  أول 
نسيت  أنــي  هقيت  «مــا  بعنوان  كانتا  قطر  تلفزيون  على  وقّدمها  له  خصيصاً  كتبتا 

وأغنية أم العباية».
من  بدعوة  اهللا  رام  يدخل  خليجي  فنان  كــأول  فلسطين  في  بغنائه  اعتزازه  إلى  وأشــار   

مهرجان فلسطين الدولي.

 داعياً المحطاتتت
للفنانننننن  ٪٨٠

الفنيةةةة  
فيييييي م 

شهد 
يتين 

نسيت  نــي 

من  بدعوة  اهللا   ٩٩ ٥٥
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مطلوب تعزيز هويتنا الفنية في التلفزيونمطلوب تعزيز هويتنا الفنية في التلفزيون

ًاإلعالم القطري ال يصنع نجوماً لماذا يشتاق المسافرون للكرك؟لماذا يشتاق المسافرون للكرك؟اإلعالم القطري ال يصنع نجوما
أكد عبد اهللا العلي المذيع بقناة بي إن سبورت أن 

اإلعالم القطري غلبت عليه العمومية.
القطريين  المذيعين  أغلب  أن  إلــى  وأشـــار 
لم يتخّرجوا من كلية اإلعالم وال عالقة لهم 
في  النجوم  صناعة  عــدم  منتقداً  بــاإلعــالم، 

اإلعالم القطري.
ســر  الـــعـــامـــلـــيـــن  تـــقـــديـــر  أن  وأكــــــد   
ر  تقدِّ التي  ســبــورت  إن  بــي  قناة  نجاح 
انضمامه  المذيعين القطريين، متمنياً 

إلى قناة إخبارية سياسية.
وعــشــقــه  تــشــجــيــعــه  أن  عــــن  وكـــشـــف   
للنادي العربي ليس له حدود، الفتاً إلى أن 

ألعاب الخفة إحدى هواياته المفّضلة.
 وكشف عن أن وزنه الزائد كان سبب ظهوره 
نجاحه  قبل  الخليجي  بالثوب 
في إنقاص وزنه وظهوره 
نافياً  العصري،  بالزي 
فــكــرة ارتــبــاطــه في 
هـــــــــذه الــــمــــرحــــلــــة 

بشريكة العمر.

السفر تجربة ممتعة تشحن حيوية الشباب وتخّلصهم من ضغوط 
الحياة الستئناف مسيرة الدراسة والعمل.

ولكن مهما كان سحر الطبيعة والشواطئ الخّالبة ومتعة 
السياحة في أمريكا وأوروبا بالخارج، إال أن الشباب 

سرعان ما يدفعهم الحنين إلى بعض التفاصيل 
اليومية التي ال يجدونها إال في قطر، خاصة 
شــهــوراً  يــقــضــون  الــذيــن  المبتعثين  لــلــشــبــاب 

طويلة بعيداً عن أرض الوطن.
الشباب  آراء  استطلعت   ] منوعات   
حـــول أهـــم األشـــيـــاء الــتــي يــفــتــقــدونــهــا أثــنــاء 
السفر في الخارج ، فجاءت آراؤهم متنوعة 
وبعضها كان طريفاً.. فجمعت بين االشتياق 
لــــألهــــل واألحـــــبـــــاب واألصــــــدقــــــاء وزمـــــالء 
بــالــشــوق للسير  الـــدراســـة والــعــمــل.. مـــــروراً 

الــذي  المسجد  فــي  والــصــالة  الكورنيش  على 
التراثي  بالجو  واالستمتاع  فيه،  الصالة  اعتاد 

األهل  وســط  السمر  وجلسات  واقـــف..  ســوق  في 
ساعات  خالل  الزحام  وسط  القيادة  أو  واألصــدقــاء.. 

الثريد  مثل  الشعبية  األكــالت  لتناول  بالحنين  وانتهاًء  الـــذروة.. 
إلى  بالرحالت  والقيام  والزعفران،  بالهيل  الكرك  وكــوب  والمكبوس، 

سيلين وخور العديد وتجّمعات الشباب خالل التخييم.
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في  الــدراســة  أجـــواء  عــن  حدثنا  ڈ 
بريطانيا؟

جامعاتها  بتعّدد  معروفة  بريطانيا   -
للثقافات  ملتقى  تــعــّد  حــيــث  وتــنــّوعــهــا 
الطلبة  الستقبال  مهيأة  فهي  العالمية، 
من مختلف الجنسيات، كما تتوفر فيها 
التي  والمكتبات  الخدمات  مــن  العديد 

تساعد الطالب على الدراسة هناك.
ڈ لماذا اخترت تخصص اإلعالم ؟

فقد  صــغــري،  منذ  أهـــوى اإلعـــالم   -
المدنية  الهندسة  مــن  دراســتــي  غــيــرت 
المجال،  لهذا  حبي  بسبب  اإلعـــالم  إلــى 
ويرجع ارتباطي باإلعالم إلى مشاركتي 
قطر،  في  التطّوعي  العمل  في  الواسعة 
توظيف  كيفية  فهي  اهتماماتي  عن  أما 

اإلعالم في تغيير المجتمع.
للدراسة  االبتعاث  قــررت  لماذا  ڈ 

بالخارج؟
العالم،  جامعات  أفضل  تضم  قطر   -
لكن بعض التخصصات في اإلعالم غير 
التخصصات  ومنها  قطر،  في  موجودة 
رغبة  إلــى  باإلضافة  الحديثة،  العلمية 
بعض الطلبة في خوض تجربة االبتعاث 

من أجل فتح آفاق علمية لهم هناك.
الدراسة في الخارج

ڈ ما مميزات الدراسة في الخارج ؟
- أهم ميزة في االبتعاث، هي الحوار 
والــتــعــايــش بين الــثــقــافــات والــحــضــارات 
من  بالعديد  االختالط  نتيجة  المختلفة 
الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن  الــجــنــســيــات 
العملية  الخبرة  اكتساب  إلــى  باإلضافة 

مع الخبرة األكاديمية.
أهم التحديات

والتحديات  المعوقات  أبــرز  ما  ڈ 
التي يواجهها المبتعث هناك؟

- صدام الثقافات أهم التحديات التي 
الخارج،  في  المبتعثين  الطالب  تواجه 
الثقافية،  أو  الدينية  الناحية  من  ســواء 

باإلضافة إلى عامل اللغة التي تعّد أهم 
المبتعث  الطالب  تأقلم  فــي  المعّوقات 
مع الوضع هناك، وكذلك اختالف طرق 
على  تعتمد  التي  بريطانيا  فــي  التعليم 
ويرجع  والطالب،  األستاذ  بين  التفاعل 
هذا كله إلى عدم تهيئة الطالب المبتعث 

قبل إرساله إلى الخارج.
أمـــا عــن أبـــرز الــمــشــاكــل الــتــي تــواجــه 
المشاكل  فهي  عموماً  المبتعثين  الطلبة 
المادية الناتجة عن عدم تأهيل الطالب 
قــبــل االبــتــعــاث، فــأغــلــب الشباب  مــاديــاً 
الــمــبــتــعــثــيــن يــعــتــمــدون عــلــى الــمــطــاعــم 

وغيرها من وسائل الترفيه، ما يعّرض 
بريطانيا  واآلن  مالية  لمشاكل  الطالب 
معروفة بصرامة قوانينها يجد الطالب 
نفسه في المحاكم في حالة تأخير دفع 
رسوم اإليجار أو غيرها من المصاريف 
الــــضــــروريــــة، مــــا يـــؤثـــر عـــلـــى دراســـتـــه 

ويصبح مهدداً بالطرد في أي لحظة.
أسباب الفشل

ڈ مــا الــســبــب الــرئــيــســي فــي فشل 
بعض الطالب دراسياً بالخارج ؟

- هناك فهم خاطئ لدى الشباب في 
مفهوم الدراسة في الخارج حيث يرغب 

بــعــض الــشــبــاب فـــي االبـــتـــعـــاث لــمــجــرد 
بالخارج  جامعة  من  بالتخّرج  التباهي 

أو لمجرد السياحة.
بعض  لفشل  أخـــرى  أســبــاب  وهــنــاك 
إلى  تــرجــع  الــخــارج  فــي  دراســيــاً  الطلبة 
الخطأ في اختيار تخصصات ال تنسجم 
مع قدراتهم وتخصصاتهم في المراحل 

السابقة.
التواصل المفقود

ڈ هـــل هــنــاك تـــواصـــل جــّيــد بين 
جهات االبتعاث والطالب المبتعثين ؟

يحصلون  الطلبة  من  العديد  يوجد   -

على جوائز وتكريمات من جامعاتهم، 
تعلم  ال  المبتعثة  الــجــهــة  لــألســف  لــكــن 
عنهم، وال تتابعهم إطالقاً، فمثالً  شيئاً 
 ١٠٠ نسبة  عــلــى  يحصل  الـــذي  الــطــالــب 
تــتــعــامــل   ٪٥٠ عــلــى  يــحــصــل  وآخـــــر   ٪

مــعــهــم الــجــهــة الــمــبــتــعــثــة 
بــنــفــس الــطــريــقــة، وهـــذا 
الطالب  على  يؤثر  طبعاً 
الــمــجــتــهــد الــــــذي يــبــذل 
الـــكـــثـــيـــر مــــن أجـــــل أن 
يــحــصــل عــلــى درجـــات 
أعـــلـــى، والـــعـــديـــد من 
الـــشـــبـــاب الــمــبــتــعــثــيــن 
أداء  بعقلية  يعملون 
مــــهــــمــــة مــــــحــــــّددة 
هــــــــــي الــــــحــــــصــــــول 
عــــلــــى الــــشــــهــــادات 
الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــيـــــــة 
والرجوع للوطن، 
اكـــتـــســـاب  دون 
خبرات حقيقية 
يمكن  وعملية 
يـــنـــقـــلـــهـــا  أن 

للشباب.
لكم  الــداعــمــة  الجهات  أكثر  مــا  ڈ 

كمبتعثين؟
تسعى  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  كــافــة   -
لـــدعـــم الــمــبــتــعــثــيــن فـــي الــــخــــارج، وقــد 
الدائم  التنسيق  خــالل  مــن  ذلــك  لمست 
الحكومية  الجهات  وكافة  السفارة  بين 
لتذليل الصعاب أمام الطالب المبتعثين، 
لسعادة  الشكر  توجيه  هنا  يفوتني  وال 
الــســيــد صــــالح بـــن غـــانـــم الــعــلــي وزيـــر 
لنا  المستمر  لدعمه  والرياضة  الثقافة 
 ] جــريــدة  أشكر  كما  كمبتعثين، 
على  الــضــوء  لتسليط  دومـــاً  تسعى  الــتــي 
أهم القضايا التي تهّم الشباب والطالب 

القطريين في الداخل والخارج.

معظم جهات االبتعاث ال تتابع طالبها  
المبتعث القطري خالد الحمادي لـ منوعات [:

ــفــة  ــضــعــي ـــرات ال ـــدي ـــق ـــت ـــال ـــاز ب ـــي ـــت ــــدرجــــة ام ــن ب ــي ــث ــع ــت ــب ــم ــــســــاوي ال جـــهـــات االبــــتــــعــــاث ت

بعض المبتعثين بعض المبتعثين 
يدرسون في الخارج يدرسون في الخارج 

للتباهي والسياحة للتباهي والسياحة 
ولذلك يفشلونولذلك يفشلون

اللغة وسوء اختيار اللغة وسوء اختيار 
التخصص وصدام التخصص وصدام 

الثقافات.. أهم مشاكل الثقافات.. أهم مشاكل 
المبتعثين المبتعثين 

تعثر بعض المبتعثين تعثر بعض المبتعثين 
سببه سوء اختيار سببه سوء اختيار 
التخصص الذي التخصص الذي 
يناسب قدراتهميناسب قدراتهم

حوار - مصطفى علي:

النجاح  سلم  يصعدون  القطريون  المبتعثون  يزال  ال 
الجامعات  أرقــى  في  بالعلم  متسلحين  واثقة،  بخطى 
ــعــالــمــيــة، ومــنــهــم الــمــبــتــعــث الـــقـــطـــري خـــالـــد مــحــمــد  ال
ساسكس  جامعة  فــي  اإلعــالم  بكلية  الطالب  الــحــمــادي 
بحصوله  اإلنجازات،  من  العديد  حقق  الذي  البريطانية 
على جائزة التميز األكاديمي من جامعة ساسكس قبل 
أفضل  جــائــزة  على  الــعــام  نفس  فــي  حصل  كما  عامين 

طــالــب فــي كــلــيــة اإلعـــالم بــالــجــامــعــة. مــنــوعــات [ 
أطلقه  الــذي  المشروع  عــن  ليحّدثنا  الحمادي  حــاورت 
الــدارســيــن  القطريين  للمبتعثين  عمل  فــرص  لتوفير 

بريطانيا. في 
تواجه  التي  التحديات  أهم  الثقافات  صدام  أن  وأكد 
واختالف  اللغة  عامل  إلى  باإلضافة  المبتعثين  الطلبة 
المادية. المشاكل  عن  فضالً  بريطانيا  في  التعليم  طرق 
الخارج  في  دراسياً  الطلبة  بعض  فشل  أسباب  وأرجع 
إلـــى الــفــهــم الــخــاطــئ لـــدى الــشــبــاب لــمــفــهــوم الـــدراســـة 

بــالــخــارج، حــيــث يــرغــب بــعــض الــشــبــاب فــي االبــتــعــاث 
لــمــجــرد الــتــبــاهــي أو الــســيــاحــة. وأشـــار إلـــى تــعــثــر بعض 
يناسب  الــذي  التخصص  اختيار  ســوء  نتيجة  المبتعثين 
مـــيـــول وقـــــــدرات الـــطـــالـــب، وأكـــــد أن أغـــلـــب الــجــهــات 
إلى  الفتاً  المبتعثين،  طالبها  شــؤون  تتابع  ال  المبتعثة 
مع  يتساوى   ٪  ١٠٠ نسبة  على  يحصل  الذي  الطالب  أن 
االبتعاث  جهة  أمــام   ٪  ٥٠ بتقدير  ينجح  الــذي  الطالب 
أو  ثواب  دون  الطريقة  بنفس  الطالبين  مع  تتعامل  التي 

التالية: السطور  خالل  والتفاصيل  عقاب.. 

سيلفي مع أصدقائه في لندن

رسالة للطالب
 قبل االبتعاث

توعية المبتعثين الجدد

وظائف للمبتعثين 
القطريين خالل الدراسة

عن رسالته للطالب المقبلين على االبتعاث يقول الطالب 
نفسه  يهيئ  أن  قطري  شاب  لكل  رسالتي  الحمادي:  خالد 
كل  يستغل  وأن  وثــقــافــيــاً،  ونفسياً  ومــاديــاً  لغوياً  لالبتعاث 
لحظة يقضيها هناك، من خالل العمل في التخصص الذي 

يدرسه أو من خالل التطّوع في مؤسسات خيرية.
لألسف أغلب الطالب المبتعثين ال يتطّوعون وال يشتغلون 
الخارج،  في  الدراسة  أثناء  الخبرة  لكسب  تخصصاتهم  في 
وعلى الجهات المبتعثة أن توّفر للراغبين فرص عمل أثناء 
العملية  بالخبرات  االحتكاك  أجــل  من  بالخارج  وجودهم 

من جنسيات أخرى.

عــن الــــدور الــتــوعــوي الـــذي يــقــوم بــه الــحــمــادي لخدمة 
الطالب المبتعثين الجدد، يقول: أستقبل العديد من الطلبة 
هــنــاك،  الـــدراســـة  أجــــواء  عــلــى  ألعــّرفــهــم  الــجــدد  المبتعثين 
والــحــمــد هللا يــوجــد الــعــديــد مـــن الــشــبــاب الــقــطــري هــنــاك 
بين  تجمع  نـــواٍد  شكل  فــي  التطّوعي  الـــدور  بنفس  يقومون 

الشباب القطري ويمكن مساعدة بعضنا البعض.

هو  مشروعاً  أو  مــبــادرة  أطلق  الحمادي  خالد  المبتعث 
األول من نوعه بتشغيل المبتعثين، وعنه يقول: أطلقت على 
عمل  فــرص  توفير  وهــدفــي  االتــصــال»  مشروعي «إعـــادة 
بالتنسيق  وذلك  بريطانيا  في  المبتعثين  القطريين  للطلبة 
مع السفارة القطرية في لندن، ومن أجل ذلك تم االجتماع 
مع عمدة مدينة لندن، لتوفير فرص عمل للطلبة  مؤخراً 
القطريين الجدد لكسب خبرات عملية في برامج مجتمعية 

أو تطّوعية.

تصوير: جين اورما



الكرك والثريد وسيلين .. حنين المسافرينالكرك والثريد وسيلين .. حنين المسافرين
كشفوا عن أهم األشياء التي يفتقدونها بالخارج .. شباب:

ــــــزحــــــام الـــــمـــــروري ــــش وال ــــي ــــكــــورن ـــــــف وال ــــســــوق واق ــــــــــا ل ـــاق فـــــي أوروب ـــت ـــش ن

٣٣الخميس ١٤ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢١ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٣)

كتب - حسين أبوندا:

الشباب  حيوية  تشحن  ممتعة  تجربة  السفر 
وتــخــلــصــهــم  مـــن ضـــغـــوط الــحــيــاة الســتــئــنــاف 

والعمل. الدراسة  مسيرة 
والــشــواطــئ  الطبيعة  سحر  كــان  مهما  ولــكــن 
الــخــالبــة ومــتــعــة الــســيــاحــة فــي أمــريــكــا وأوروبـــا 
يدفعهم  مــا  ســرعــان  الــشــبــاب  أن  إال  بــالــخــارج، 
الــحــنــيــن إلـــى بــعــض الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة الــتــي 

الــشــبــاب  خــاصــة   .. قــطــر  فـــي  إال  يــجــدونــهــا  ال 
بعيداً  طويلة  شهوراً  يقضون  الذين  المبتعثين 

عن أرض الوطن.
حول  الشباب  آراء  استطلعت  منوعات [ 
في  السفر  أثــنــاء  يفتقدونها   التي  األشــيــاء  أهــم 
وبعضها  مــتــنــوعــة  آرائـــهـــم  فـــجـــاءت   .. الـــخـــارج 
طـــــريـــــف.. فـــجـــمـــعـــت بـــيـــن اإلشــــتــــيــــاق لـــألهـــل 
والعمل  الدراسة  وزمــالء  واألصــدقــاء  واألحباب 
.. مروراً بالشوق للسير على الكورنيش والصالة 

في المسجد الذي تعود الصالة فيه، واالستمتاع 
بــالــجــو الــتــراثــي فـــي ســـوق واقــــف .. وجــلــســات 
الــســمــر وســـط األهــــل واألصـــدقـــاء .. أوالــقــيــادة 
وانتهاًء   .. الــذروة  ساعات  خــالل  الــزحــام  وســط 
الثريد  مثل  الشعبية  األكــالت  لتناول  بالحنين 
والزعفران،  بالهيل  الكرك  وكوب  والمكبوس، 
والــقــيــام بـــرحـــالت إلـــى ســيــلــيــن وخــــور الــعــديــد 
يلي  وفيما   .. التخييم  خالل  الشباب  وتجمعات 

الشباب: آراء 

يــــقــــول مـــحـــمـــد الــعــبــيــدلــي: 
ـــة مــتــعــة  ـــغـــرب افـــتـــقـــد خـــــالل ال
الـــتـــخـــيـــيـــم، ورغـــــــم أنــــــي مــن 
ــتــعــرف على  عــشــاق الــســفــر وال
أنني  إال  المختلفة،  الــثــقــافــات 
ســرعــان مــا أشــتــاق فــي الغربة 
األصــدقــاء  مــع  السمر  لجلسات 

فـــي الــمــخــيــم، فــحــتــى لـــو كنت 
أن  إال  الخالبة  الطبيعة  وســط 
جـــــزءاً مــنــي يــبــقــى فـــي قــطــر، 
الصيفية  إجــازتــي  فــي  فــي  أمــا 
المجلس  في  لتجمعنا  فأشتاق 
وغيرها  والــزيــارات  والتسامر 

من األمور.

األمـــاكـــن  أن  مـــع  وأضــــــاف: 
مــحــدودة  قطر  فــي  السياحية 
بــطــبــيــعــة  مــمــيــز  بـــلـــد  أنـــهـــا  إال 
ـــتـــي تــخــتــلــف عــن  مــجــمــتــعــه ال
أي بــلــد آخــــر، فــهــنــا كـــل شــيء 
والتعامل  وسالسة  بيسر  يسير 
عن  تــمــامــاً  مختلف  الــنــاس  مــع 

المجمتعات األخرى التي يوجد 
بــهــا بــعــض الـــجـــمـــود، كــمــا أن 
بأنه  يتميز  القطري  المجمتع 
مجتمع متماسك والكل يساعد 
العون  يد  بمد  يبخل  وال  اآلخر 
لــلــمــحــتــاجــيــن، وهـــــذه األمــــور 

افتقدها في الخارج.

القطرية  الشعبية  األكـــالت  أن  يــؤكــد   الشرشني  حسن 
أكثر  و»المجبوس»هو  والمضروبة،  والثريد  العصيد  مثل 

يفتقده. ما 
وقال: األكالت الشعبية بالفعل مهمة بالنسبة لي، ألنني 
سبيل  فعلى  الغريبة،  األطعمة  بها  تنتشر  لبالد  ســافــرت 
الكلمة  بمعنى  مــعــانــاة  كــانــت  الصين  إلــى  زيــارتــي  الــمــثــال 

طعام  على  العثور  صعوبة  بسبب 
يؤكل في المطاعم الصينية، 

وهذا األمر جعلني أشعر 
بــمــدى روعــــة األكـــالت 

الشعبية.
األطعمة   : وأضـــاف 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــريـــــــــة هـــــي 
لي،  بالنسبة  المفضلة 

معظم  جــربــت  أنــنــي  مــع 
األكــــــالت الـــعـــربـــيـــة وحــتــى 

استمتع  ال  ولــكــنــنــي  األجــنــبــيــة، 
الخليجية،  أو  القطرية  الشعبية  بــاألكــالت  ســوى 

التي ال أجدها في أي بلد أوروبي أو آسيوي، وإن وجدت 
بعض المطاعم التي تقوم بإعداد األكالت الخليجية إال أن 

األصل. عن  كلياً  يختلف  مذاقها 

ـــهـــاجـــري أن  يـــــرى مـــاجـــد ال
هو  والــزعــفــران  بالهيل  الــكــرك 
المغتربون  إليه  يشتاق  ما  أكثر 
والــمــســافــرون خــاصــة الــشــبــاب 

المبتعثين في الخارج .

المشروب  هو  الكرك  وقــال: 
الــــــذي يــجــمــعــنــي بـــأصـــدقـــائـــي، 
سواء في المخيم أو أثناء تجولنا 
بــالــســيــارات، فــأنــا أشــتــاق لمذاق 
الـــكـــرك فـــي ســـوق واقــــف مــثــالً  

حتى لو كنت أحتسي أفخم أنواع 
القهوة في أرقى المقاهي.

وأضــــــــــاف: نـــشـــتـــاق لــوطــنــنــا 
آالف  ابتعدنا  لــو  حتى  الحبيب 
شعورنا  كـــان  ومهما   ، األمــيــال 

بالملل في بعض األوقات بسبب 
قلة األماكن السياحية أو األجواء 
الحارة في الصيف إال أن األجواء 
بين  والــــتــــقــــارب  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المجمتع الواحد هو ما يميزنا.

افتقد متعة التخييم خالل السفر

حسن الشرشني: العصيد 
والثريد والمضروبة .. ال تنسى

مذاق خاص للكرك في سوق واقف   

محمد العبيدلي:

ماجد الهاجري:

محمد العبيدلي

ماجد الهاجري

أكثر  مــن  أن  إلـــى  عــلــي  الــعــزيــز  عــبــد  يشير 
األماكن التي يشتاق إليها في قطر هما سيلين 
وخور العديد، اللتان لم أجد مناطق تشبههما 

أبداً في البلدان التي زرتها.
العديد  وخـــور  سيلين  منطقتي  وأضــــاف: 
تــتــمــتــعــان بـــمـــزايـــا مــخــتــلــفــة مــنــهــا مــمــارســة 
مع  والتجمع  والتطعيس،  الــخــطــرة  الــهــوايــات 

األصــــدقــــاء إلعــــــداد األطـــمـــعـــة والـــمـــشـــروبـــات 
كما  أحــد،  مساعدة  إلى  الحاجة  دون  بأنفسنا 
تضيء  الــتــي  الــنــجــوم  بــمــشــاهــدة  نستمتع  أنــنــا 
وغيرها  الليل،  ظلمة  فــي  العديد  خــور  سماء 
تلك  فــي  إليها  نشتاق  التي  األمــور  مــن  الكثير 
في  بجمالها  أجــد  لــم  فــعــالً  والــتــي  المنطقة، 

أكبر البلدان السياحية.

يــشــيــر عــلــي الــحــايــكــي إلـــى أنـــه ســافــر عــدة 
دول أوربـــيـــة واســتــمــتــع  بـــاألجـــواء الــســاحــرة 
التي تتمتع بها تلك الدول، ولكنه سرعان ما 

قطر. لوطني  بالحنين  يشعر 
وقال: هناك أمور بسيطة افتقدها وأنا في 
أصدقائي  مع  بالسيارة  التجول  مثل  الخارج، 

الكورنيش. على  بالطبيعة  واالستمتاع 
وأضـــاف: قــطــر دائــمــاً فــي ذاكــرتــي، ســواء 
إال  الــبــاردة،  األجــواء  أو  بالثلوج  استمتع  كنت 

أن حرارة الشمس والرطوبة التي نعاني منها 
من  واحــــدة  لــي  بــالــنــســبــة  تعتبر  الــصــيــف  فــي 
اآلخــرون  يستغرب  وقــد  البلد  هــذا  مميزات 
أنـــنـــي أشـــتـــاق لــلــشــمــس الـــحـــارقـــة والــرطــوبــة 
ــــزحــــام الـــــمـــــروري، ولـــكـــن بــالــفــعــل هـــذا  وال
أعــلــم  ال  نــكــرانــه،  يمكنني  ال  الـــذي  شــعــوري 
ولكن بالفعل قطر مميزة وأشتاق لكل شيء 
اآلخرين  نظر  وجهة  من  كــان  لو  حتى  فيها 

غريبة.

لم أجد منطقة بالخارج مثل سيلين

أشتاق للزحام والطقس الحار والرطوبة

عبد العزيز علي:

علي الحايكي:



٤

ـــــــالج ـــــــع ـــــــل ـــــــــــــاء وتـــــــــــمـــــــــــاســـــــــــيـــــــــــح ل ـــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــردة وجــــــــــــمــــــــــــاجــــــــــــم ظ                          رؤوس ق

أكبر صيدلية للسحر األسود في العالمأكبر صيدلية للسحر األسود في العالم
تقع في توجو وزبائنها من كل مكان

ــاً واحـــــداً فــحــصــلــت عــلــى الــذهــبــيــة  ــم ــوس ــة والـــريـــاضـــة دعــمــتــنــي م ــاف ــق ــث وزارة ال

كتب - حسين أبوندا:

علي  الــقــطــري  القتالية  الــفــنــون  العــب  أكــد 
ال  قطر  في  الفردية  الرياضات  أن  النعيمي 
إلى أن الالعب  تحظى بالدعم المطلوب الفتاً 
خارج  من  الرعاة  عن  يبحث  أصبح  القطري 
هو  كما  ترعاه  التي  الشركة  باسم  ليلعب  بلده 

القتالية. الفنون  لعبة  في  الحال 
٤ أنـــواع  ويـــمـــارس الـــالعـــب عــلــي الــنــعــيــمــي 
مـــن ألـــعـــاب الــفــنــون الــقــتــالــيــة، هـــي الــفــنــون 
والجوجيتسو   ،(MMA) المختلطة  القتالية 

األرضي. والقتال  والسامبو،  البرازيلية، 
على  حــصــلــت  مــنــوعــات [:  لــــ  وقــــال 
واستطعت  العالمية،  الــبــطــوالت  مــن  الــعــديــد 
منافسة عدد كبير من الالعبين المحترفين، 

قطر  اسم  لرفع  المسؤولية  قدر  على  وكنت 
فـــي تــلــك الــريــاضــة الــتــي تــعــتــبــر واحــــدة من 
أصـــعـــب األلـــعـــاب الـــتـــي يــمــكــن أن يــمــارســهــا 

الرياضي.
والـــريـــاضـــة  الــثــقــافــة  وزارة  أن  وأوضــــــح 
دعــمــتــه لــمــوســم واحـــد فــقــط، حــصــل خــاللــه 

الذهبية. الميدالية  على 
وأضـــــاف: أنـــافـــس بــعــد أيــــام بــطــل الــعــالــم 
المتحدة  الــواليــات  فــي  يعيش  الـــذي  الــهــنــدي 
«نــيــلــســون»، ولــكــن لــألســف لــن ألــعــب بــاســم 
التي  هــي  كولومبية  شــركــة  لصالح  بــل  قطر 
قــامــت بــرعــايــة الــمــنــافــســة، وهــو األمـــر الــذي 
للمنافسة  مضطر  أنني  إال  نفسي،  فــي  يحز 
في  الــمــشــاركــة  عــن  الــتــوقــف  لتجنب  والــلــعــب 
والعبي  األبطال  ومنافسة  العالمية  البطوالت 

ريـــاضـــات الــفــنــون الــقــتــالــيــة. وأكـــد أن العــب 
الــفــنــون الــقــتــالــيــة يــنــفــق مــبــالــغ كــبــيــرة، فعلى 
شهرياً  ريال  ألف   ١٢ إلى  يحتاج  المثال  سبيل 
فضال  تدريبه،  عــن  المسؤول  للمدرب  راتــبــاً 
يتحملها  التي  والمعسكرات  السفر  نفقات  عن 

الخاص. ماله  من 
من  الكافي  الدعم  يجد  لم  أنه  إلى  وأشــار 
اإلعالم القطري، خاصة أنه حصل على عدد 
مــن الــبــطــوالت وفــوجــئ بــالــتــجــاهــل، مــشــدداً 
على أن الدعم المعنوي أهم بالنسبة لالعبين 

المادي. الدعم  من 
وأشــــــار إلــــى أنــــه حـــظـــي بــشــهــرتــه ودعــــم 
مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الشباب 
الــســنــاب شـــات واالنــســتــجــرام والــفــيــس بــوك 
اعتبر  حيث  اإلعــالم  تجاهله  أن  بعد  وتويتر 

الجمهور  لتعريف  البديل  هي  المواقع  تلك  أن 
يمارس  قطرياً  العباً  هناك  وأن  نفسه،  عن 

القتالية. الفنون  لعبة 
هي  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  وأكد 
الشباب  وســط  شهرته  فــي  الرئيسي  السبب 
التعاون  مجلس  دول  من  وشباب  القطري 
حريص  أنه  مبيناً  العربية،  والدول  الخليجي 
عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع جـــمـــهـــوره عــبــر وســائــل 
تساؤالتهم،  على  والرد  االجتماعي  التواصل 
وقــال:  لــه.  الــداعــمــيــن  أكــبــر  يعتبرهم  حيث 
من  الدعم  أجد  عندما  باللغة  بسعادة  أشعر 
مــا يــحــرصــون  الــجــمــهــور فــي قــطــر، ودائـــمـــاً 
المطاعم  أو  الموالت  في  يصادفوني  عندما 

بالتوفيق. لي  الدعاء  على  الشارع  أو 

 لألسف .. ألعب 
باسم شركة 

كولومبية في 
بطولة دولية 
ً كبرى قريبا

أسعى لرفع 
اسم قطر .. لكن 
األلعاب الفردية 

ال تحظى بالدعم 
المطلوب 

ترجمة - كريم المالكي:

بأنه  إال  السوق  هذا  يوصف  أن  يمكن  ال 
العالم،  فــي  األســود  للسحر  صيدلية  أكبر 
حيث تُباع كل وصفات الشعوذة للمهتّمين 
رؤوس  فيه  وتــوجــد  الشيطانية  بــاألعــمــال 
القردة المجففة وجماجم الظباء والطيور 
من  وغيرها  الصغيرة  والتماسيح  النافقة 
األشـــيـــاء الــغــريــبــة والــعــجــيــبــة وتــكــاد تكون 
الرئيسية  الــمــصــادر  هــي  الــمــكــّونــات  هـــذه 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــســحــرة والــمــشــعــوذون 
زبائنها  الستغفال  الوهمّية  حيلهم  إلنتاج 
والقادمين  األصــنــاف  كــل  مــن  هــم  الــذيــن 
صحيفة  ذكرته  ما  بحسب  مكان  كل  من 

البريطانية. ميل  الديلي 
لومي  في  فتشي  دي  ماركي  ســوق  يعّد 
عاصمة توجو في غرب أفريقيا أكبر سوق 
للشعوذة بالعالم وفيه الكثير من المنتجات 
بما في ذلك ما يسميه المشعوذون جرعة 
من  المستخلصة  المقويات  وهناك  الحب 
وصوالً  الفودو)  الفيل (فياجرا  فخذ  عظام 
طحنها  يتم  التي  الحرباء  جسم  أجزاء  إلى 

شيطانية. أغراض  لعّدة  واستخدامها 
السحر  وصــفــات  أو  الــعــالجــات  وتــشــمــل 
تــكــون  أنـــهـــا  يــعــتــقــد  الـــتـــي  ـــقـــردة  ال رؤوس 
مـــحـــفـــزاً وجــــلــــود (الـــثـــعـــابـــيـــن الـــعـــاصـــرة) 
وفــي  الـــحـــروق،  مــن  للشفاء  المستخدمة 
الــمــجــفــفــة،  الــضــبــاع  رؤوس  أيـــضـــاً  الـــســـوق 
الحية،  الصقور  وحتى  الفيل  ذيل  وعظام 
ويــعــتــقــد مــمــارســو طــقــوس الـــشـــعـــوذة، أن 

ولديهم  الطبيعة،  قوى  من  تستمّد  الحياة 
قدرة على إقناع الزبائن بأن هذه العناصر 
التي يكونونها هي عالج فّعال للتخلص من 
ولديهم  واألمـــراض،  األزمــات  من  الكثير 
أيضاً مساعدات القدرة الجنسية لمن ينشد 

عليها. الحصول 
ويــــزعــــم الـــســـحـــرة وبــــاعــــة الـــســـحـــر أن 
الزوج  فهناك  األصناف،  كل  من  زبائنهم 
الــــذي يــريــد اإلنـــجـــاب أو الــريــاضــي الـــذي 
يـــرغـــب فــــي تــحــقــيــق مـــنـــجـــز، وبــالــنــســبــة 
يقنعهم  مزمنة  جــروح  مــن  يــعــانــون  لمن 
للساحر  أجــســادهــم  بتسليم  الــمــشــعــوذون 

ليقوم بوضع المسحوق السحري مع قراءة 
بــعــض الــتــعــويــذات ودهــــن مــوضــع الــجــرح 
إن  السحرة  أحد  ويقول  ويتعافى،  ليجّف 
الطالب  لدى  رائجة  سلعة  القردة  رؤوس 
خـــصـــوصـــاً فـــي االمـــتـــحـــانـــات ألنـــهـــا مـــادة 
على  يــســاعــد  كــمــنــّبــه  لــالســتــخــدام  مفضلة 
األرواح  من  يعاني  من  أما  الذاكرة  تنشيط 
الــشــريــرة فــيــشــتــري صــقــراً حــيــاً ثــم يــقــوم 
إليه  الشريرة  األرواح  بنقل  الــفــودو  كاهن 
مما  التخلص  ليتم  أخـــرى  مــرة  ويطلقه 

كان بداخل الممسوس.
وفي هذه الصيدلية الموجودة في قلب 

عــاصــمــة تــوجــو لــومــي يــوجــد مــا ال يمكن 
أو  األبــقــار  رؤوس  مثل  أشــيــاء  مــن  توقعه 
ذيــــول شــعــر الــخــيــول إضـــافـــة إلـــى رؤوس 
أو  الكوبرا  رؤوس  حتى  أو  الميتة  القطط 

الظباء.
المرء  يشعر  للسوق  الــوصــول  وبــمــجــرد 
أنـــه دخـــل حــقــاً فــي عــالــم الــســحــر والــعــالــم 
الصغيرة  البقعة  هــذه  في  لتوجو  الروحي 
غير المعروفة التي تقع في قلب أفريقيا، 
ــــزائــــر فــــي الـــبـــدايـــة مــا  وقـــــد ال يـــعـــرف ال
هـــي الـــحـــدود الــفــاصــلــة بــيــن الــمــصــداقــيــة 
كمية  على  يتعّرف  أن  ما  لكن  والخرافات 

الشعوذة الموجودة هناك حتى يسهل عليه 
تمييز حجم الوهم الذي يباع هناك.

الــــخــــرافــــيــــة  ــــــــفــــــــودو  ال عـــــقـــــيـــــدة  إن 
وجودها  اقترن  الشيطانية  وخزعبالتهم 

غــرب  فــي  نــشــأت  لكنها  بــهــايــتــي 
في  بشعبية  وتحظى  أفريقيا 

الــفــودو  أن  ويـــذكـــر  تـــوجـــو. 
ــــطــــقــــوس  مـــــــن أشــــــهــــــر ال
األسود،  بالسحر  المتعلقة 
الطقوس  تلك  زالـــت  ومــا 
الـــوثـــنـــيـــة مـــنـــتـــشـــرة فــي 
تـــوجـــو وغـــانـــا ونــيــجــيــريــا 
ولــــهــــا أتــــبــــاعــــهــــا الــــذيــــن 
الــســحــرة  أن  يــعــتــقــدون 
يــــمــــكــــنــــهــــم اســـــتـــــخـــــدام 
أجــــــــــــــزاء الـــــحـــــيـــــوانـــــات 
والـــتـــعـــويـــذات الــغــربــيــة 
األرواح  الســــتــــحــــضــــار 

المشكالت. وحل 

استخدام الصقر الحي 
إلخراج األرواح الشريرة

ة ذ ال ل ل ف ً ا ا

ال أحظى بالدعم .. ال أحظى بالدعم .. 
واإلعالم يتجاهلني واإلعالم يتجاهلني 

علي النعيمي بطل الفنون القتالية القطري لـ منوعات [:

الخميس ١٤ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢١ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٣)



٥٥الخميس ١٤ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢١ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٣)

عبداهللا العلي مذيع قناة بي إن سبورت لـ منوعات [:

ــــا ــــن ــــم ــــدع ت ســــــــــبــــــــــورت  إن  وبـــــــــــــي   .. نــــــــجــــــــومــــــــاً  يــــــصــــــنــــــع  ال  الــــــــقــــــــطــــــــري  اإلعـــــــــــــــــــالم 

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

معظم المذيعين القطريين ال عالقة لهم باإلعالم

حوار- مصطفى علي:

ڈ كــيــف كــانــت بــدايــاتــك مع 
اإلعالم؟

- كانت بدايتي مع اإلعالم منذ 
كنت  عندما  جيدا  وأذكــر  الصغر 
أتــابــع خــالــد جــاســم عــنــدمــا كــان 
أعتبره  فكنت  قــطــر  بتلفزيون 
أستاذا ملهما وقدوة بالنسبة لي 
في  جاسم  خالد  يكن  لــم  وإذا   ،
مجال اإلعــالم لما كان عبد اهللا 
إلى  باإلضافة  طبعاً  هذا   ، العلي 
أنــنــي درســــت اإلعــــالم وبــالــتــالــي 

الرغبة كانت موجودة.

بي إن سبورت
ڈ ماهي أفضل محطة تعتز 

بها في مسيرتك اإلعالمية؟
اإلعــالم  كلية  فــي   تخرجت   -
بــجــامــعــة الــشــارقــة وعــمــري ٢١ 
الجامعة  مرحلة  وتعتبر  ســنــة  
أفــــضــــل مـــحـــطـــة فــــي حـــيـــاتـــي ، 
العمل  مبادئ  لــدي  أسست  ألنها 
محطة  جــانــب  الـــى   ، اإلعـــالمـــي 
قناة بي ان سبورت التي منحتني 
فـــرصـــة الـــظـــهـــور عــلــى شــاشــتــهــا 

والتي تدعم  الكوادر الوطنية .

تلفزيون قطر
ڈ كــيــف كــانــت الــفــتــرة الــتــي 
عملت فيها في تلفزيون قطر ؟

- أعتز بتجربتي في تلفزيون 
و   ، سنتين  دامـــت  والــتــي   قطر 
انتقالية  مرحلة  التلفزيون  كــان 
يمكن من خاللها أن أفتح آفاقا 

أخرى لي .

أكبر تحد
ڈ مـــاهـــي الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
واجــــــهــــــتــــــك فــــــــي مـــــــشـــــــوارك 

اإلعالمي؟
- أكــــبــــر تـــحـــد واجـــهـــنـــي فــي 
مـــشـــواري اإلعـــالمـــي كــــان عــدم 
ـــــــــراء بــشــكــل  نـــطـــقـــي لــــحــــرف ال
صحيح قبل ظهوري على شاشة 
 ، فقط  بأسابيع  قطر  تلفزيون 
حيث تم إبالغي بعدم الظهور إال 
والحمد   ، المشكلة  معالجة  بعد 
استطعت  واإلرادة  بــالــعــزم  اهللا 

التغلب على تلك المشكلة .

التخصص
ڈ كــيــف تــــرى واقــــع اإلعــــالم 

القطري في تلك  الفترة ؟
- اإلعالم القطري غلبت عليه 

فائض  يــوجــد  حيث   ، العمومية 
فـــــي اإلعــــالمــــيــــيــــن الــقــطــريــيــن 
القطريين  الــمــذيــعــيــن  ،وأغـــلـــب 
لــم يــتــخــرجــوا مــن كلية اإلعـــالم 
والعــالقــة لهم بــاإلعــالم ، لذلك 
أطـــــالـــــب شـــبـــابـــنـــا بــالــتــخــصــص 

والدراسة قبل العمل باإلعالم.

صناعة النجوم 
القطري  المذيع  تــرى  أيــن  ڈ 

بين المذيعين العرب ؟
- إذا استبعدنا محمد سعدون 
الـــــكـــــواري و خـــالـــد جـــاســـم مــن 
المذيعين  فإن  القطري  اإلعــالم 
القطريين سيكونون في المرتبة 
األخــيــرة  في اإلعــالم الخليجي، 
يصنع  ال  الــقــطــري  اإلعــــالم  ألن 
نـــجـــومـــا ، مـــقـــارنـــة بـــغـــيـــره فــي 
كانت  الخليجية،ولو  الفضائيات 
ــبــطــوالت الــعــالــمــيــة الــحــصــريــة  ال
خـــــارج بـــي ان ســـبـــورت لــرأيــنــا 
اإلعالميين  في  أكبر  عدد  بــروز 

الخليجيين.
الـــتـــي  الـــــبـــــرامـــــج  مــــاهــــي  ڈ 

تقدمها حالياً؟
ــبــرامــج مــنــهــا ( ألــو  - بــعــض ال
أكثر  مــن  يعتبر  الـــذي   ( إن  بــي 

باإلضافة   ، جماهيرية  البرامج  
الـــى بــرنــامــج الــمــســاء الــريــاضــي 
و  واألربــعــاء،  السبت  يقدم  الــذي 
التي  الــكــرويــة  األحــــداث  يلخص 
تـــكـــون خــــالل الـــيـــوم الــــى جــانــب 

استديوهات التحليل  .

عوامل نجاح
ڈ هل يعاني المذيع القطري 
مـــن ضــغــوط فـــي قــنــاة بـــي ان 

سبورت؟
ســـبـــورت  ان  ــــي  ب   .. أبـــــــدا   -
تــقــدر مــذيــعــيــهــا وتــســخــر كــافــة 
والمعنوية  الــمــاديــة  اإلمــكــانــيــات 
ـــكـــوادر  ـــل والــــثــــقــــة والـــتـــشـــجـــيـــع ل

الوطنية إلثبات ذاتها. 
قناة  نجاح  عوامل  هي  ما  ڈ 

بي ان سبورت؟
- جــــو الـــعـــمـــل فــــي الــقــنــاة 

يــــزرع الــتــنــافــســيــة الــشــريــفــة 
بــيــن الــعــامــلــيــن بــهــا وهــو 
عن  فضال  نجاحها،  ســر 

حرصها على استقطاب 
لتحقيق  الــكــوادر   أكفأ 

الـــريـــادة فــي اإلعـــالم 
ــــاضــــي عــربــيــا  ــــري ال

وعالمياً.

في  األعلى  مثلك  هو  من  ڈ 
اإلعالم؟

- خالد جاسم ، وهو كل شيء 
بالنسبة لي في اإلعالم.

خفة اليد
ألــعــاب  تــتــقــن  أنـــك  سمعنا  ڈ 
خفة اليد .. ما السر في ذلك؟

- أنــــــا عــــايــــش طـــفـــولـــتـــي الـــى 
الخفة  ألــعــاب  وتــعــتــبــر  الــحــيــن، 
إحدى هوياتي منذ طفولتي وأنا 
مع  أمارسها  فيه،  جداً  محترف 
األصدقاء وقت الفراغ  باإلضافة 
أمارس  كما  الفيديو،  ألعاب  الى 
الرياضة وقت الفراغ كأي شاب 

قطري.
المفضلة  قــنــاتــك  مــاهــي  ڈ 

محليا وخليجياً ؟  
بــــــــكــــــــل   -

صـــــراحـــــة 
أفــــضــــل 
قـــــنـــــاة 

مــحــلــيــة تـــلـــفـــزيـــون قـــطـــر، أمـــا 
خليجيا فقنوات إم بي سي تحتل 
العربية  الــقــنــوات  فــي  الـــصـــدارة 
عن  تــحــدثــنــا  ،واذا  والــخــلــيــجــيــة 
الــصــحــف الــقــطــريــة فــأنــا مدمن 
عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة مـــلـــحـــق [ 

الرياضية .

وزني الزائد
ڈ مــا ســر ظــهــورك بــالــثــوب 
الـــخـــلـــيـــجـــي فـــــي قــــنــــاة بـــــي ان 

سبورت؟
ظهوري  سبب  الزائد  وزنــي   -
بالثوب الخليجي في قناة بي ان 
مع  يتناسب  ال  فوزني   ، سبورت 
إنقاص  وبعد   ، بالبدلة  الظهور 
وزني أصبحت أظهر بالبدلة في 
يوهات  استود  مختلف 

القناة.

العلي مع اصدقائة نجوم األعالمعبداللة العلي مع والده

العلي على شاشة بي ان سبورت

و واألربــعــاء،  لسبت 
التي الــكــرويــة  ــداث 
ل الـــيـــوم الــــى جــانــب

التحليل  .

نجاح وامل
ني المذيع القطري
ط فـــي قــنــاة بـــي ان

ســـبـــورت ان  ــــي  ب   
ــيــهــا وتــســخــر كــافــة
والمعنوية الــمــاديــة 
ـــكـــوادر ـــل ـتـــشـــجـــيـــع ل

ت ذاتها. 
قناة  نجاح  عوامل  ي 

ت؟
ـــمـــل فــــي الــقــنــاة 

فــســيــة الــشــريــفــة 
ــيــن بــهــا وهــو 
عن  فضال   ،

ى استقطاب 
لتحقيق  ر  

 اإلعـــالم 
عــربــيــا 

محليا وخليجيا ؟  
بــــــــكــــــــل   -

صـــــراحـــــة 
أفــــضــــل 
قـــــنـــــاة

يوهات  استود  مختلف 
القناة.

ت

أنا عرباوي .. ووسام رزق أنا عرباوي .. ووسام رزق 
العبي المفضلالعبي المفضل

اإلعالم علم وموهبةاإلعالم علم وموهبة

أتمنى العمل فيأتمنى العمل في
 قناة إخبارية قناة إخبارية

ال أفكر في الزواجال أفكر في الزواج

تغلبت على مشكلة تغلبت على مشكلة 
نطق « الراء» قبل نطق « الراء» قبل 
دخولي اإلعالمدخولي اإلعالم

العلي  عبداهللا  يقول  يشجعه  الــذي  القطري  الــنــادي  عن 
: أنــا عــربــاوي   وعشقي لــنــادي العربي ليس لــه حـــدود، و 
أعتقد أن نادي العربي يتخبط من كل الجهات ويمر بحالة 
مأساوية، الى حد بات الجمهور ال يكترث للخسارة و أصبح 

النادي العربي عنوانه الخسارة و ليس الفوز.
وأعتقد أن أفضل العب محلي في قطر هو وسام رزق 
أكيد  ألنــه  الملعب  فــي  قيادته  بسبب  الجيش  نـــادي  العــب 
األفضل كمستوى هو وحسن الهيدوس ولكن قيادية وسام 

هي ما تعجبني وال نراها في العب محلي .

يرى عبداهللا العلي أن اإلعالم مظلة كبيرة تضم تحتها 
العديد من التخصصات ، وهو علم كأي علم يمكن اكتسابه 
ولكن   ، والرغبة  الموهبة  توفر  ضــرورة  مع  أدواتــه  بتعلم 
أفرع  باقي  عن  مختلفة  خصوصية  له  التلفزيوني  التقديم 
أدوات  مــن  والتمكن  الموهبة  بين   مزيج  فهو   ، اإلعـــالم 
المقدم التلفزيوني والثقافة العامة، والبد من توافرها معا 
بمستويات كبيرة، فنحن نتحدث هنا عن عالم األضواء الذي 
تلفزيونيا  موهوبا  يكون  أن  التلفزيوني  المذيع  على  يحتم 
بديهة  وسرعة  وذكــاء  الشاشة  على  وقبوال  وحضورا  شكال 

وقدرة على السيطرة على الحوار وفهما لتقنيات الحوار.

عن الفترة التي سبقت عمل عبداهللا العلي في  قناة بي 
ان يقول : بعد استقالتي من تلفزيون قطر كنت عاطال عن 
العمل لمدة ٦ شهور ،  وقبل عملى في قناة بي ان سبورت 
كنت أرغب في خوص تجربة سياسية ، مع قناة  إخبارية 
خــارج قطر ، و ال أريــد أن أذكــر اسمها ، لكن راتبها كان 
ضعف الراتب المتوقع في قناة بي ان سبورت، لكني أوقفت 
ســـبـــورت،واآلن  ان  بــي  عـــرض  تسلمي  بــمــجــرد  الــتــفــاوض 
مع  النجاح  تحقيق  بعد  إخبارية  قناة  الى  لالنضمام  أطمح  

قناة بي ان سبورت رياضياً.

سألنا عبداهللا العلي عن مستقبله وطموحاته 
وطــمــوحــاتــي   .. غـــامـــض  مــســتــقــبــلــي  فـــقـــال : 
معلقة على مدار أربع سنوات في قناة بي 
تطوير  عــلــى  أعــمــل  حــيــث   ، ســبــورت  ان 
اسما  لنفسي  أصنع  حتى  إعالميا  ذاتــي 
أفكر  ال  و  الـــعـــرب،  الــمــذيــعــيــن  بــيــن 
مشاريع  وعــنــدي  حالياً  ـــزواج  ال فــي 

تنتظرني.

العلي  عبداهللا  المذيع  وسامة  تكون  قد 
لم  لكنه  المشاهدين،  قــلــوب  إلــى  أدخلته 
المتميز  وأداؤه  اجتهاده  ذلــك،  على  يعتمد 
والنجاح  االســتــمــرار  على  ســاعــداه  مــا  هما 
، عبد اهللا العلي مذيع قطري  برز كوجه 
استطاع  إذ  سبورت  ان  بي  قناة  في  متألق 
أن يفرض له مكانة وسط عمالقة اإلعالم 
الالفت  حضوره  ذلك  في  ساعده  العربي، 
وإطـــاللـــتـــه الــمــتــمــيــزة ، كــــان عـــنـــوانـــاً ثــابــتــاً 

لكاريزما الحداثة التي انتهجتها القناة .
[ حــــــاورت الــعــلــي حــيــث أكــــد أن 

 ، إعالمياً  جعلته  من  هي  الشارقة  جامعة 
وأن تجربته في تلفزيون قطر كانت مجرد 
التحديات  أكبر  أن  الفتا   ، انتقالية  مرحلة 
كانت  اإلعالمي  مشواره  في  واجهته  التي 
تغلبه على عدم إجادة نطق حرف الراء قبل 

العمل بتلفزيون قطر.
عليه  غلبت  الــقــطــري  اإلعــــالم  أن  وأكــــد 
القطريين  المذيعين  أغلب  وأن  العمومية، 
لــم يتخرجوا مــن كلية اإلعـــالم وال عالقة 
القطري  الــشــبــاب  مطالبا   ، بــاإلعــالم  لهم 

بالتخصص والدراسة قبل العمل باإلعالم.

وأكد أن تقدير العاملين سر نجاح قناة بي 
ان سبورت التي تقدر المذيعين القطريين 
متمنياً انضمامه الى قناة إخبارية سياسية .

وكشف عن أن تشجيعه وعشقه للنادي 
العربي ليس له حدود ، الفتا الى أن ألعاب 

الخفة إحدى هوايته المفضلة .
وقـــــال إن وزنـــــه الــــزائــــد ســبــب ظــهــوره 
إنقاص  في  نجاحه  قبل  الخليجي  بالثوب 
وزنه وظهوره بالزي العصري ، نافيا فكرة 
ارتباطه في هذه المرحلة بشريكة العمر .. 

والتفاصيل خالل السطور القادمة:    ن ي ي ور ]
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شباب قطر .. مشاهير على سناب شات شباب قطر .. مشاهير على سناب شات 
يبثون برامج اجتماعية ونشرات إخبارية ومقاطع لتنشيط السياحة

ــــشــــابــــة  ال اإلعــــــالمــــــيــــــة  لــــلــــمــــواهــــب  الـــــــهـــــــواء  عــــلــــى  ــــة  ــــي ــــاب شــــب أخــــــبــــــار  ونــــــشــــــرة  ــــــــــــو  رادي أول 

كتبت- هبة البيه:

ــــــر ســـــــــنـــــــــاب مــــن  مــــــشــــــاهــــــي
الــقــطــريــيــن عـــلـــى ســـنـــاب شـــات 
قــد يــكــونــوا أشــخــاصــاً عــاديــيــن .. 
وربـــمـــا ال يــبــحــثــون عـــن الــشــهــرة 
حصدهم  رغــم  األضـــواء  عــن  االبتعاد  ويفضلون 
بينهم   .. العالم  مستوى  على  المشاهدات  أعلى 
السياحة  لــتــرويــج  يــســعــون  اجــتــمــاعــيــون  نــشــطــاء 
السعيدة  اللحظات  من  العديد  وتوثيق  الداخلية 
والــريــاضــيــة..  والــوطــنــيــة  الشعبية  واالحــتــفــاالت 
إلــى  التطبيق  تــحــويــل  فــي  نــجــحــوا  مــوهــوبــون  أو 

الفعاليات  ونقل  البرامج  لتقديم  إعالمية  منصة 
والتفاصيل  األحداث  تناقش  إذاعة  أول  فظهرت 
سناب  نشرة  إلى  باإلضافة  اليومية،  االجتماعية 
الكاريكاتير  رســام  أطلقها  التي  اإلخبارية  شــات 
راشد الكواري واستطاعت جذب آالف المتابعين 

خالل فترة قصيرة.
كما استثمرت العديد من الــوزارات واألجهزة 
التنفيذية والجهات الخاصة بتطبيق سناب شات 
تنظمها  التي  واألنشطة  بالفعاليات  التعريف  في 
ومــنــهــا وزارتــــــا الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، والــتــعــلــيــم 
وجامعة  الفني،  اإلبداع  ومركز  العالي،  والتعليم 
للمشاهير  مختلفة  لحسابات  باإلضافة  قطر، 

واإلعالميين، ورواد العمل اإلجتماعي.
واتـــجـــه الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات اإلعــالمــيــة 
هذا  عبر  الــرســمــي  حسابها  إلطـــالق  والــرســمــيــة 
شــات»  «ســنــاب  بأهمية  منها  إيــمــانــاً  التطبيق، 
وكان  قطر،  في  اإلعالمية  الحركة  في  ودوره 
قــطــريــة  إعـــالمـــيـــة  جــهــة  أول  قــطــر  تــلــفــزيــون 
الجهات  باقي  وتبعه  عليه،  رسمياً  حساباً  تمتلك 

اإلعالمية.
 كما وجد التطبيق طريقه إلى شباب وسيدات 
استخدمته  وكذلك  منتجاتهم،  لترويج  األعمال 
أخريات في اإلعالن عن دورات لتعليم المكياج 
والــطــبــخ وغــيــرهــا مـــن الــمــشــروعــات الــقــطــريــة 

الواعدة. ويملك تطبيق سناب شات ميزة فريدة 
من نوعها وهي إمكانية عرض الصورة أو مقطع 

الفيديو لمدة وجيزة قبل أن تختفي لألبد.
ورغم أن اللقطة ال تظل متواجدة بشكل دائم، 
بعد  تلقائي  بشكل  بإخفائها  التطبيق  يقوم  حيث 
القيام  المستخدم  بإمكان  أنــه  إال  زمنية،  مــدة 
بـــأخـــذ لــقــطــة مـــصـــورة لــلــشــاشــة لــحــفــظ مـــا تم 

إرساله.
تطبيق  أن   ] منوعات  لـ  الشباب  ويؤكد 
السناب شات أصبح المنصة اإلعالمية األولى بين 
األخــرى،  االجتماعي  الــتــواصــل  تطبيقات  جميع 
من حيث االنتشار وعدد مستخدميه في قطر، 

مــوضــحــيــن أن تــطــبــيــق «ســـنـــاب شـــــات» رغــم 
بـ  مقارنته  حــال  في  األدوات  حيث  من  تواضعه 
االنتشار  في  يستمر  أنــه  إال  وتويتر»،  «يوتيوب، 
بــســرعــة كــبــيــرة بــيــن أوســـــاط الـــشـــبـــاب، وذلـــك 
باإلضافة للسهولة الشديدة في الوصول للمحتوى 
المقّدم من خالله. منوعات [ رصدت أهم 
وحـــاورت  شــات  ســنــاب  على  الشبابية  الــتــجــارب 
أصــحــابــهــا حـــول أســـبـــاب نــجــاحــهــا، والــخــطــوات 

المستقبلية لتطوير التجربة..

الخميس ١٤ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢١ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٣)

اإلعالم  وخبير  مدرب   - محمد  عمار  يضيف فالتطبيق يمكنك من إضافة كل أنواع األنشطة استطاعت هذه الوسيلة تقديم محتوى نوعي، ال بأس به من المؤسسات بشكل كبير، بحيث في المجتمع القطري، وقد انخرطت فيها عدد المنصات اإلعالمية والتواصل في الوقت الحالي اإلجــتــمــاعــي: الــســنــاب شـــات وســيــلــة مــن أهــم يقول  ما  وهو  صــوت،  أو  فيديو  أو  صور  أن تعاملهم مع جمهورهم المستخدم.نــوعــاً مــن اإلبـــــداع لــألشــخــاص الــمــبــدعــيــن في من  تؤكد  التي  اإلحصائيات  آخــر  إلــى  وهو وأشــار  اإلنـــاث  مــن  للمستخدمين  األكــبــر  حيث الــعــدد  مـــن  نــوعــيــن  يعطينا  مــؤشــر  ذاتــــه  وجــود بــحــد  ضـــرورة  على  ويشجع  المميز  السناب يــحــتــم عــلــيــنــا زيـــــادة الــتــوعــيــة فـــي االســتــخــدام محتوى يناسب فئة الفتيات، وفي نفس الوقت الــجــانــب  اســتــخــدام  فــي  الخصوصية  بالسن شات، وبالنسبة للتجارب التي رأيتها عبر هذا بــمــوضــوع  الصغار  فئة  تخاطب  أنها  أرى  التي البرنامج  الفئات  أكثر  من  إنهم  حيث  من تستخدمه، وهي فرصة حقيقية للوصول لهذه والمراهقين  بأكثر  إليها  نصل  أن  نحتاج  فنحن  المجتمع طريقة وهو مناسب لمخاطبتهم.وقال: هناك الفئة  في  المؤثرين  األشخاص  من  عبر العديد  الفئات  هذه  مخاطبة  استطاعوا  مشاهدات الحسابات المؤثرة تتراوح بين ١٠ وعـــرض مــشــاريــع الـــدولـــة.وأشـــار إلــى أن عدد نشر تنقالتهم سواء داخل أو خارج دولة قطر القطري 

األشــخــاص  ومعظم  مشاهد،  ألــف  و٢٠  المشاهدات آالف  نسب  عن  يفصحون  ال  إلى لديهم.وأشار إلى وجود تجارب مميزة شهدها المؤثرين  الفتا  اليــف،  الدوحة  تجربة  مثل  الــدولــة، يناسب ثقافتنا وهويتنا وهو األمر الذي يحتاج أهمية مخاطبة المجتمع العالمي عبر محتوى التطبيق  مــؤســســات  مــن  كــبــيــراً  ودوراً  استخدام ومن التجارب الناجحة في هذا المجال كذلك تــوعــيــة  في  والرياضة  الثقافة  وزارة  رسالتها تجربة  لتوصيل  اإلجتماعي  الــتــواصــل  عبر وتــغــطــيــة فــعــالــيــاتــهــا، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة مــواقــع  الثقافية  الرسالة  توصيل  دمــج  على استمرار  مقبلون  وأننا  خاصة  الرياضية  أحداث وبطوالت رياضية كبرى.األحــداث 

مطلوب مخاطبــة العالــم بثقافتنا

عمار محمد خبير اإلعالم االجتماعي:

الكاريكاتير  -رّسام  الــكــواري  راشــد 
تــجــربــة  لــــه  االجتماعي-  ـــنـــاشـــط  وال
تقديم  وهي  شات  سناب  على  خاصة 
يقول:  تجربته  وعــن  إخــبــاريــة.  نشرة 
لي  بالنسبة  اإلخــبــاريــة  الــنــشــرة  أعتبر 
شــات،  السناب  عالم  فــي  جيدة  بــدايــة 
تخطت  فــقــط  لــهــا  أســـبـــوع  أول  فــفــي 
جيداً،  مؤشراً  يعد  وهــذا  متابع   ١٥٠٠

وعدد المتابعين في ازدياد يومياً.
 وأضــــــاف: لــســت مـــن أكــثــر الــنــاس 
متابعة على السناب شات ولكن حداثة 
وجعلتنا  إليها  الــنــاس  جــذبــت  الــفــكــرة 
نــنــتــشــر بـــســـرعـــة، كــمــا أنـــنـــي أحـــرص 
أنقل  الــذي  المصدر  حساب  نشر  على 
مـــنـــه الــــحــــدث فــــي الـــنـــشـــرة وهـــــو مــا 
وإرســال  بإضافتي  يقوم  الكثير  يجعل 
اإلمكان  بقدر  وأحــاول  لي،  التغطيات 
أن أفـــيـــد الـــنـــاس أكـــثـــر مــمــا أســتــفــيــد 
بسيطة  مــقــتــطــفــات  وأخــــتــــار  مــنــهــم 
الناشطين  األشـــخـــاص  حــســابــات  مــن 

والمجتهدين على الساحة.
 وقـــــــال: مــــن أبــــــرز االنــــتــــقــــادات 
تصوير  شــات،  السناب  لمستخدمي 
السيارة،  قــيــادة  أثــنــاء  الفيديوهات 
نسعى  اجتماعيين  كنشطاء  ولكننا 

للتوعية بمخاطر تلك السلوكيات.
 وأكد على أن استخدام المؤسسات 
لسناب  المختلفة  والخاصة  الحكومية 
شــــات فـــي تــغــطــيــة فــعــالــيــاتــهــم شــيء 

إيجابي 
إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة 

المناسبة لهم كجهة رسمية.
 الفــتــاً إلـــى أن عــــدداً مــن الــتــجــارب 
مثل  المختلفة  والــجــهــات  لــلــشــركــات 
مميزة  كــانــت  أوريــــدو  شــركــة  تجربة 
عــــلــــى ســــنــــاب شـــــــات حــــيــــث نـــّظـــمـــت 
في  الــجــمــهــور  فيها  شــاركــت  مــســابــقــة 
ــــــر لــلــمــخــيــمــيــن في  الــبــحــث عـــن راوت
بعض  وضعت  حيث  سيلين،  منطقة 
يصل  ولمن  حسابها  على  التلميحات 
ــفــعــل  ــال لــــه يـــحـــصـــل عـــلـــى هـــــدايـــــا، وب
أتابع  وكــذلــك  مختلفة،  تجربة  كانت 
يقومون  فهم  المتاحف  هيئة  حساب 
بـــتـــصـــويـــر مــــا خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس فــي 

القديمة  القطع  عرض  ويتم  المتاحف 
األشــيــاء  وتــعــرض  صيانتها،  ومــراحــل 
الـــتـــي ال تـــعـــرض لــلــجــمــهــور، وكــذلــك 
مشيرب  لشركة  مميزة  تجربة  هناك 
الــعــقــاريــة تـــعـــرض أنــشــطــة لــألطــفــال 
وتعرض تطّورات المشروعات وتفاعل 
األطـــــفـــــال مــعــهــا بــشــكــل يــــومــــي، أمـــا 
هناك  فكانت  الحكومية  المؤسسات 
في  والرياضة  الثقافة  لـــوزارة  تجربة 

نقل فعاليات ملتقى الشباب القطري.
 وأشار إلى أن انتشار هذا البرنامج 
يستطيع  كــونــه  القطري  المجتمع  فــي 
ومختلف  والــصــغــار  لــلــكــبــار  الـــوصـــول 
من  مــحــبــوبــاً  ويعتبر  المجتمع  فــئــات 
غير  استخدامه  فــي  وبسيطاً  الجميع 

عديدة  تفاصيل  بــه  توجد  وال  معقد، 
وغيرهما  بــوك  وفــيــس  تويتر  مثل 
مـــن الـــبـــرامـــج. كــمــا نــجــح ســنــاب 
شـــــات فــــي الــــتــــرويــــج لــلــحــمــالت 
الــمــجــتــمــعــيــة الــتــوعــويــة مــثــل حملة 
بالترويج  قامت  التي  أمانك  حزامك 
لها حسابات مثل د.حمود، واإلعالمي 
أحمد  اإلعالمي  وكذلك  جاسم،  حمد 
عبداهللا فجميعهم ركزوا في رسالتهم 
عبر سناب شات التي وجهوها للشباب 
عــن مــوضــوع الــحــوادث وحــث الشباب 
وبالفعل  األمــان،  حــزام  استعمال  على 
هـــذه الــحــمــالت نــجــحــت فــي الــوصــول 
لفئة كبيرة من الشباب. وقال: سناب 
شــــات يــعــد اآلن مـــن أقــــوى مــنــّصــات 
التواصل االجتماعي وتأثيره بات كبيراً 
جداً ، واستحوذ على الساحة حيث قل 
شبكات  مستخدمي  وتفاعل  االهتمام 
اإلنستجرام  على  االجتماعي  التواصل 

والمواقع األخرى.
الفلورز  عــدد  أن  فــرغــم  وأضـــاف:   
لم  أنه  إال  أكبر  لــدّي  اإلنستجرام  على 
يــصــبــح الــجــمــهــور مــتــفــاعــالً مــعــه مثل 
الذي  التفاعل  وبات  استخدامه،  بداية 
وتأثيره  أكثر  شــات  سناب  على  يأتي 
يتم  جديد  برنامج  كل  أن  كما  أقــوى، 
طرحه يطغى على ما قبله من برامج 
أم  وينتهي  مــوضــة  هــو  هــل  نعلم  وال 

سيظل استخدامه مستمراً.

أطلقـــــت أول نشــــــرة أخبــــــــار
رسام الكاريكاتير راشد الكواري:

يــؤكــد اإلعـــالمـــي الــقــطــري صــبــاح الـــكـــواري أن 
الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري نـــجـــح فــــي اســـتـــثـــمـــار تــطــبــيــق 
ســـنـــاب شـــــات فــــي الـــتـــرويـــج لـــلـــتـــراث الــقــطــري 
والشعبية  الوطنية  االحــتــفــاالت  وتوثيق  األصــيــل، 
مــثــل احــتــفــاالت الــيــوم الــوطــنــي والــيــوم الــريــاضــي 
والــمــهــرجــانــات الــتــراثــيــة.  وقـــال: «أصــبــح سناب 
التواصل  وسائل  منّصات  أبرز  من  واحــداً  شات 
االجتماعي للتعبير عن أي فاعلية أو حدث، 

وقد طغى السناب على باقي الوسائل وكذلك على 

أو  المسموعة  ســواء  األخــرى  اإلعــالم  وسائل  باقي 

رغبة  حالة  وفي  إليها  يلجأ  الكل  وأصبح  المرئية، 

أحد أصحاب المشاريع عن اإلعالن عن شيء أصبح 

يتجه لوسائل التواصل االجتماعي قبل التفكير في 

وسيلة  أصبحت  حيث  األخرى،  الوسائل  استخدام 

وسهلة  المجتمع  فــئــات  لــكــافــة  الــوصــول  ســريــعــة 

الرسالة  تصل  وبذلك  مكّلفة،  وغير  االستخدام 

الــتــي تــود تــقــديــمــهــا إلــى الــشــبــاب والــنــاس وهــم 

وأشــار  جــواالتــهــم.   ممسكين  أمــاكــنــهــم  فــي 

مــن  أصـــبـــح  شــــات  الـــســـنـــاب  أن  إلــــى 

الــنــاس،  لــدى  المحّببة  الــوســائــل 

وشــهــد تــغــطــيــات لــكــثــيــر مــن 

الــــــمــــــبــــــادرات والــــفــــعــــالــــيــــات 

في  عــنــهــا  اإلعــــالن  يــتــم  الــتــي 

الـــــدولـــــة.  وقـــــال: كــمــا تعكف 

مــؤســســات الـــدولـــة وعــــدد مـــن الـــــــوزرات لتغطية 

فعاليتها عن طريقه ونحن نشّجعهم على 

االســتــمــرار فــي هــذا األمــر، 

بحيث تصل التغطيات 

إلى أكبر شريحة 

مــــمــــكــــنــــة مـــن 

الناس.

صباح الكواري: شبابنا نجح في االستثمار الوطني للتطبيق



ظاهرة الفاشنيستا دعاية تستغل المتابعين  ظاهرة الفاشنيستا دعاية تستغل المتابعين  
فتيات يروجن للسلع التجارية بتصوير حياتهن اليومية على وسائل التواصل

ـــق ـــســـوي ـــت ـــل ل رخـــــصـــــيـــــة  وســـــيـــــلـــــة   .. الـــمـــســـتـــهـــجـــنـــة  والـــــــحـــــــركـــــــات  ـــــة  ـــــق ـــــالئ ال غـــــيـــــر  ـــــس  ـــــالب ـــــم ال
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كتبت - سحر معن:

 برزت على مواقع التواصل االجتماعي 
جديدة  ظــاهــرة  الماضية  الفترة  خــالل 
أو   Fashionista الـــــــ  عــلــيــهــا  أطــــلــــق 
الــفــاشــنــيــســتــا والـــتـــي يــــروج مـــن خــاللــهــا 
لمفهوم التسويق الحي من خالل فتيات 
من  بالتسويق  ويقمن  الموضة،  يعشقن 
وفيسبوك  تويتر  على  حساباتهن  خــالل 
وانـــســـتـــجـــرام وســـنـــاب شــــات ويــوتــيــوب 
لبعض منتجات الشركات وفي مقدمتها 
األزيـــــــــاء والـــــســـــيـــــارات ومــســتــحــضــرات 

التجميل.
الــظــاهــرة أثـــــارت حــالــة مـــن الــجــدل 
ـــــقـــــســـــام عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  واالن
االجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث اعــتــبــرهــا الــبــعــض 
إهانة للمرأة بجعلها سلعة تحت الطلب 
انتهاكها  عــن  فضال  الــدعــايــة،  لــشــركــات 
الفتاة  تتقاضاه  أجر  مقابل  للخصوصية 
ـــشـــارع  بــتــصــويــر نــفــســهــا فـــي الــبــيــت وال
واألمـــاكـــن الــعــامــة لــتــرويــج الــمــنــتــجــات 

خالل ممارسة حياتها الطبيعية.
المؤيدون  يعتبر  اآلخــر  الجانب  على 
لــلــظــاهــرة أنـــهـــا نــــوع جـــديـــد مـــن فــنــون 
الــتــســويــق الــــذي يــعــتــمــد عــلــى االســتــعــانــة 
بوجوه شابة وغير متخصصة في مجال 
ــتــرويــج لــبــعــض الــمــنــتــجــات  ــل الـــدعـــايـــة ل
فــــي مــحــيــط أصـــدقـــائـــهـــا والــمــعــجــبــيــن 
بـــصـــفـــحـــاتـــهـــا عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 

االجتماعي.
عبر  «الفاشنيستا»  ظــاهــرة  متابعه   
الـــصـــفـــحـــات لـــخـــاصـــة لــلــمــســتــخــدمــيــن 
مــن  الــمــتــابــعــيــن  مــعــظــم  أن  نــكــتــشــف 
تبهرهم  الــذيــن  والــمــراهــقــيــن  األطــفــال 
المنتجات،  لتلك  الترويج  في  التلقائية 
وعلماء  الــخــبــراء  بعض  اعتبره  مــا  وهــو 
االجــــتــــمــــاع خــــطــــرا يــــهــــدد أخـــالقـــيـــات 
الــمــجــتــمــع، حــيــث تــدفــع تــلــك اإلعــالنــات 
تلك  تقليد  إلـــى  والــمــراهــقــيــن  األطــفــال 
الــشــخــصــيــات ونـــقـــل حــيــاتــهــم الــخــاصــة 
ويتداولها  يشاهدها  فيديو  مقاطع  عبر 
مـــراعـــاة  دون  الـــعـــالـــم  حــــول  الــمــاليــيــن 

ألخالقيات المجتمع.
ويــصــنــف عــلــمــاء الــنــفــس 

الـــفـــئـــات الـــمـــهـــووســـة 
بـــتـــلـــك الـــظـــاهـــرة 

بــــأنــــهــــا تـــعـــانـــي 
مـــــــــــن حــــب 

الـــظـــهـــور، 
والبحث 

عـــــــــــــن 

األمــــــوال مــهــمــا انــتــهــكــت تــلــك الــوظــيــفــة 
حياتهم الخاصة.

المستهجنة  التصرفات  إلــى  وأشـــاروا 
التي يقوم بها «الفاشنيستا» والتي تشمل 
غير  مالبس  وارتـــداء  والــصــراخ  الرقص 
واعتبروها  للمنتجات،  للترويج  الئقة 
تـــعـــكـــس مـــشـــاكـــل نـــفـــســـيـــة ألصـــحـــابـــهـــا 
مستهجن  سلوك  أي  لممارسة  تدفعهم 

لمجرد لفت األنظار.
ياسين  تؤكد الطالبة حال   في البداية 
بــراءة  تستغل  (الفاشنيستا)  ظــاهــرة  أن 
الــفــتــيــات خــاصــة فـــي فــتــرة الــمــراهــقــة 
بــجــعــلــهــا مــــــادة حـــيـــة لـــلـــدعـــايـــة، حــيــث 
األســاســيــة  الــرســالــة  الــشــركــات  تمنحها 
لــلــدعــايــة وتـــتـــرك لــهــا حــريــة الــتــرويــج 
والــــعــــرض، فــتــســعــى الـــفـــتـــاة لــكــســر كل 
بارتداء  عليها  المتعارف  اإلعــالن  قواعد 
بحركات  القيام  أو  الئقة  غير  مالبس 

مستهجنة للفت األنظار.
 وأضافت: انتشار ظاهرة الفاشينسيتا 
له  وصلنا  الــذي  والتطور  للحداثه  يعود 

عبر مواقع التواصل االجتماعي  
أدوار  بـــعـــض  بـــــأن  واعـــتـــبـــر 

كثير  فعال  الفاشينيستا 
فـــــــــــــــــي 

عملهم  أن  كــمــا  الــخــلــيــجــي  مــجــتــمــعــنــا 
ال يــقــف عــلــى آخــــر صــيــحــات الــمــوضــة 
طبيبه  أو  طبيب  ألفــضــل  بــل  والمكياج 
وغــيــره  تجميل  مــركــز  ألفــضــل  وأيــضــا 
فهي بطبيعة عملها تسوق لشيء ما بأنه 
إيجابيا  الشيء  هــذا  يكون  فقد  األفضل 

نوعا ما وسلبيا أغلب األوقات. 
تفتقد  الفيديوهات  بعض  أن  وتعتبر 
فكثيرا  بــه  مايقومون  حــول  لمصداقية 
تـــعـــرض الــفــاشــنــيــســتــا مــوضــوعــا مـــا قد 
فئه  مــع  ويــتــعــارض  معينة  فئه  يناسب 
تقبل  المجتمع  مــن  فئة  وهــنــاك  كبيرة 
على متابعتهم و يرون بأن أدوارهم ال 
الخليجية  والــعــادات  القيم  مع  تتعارض 
متنوعة  خدمات  لهم  يقدمون  وبأنهم 
التواصل  مواقع  عبر  نوعها  من  ومميزة 

االجتماعي وأن كانت بأسعارمرتفعة. 

 حديث المجالس
الفاشنيستا  أن  مصطفى  فــرح  تشير 
عارضة تعرض جميع صيحات الموضة 
والمنتجات التجارية و العطور وغيره 
وهو أمر تهتم به كل امرأة وتكون 
ــا  ــيــســت ــفــاشــن هــــــذه ال
قـــد وفـــــرت الــوقــت 
والـــــجـــــهـــــد لـــلـــنـــســـاء 
وخـــصـــوصـــا الــعــامــالت 
بـــمـــجـــرد الــمــتــابــعــة عــبــر 
الــــــمــــــوقــــــع الـــــــخـــــــاص بـــه 
وحـــــصـــــولـــــهـــــا عـــــلـــــى آخـــــر 

صيحات الموضة. 
هــنــاك  أن  وأوضــــحــــت 
تــــنــــافــــس بــــيــــن الـــفـــتـــيـــات 
ــا  ــــشــــبــــاب الــفــاشــنــيــســت وال
األول  الــمــركــز  الحـــتـــالل 
وجمع  المتابعين  بكثرة 

يعود  وهــــذا  المعجبين  مــن  عـــدد  أكــبــر 
ــفــائــده فـــي حــــال تـــم افــتــتــاح  ــال عــلــيــهــم ب
الفاشنيستا  هــذه  فتدعى  جديد  مطعم 
له ومن خالل شهرتها يقبل العديد من 
عليه  تحصل  مـــادي  بــمــقــابــل  لــه  الــنــاس 
والساعة  بالدقيقة  ويحسب  الفاشنيستا 
التي قضتها الفتاة أثناء االفتتاح والكثير 
الئقه  غير  فيديوهات  يعرضن  منهن 

لزيادة المتابعين.
وبينت فرح أنه التخلو مجالس النساء 
الفاشنيستا  أزيــاء  عن  النقاش  من  اليوم 
وأعمالهن ومالبسهن بل يقضين معظم 
وقتهن على متابعتهن ومتابعة تفاصيل 
واألمــور  المهمة  األحـــداث  مــن  حياتهن 

الشيقة والمواضيع  التي تخص المرأة.

  قوة التأثير
  حصه محمد الخليفي تقول انتشرت 
كــثــيــرا فـــي يــومــنــا الــحــالــي الــفــاشــنــيــســتــا 
ـــراهـــن فـــي الـــســـنـــاب شــات  فــأصــبــحــنــا ن
واليوتيوب واالنستجرام واستغللن كثيرا 
من وقتنا واحتللن الجواالت وهذا يعود 
يقترض  أصبح  والـــذي  المجتمع  لوعي 

على  الحصول  أو  االقتناء  أجل  من 
لتقليد  الــمــوضــة  صــيــحــات  آخـــر 

أمـــــور مــزيــفــة ال تــشــبــهــه وال 
تتناسب معه. 

وقــــالــــت: ال نــنــكــر مــدى 
فــاعــلــيــة بـــرامـــج الــتــواصــل 
بل  حياتنا  على  التأثير  في 
عقولنا  تستهوي  أصبحت 
فهم  طبيعي  غــيــر  بــشــكــل 
الـــــــذي يـــكـــســـبـــون الـــشـــهـــرة 
والــــمــــال ونـــحـــن نــخــســر ما 
يقتنونه  مـــا  ــنــاء  القــت لــديــنــا 

بل  يقتنونه  ال  بالفعل  وهـــم 

مــؤجــر لــهــم لــلــدعــايــة واإلعــــالن وكسب 
المال. 

انتهاك للخصوصية 
ظاهرة  أن  المريخي  ســـارة  تــوضــح   
الــعــارضــات  خصوية  تنتهج  الفاشنيستا 
والمكياج  والمالبس  السيارات  إلعالنات 

بما يتعارض مع تقاليد المجتمع.
وقــــالــــت: هـــنـــاك إعــــالنــــات مــدفــوعــة 
أصبحت  ومــؤســســات  لــشــركــات  الــثــمــن 
تــتــهــافــت عــلــيــهــم بــشــكــل كــبــيــر لــضــمــان 
تسويق منتجاتهم وبضائعهم حيث تقوم 
أو  ما  لمؤسسة  اإلعالن  الفاشنيستا  هذه 

شركة لتحصل على أجرعال.
وأضــــافــــت يــتــلــخــص عــمــلــهــا بــعــرض 
والفساتين  ومــاركــاتــه  وأنــواعــه  المكياج 
حياتها  عــــرض  وكـــذلـــك  ومـــوديـــالتـــهـــا، 
وحـــفـــالتـــهـــا  مـــنـــاســـبـــاتـــهـــا  و  الــــخــــاصــــة 
والمطاعم  عليها  تتردد  التي  والمطاعم 
التي تدعى إليها لالفتتاح من أجل كسب 
أكبر عدد من الناس ليقبلوا على الشراء 

أو الذهاب لهذا المطعم أو الماركت.

 وسيلة إعالنية  
تــقــول الــطــالــبــه هـــنـــادي مـــبـــارك: إن 
على  تــوفــر  أصبحت  الــيــوم  الفاشينيستا 
تقضيه  أن  يــمــكــن  طــويــال  وقــتــا  الـــمـــرأة 
الموضة  مــن  حاجاتها  عــن  البحث  فــي 
ــــاء، متنقلة مــن مــكــان إلــى آخــر،  واألزي
وتــجــنــبــهــا لــزحــمــة الـــطـــرق والـــذهـــاب 

للموالت في المحالت.
وسيلة  تــمــثــل  الــظــاهــرة  أن  وأكـــــدت 
إعالنية مؤثرة لزيادة عدد المستهلكين 
إلى الشركات التجارية ومن ثم مصدراً 
إضافيا ألرباح هذه الشركات من خالل 
فيديو ال يتعدى ٥٠ ثانية.  وأشارت إلى 
لفت  فــي  الفاشينيستا  مــن  كثير  نــجــاح 
األنظار إلى اقتناء مايقتنينه ومتابعتهن 
فــي  الــمــتــمــيــز  وأســـلـــوبـــهـــن  بــــــأول  أوال 
ثياب  من  الموضة  صيحات  آخــر  انتقاء 
ـــيـــارهـــم لــمــســاحــيــق  وإكــــســــســــوار، واخـــت
التجميل، حتى أصبح لكل منهن 
المتابعين  مـــن  كــبــيــر  عـــدد 
متابعة  يحرصون  الذين 

الموضة واألزياء. 

شــخــصــيــات ونـــقـــل حــيــاتــهــم الــخــاصــة
ويتداولها يشاهدها  فيديو  مقاطع  بر 
مـــراعـــاة دون  الـــعـــالـــم  حــــول  مــاليــيــن 

خالقيات المجتمع.
ويــصــنــف عــلــمــاء الــنــفــس

فـــئـــات الـــمـــهـــووســـة
تـــلـــك الـــظـــاهـــرة

أنــــهــــا تـــعـــانـــي 
ـــــــــن حــــب
ظـــهـــور،
لبحث
ــــــــــن 

عبر مواقع التواصل االجتماعي
أدوار بـــعـــض  بـــــأن  واعـــتـــبـــر 

كثير فعال  الفاشينيستا 
فـــــــــــــــــي

وهو أمر تهتم به كل امرأة وتكون
ــيــســتــا ــفــاشــن هــــــذه ال
قـــد وفـــــرت الــوقــت
والـــــجـــــهـــــد لـــلـــنـــســـاء
وخـــصـــوصـــا الــعــامــالت
بـــمـــجـــرد الــمــتــابــعــة عــبــر
الــــــمــــــوقــــــع الـــــــخـــــــاص بـــه
وحـــــصـــــولـــــهـــــا عـــــلـــــى آخـــــر

صيحات الموضة.
هــنــاك أن  وأوضــــحــــت 
تــــنــــافــــس بــــيــــن الـــفـــتـــيـــات
ــا ــــشــــبــــاب الــفــاشــنــيــســت وال
األول الــمــركــز  الحـــتـــالل 
وجمع المتابعين  بكثرة 

يقترض أصبح  والـــذي  المجتمع  لوعي 
على  الحصول  أو  االقتناء  أجل  من 
لتقليد الــمــوضــة  صــيــحــات  آخـــر 
أمـــــور مــزيــفــة ال تــشــبــهــه وال

تتناسب معه. 
وقــــالــــت: ال نــنــكــر مــدى
فــاعــلــيــة بـــرامـــج الــتــواصــل 
بل  حياتنا  على  التأثير  في 
عقولنا تستهوي  أصبحت 
فهم طبيعي  غــيــر  بــشــكــل 

الـــــــذي يـــكـــســـبـــون الـــشـــهـــرة 
والــــمــــال ونـــحـــن نــخــســر ما 
يقتنونه مـــا  ــنــاء  القــت لــديــنــا 

بل  يقتنونه  ال  بالفعل  وهـــم

يق م ر ي و ر و وإ
التجميل، حتى أصبح لكل منهن
المتابعين مـــن  كــبــيــر  عـــدد 
متابعة يحرصون  الذين 

الموضة واألزياء. 

د. خالد المهندي:الفاشنيستا 
يسعون لجذب األنظار

يؤكد د. خالد المهندي «استشاري علم نفس» أن شخصية 
أصحابها  شخصية  في  نفسي  خلل  وجود  تعكس  الفاشنيستا 
بعرض تفاصيل الحياة اليومية عبر تصوير مقاطع قصيرة 

وترويجها ليشاهدها ماليين البشر .
من  يعانين  الــعــارضــات  هــؤالء  مــن  كثيرا  أن  إلــى  ويشير 
الهستيرية  والحركات  الصراخ  حالة  تكشفها  نفسية  متاعب 
وجذب  األنــظــار  للفت  العامة  األمــاكــن  في  أحيانا  والــرقــص 
لطبيعة  مراعاة  دون  تروجها  التي  للسلع  التابعية  من  مزيد 
المجتمعات المحافظة التي تنتمي لها، وتأثيرها على غيرها 

من الفتيات و المراهقين.
وقال: هؤالء الفاشنيستا مريضات عقليا ونفسيا ومدمنات 

للشهرة ويحتجن لعالج بسبب تصرفاتهن غير الالئقة.
مع  التعامل  بعملية  الناس  بتوعيه  لإلعالم  رساله  ووجه   
مواقع التواصل االجتماعي وتثقيفهم من خالل عرض أمور 
من  أصبحن  الفاشنيستا  هؤالء  إن  حيث  العربية  األمة  تفيد 
كثيرة  وشركات  المجتمع  في  مسموعة  كلمة  لديهم  الذين 
تدعوهن لعرض أمور غير ومفيدة للمجتمع كما أن الجيل 
به  ويتقيد  مسموعة  وكلمة  شهرة  لديه  لمن  يعود  الحالي 

وهذا خطر.

فتيات: الظاهرة 
استغالل مرفوض 

للمرأة واعتداء على 
حياتها الخاصة  
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الكــرة زمـــان أحــلى 
سلطان السفياني حكم النخبة لـ منوعات [:

ڈ بــــدايــــة كـــيـــف تـــــرى كـــرة 
عندما  السابق  وفي  اآلن  القدم 

كنت العبا ؟
- زمان الكرة كانت «أحلى» 
كـــان  حـــيـــث  اآلن  مــــن  بــكــثــيــر 
الــــالعــــب يــلــعــب لــلــفــانــلــة الــتــي 
للنادي  يلعب  اآلن  أمــا  يرتديها 
الــذي يدفع لــه وفــي كــل موسم 
تغير  األنــديــة  مــن  الكثير  تــجــد 
نصف العبيها بسبب االنتقاالت 
عملية  مـــن  قــلــل  األمـــــر  وهـــــذا 
االنــتــمــاء وأصــبــحــت»الــفــلــوس» 
وهو  العملية  هــذه  فــي  تتحكم 
مــــا أثـــــر عـــلـــى كــــل شـــــيء حــتــى 

المتعة في متابعة المباريات .

والتغيرات االنتقاالت 
ڈ وماذا تقصد بذلك ؟

كانت  الجماهير  قبل  مــن   -
ـــــمـــــدرجـــــات لــمــتــابــعــة  تــــمــــأل ال
الـــمـــبـــاريـــات وتــشــجــيــع فــرقــهــا 
الجماهيري  اإلقبال  نجد  واآلن 
عــلــى الــمــدرجــات قــلــيــال إال في 
مثل  المهمة  الــمــبــاريــات  بعض 
الـــديـــربـــي وكـــذلـــك الــكــالســيــكــو 
ــــذي يــجــمــع الــســد مـــع الــريــان  ال
ارتباط  عــدم  ذلــك  في  والسبب 
في  بمعنى  بالالعبين  الجمهور 
يعشق  كــــان  الــجــمــهــور  الـــســـابـــق 
واآلن  باالسم  ويعرفهم  العبيه 
األســــمــــاء تــتــغــيــر وكـــــل مــوســم 
الالعب  وأحيانا  ناد  في  الالعب 
يــلــعــب فـــي نــاديــيــن فـــي مــوســم 

واحد .

الجماهير ابتعاد 
ڈ هــل هــذا األمـــر هــو سبب 

العزوف الجماهيري ؟
مهم  دور  لـــه  شـــك  بــــدون   -
ورئيسي .. عندما كنا نلعب فإن 
األصــدقــاء واألقــــارب والــزمــالء 
خلف  يــكــونــون  المنطقة  وأهـــل 
الفريق في مبارياته ويعرفون 

كــل الــالعــبــيــن والــالعــب كــان 
يـــــبـــــدأ الـــــمـــــشـــــوار ويـــعـــتـــزل 

فــي نــفــس الـــنـــادي وهــــذا يخلق 
نــوعــا مــن االنــتــمــاء والــحــب بين 
واآلن  والــجــمــاهــيــر  الــالعــبــيــن 
الوضع اختلف وغابت الجماهير 
واألكثر من ذلك أنه في الزمن 
ابنه  يجعل  الالعب  كان  القديم 
ــــنــــادي مــن  ــلــعــب فــــي نـــفـــس ال ي
الصعب أن يلعب في مكان آخر 
وكــذلــك  اخــتــلــف  الـــوضـــع  واآلن 
فــي كــل مــوســم يــظــهــر العــبــون 
جـــدد يـــؤثـــرون عــلــى االرتـــبـــاط 
وبالتالي  بالنادي  الجماهيري 

غيابهم عن المدرجات .

زمن االحتراف
االحتراف  هو  هذا  ولكن  ڈ 

وفي كل مكان في العالم ؟
- االحـــتـــراف مــهــم ومــوجــود 
ولــكــن عــمــلــيــة االنــتــقــاالت بين 
أصبحت  الــقــطــريــيــن  الــالعــبــيــن 
كبيرة وتؤثر على االنتماء ومثال 
عندما ينتقل العب من ناد إلى 
آخـــر تــحــدث ضــجــة كــبــيــرة في 
الماضي واآلن األمر عادي جدا 
يأخذ  الالعب  كان  السابق  وفي 
مــــــــقــــــــدم 

واآلن  بــســيــطــة  ورواتـــــــب  عــقــد 
مالية  مبالغ  العبين  فــي  يــدفــع 
كـــبـــيـــرة مـــبـــالـــغ فـــيـــهـــا وأصـــبـــح 
المادة   » صــوب  يذهب  الالعب 
« ومـــن يــدفــع أكــثــر يــذهــب له 
النادي  وضعية  عن  النظر  دون 
 » المهم  صغيرا  أو  كبيرا  ســواء 
الــفــلــوس « وهــــذا أثـــر عــلــى كل 

شيء.

التحكيم عشق 
اتجهت  ثــم  الــكــرة  لعبت  ڈ 

للتحكيم لماذا  ؟
بــالــتــحــكــيــم  اســـتـــمـــتـــع  أنــــــا   -
والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أعــــلــــنــــهــــا عـــبـــر 
لــم  ألنــــنــــي  نــــدمــــان   »]»
االعتزال  بعد  بالتحكيم  ألتحق 
مــبــكــرة  ســـن  فـــي  أو  مـــبـــاشـــرة 
لكنت اآلن حكما دوليا والحمد 
هللا عـــلـــى كــــل شـــــيء ودخـــولـــي 
حياتي  في  مميز  أمر  للتحكيم 
وسعيد به وأتمنى من الالعبين 
أن يدخلوا مجال التحكيم وهو 
يــحــتــاج لــلــمــزيــد مـــن الــمــواهــب 

وهذا يساعد في تطور اللعبة .
فــي  تـــفـــكـــر  لـــــم  ولـــــمـــــاذا  ڈ 

دخول عالم التدريب ؟
- الــحــقــيــقــة الـــتـــدريـــب أمــر 

جهدا  ويحتاج  وشاق  صعب 
كـــبـــيـــرا ويـــســـبـــب اإلجــــهــــاد 

الـــعـــصـــبـــي والــــذهــــنــــي ويـــمـــثـــل 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة ورغــــم أنــنــي 
إال  تدريبية  دورة  على  حصلت 
أنــنــي لــم أفــكــر فــي دخـــول هذا 
الــمــجــال وأنــــا ســعــيــد بــاالتــجــاه 
لــلــتــحــكــيــم وهـــــذا األمـــــر ســبــب 

سعادة كبيرة لي .

والعودة االعتزال 
قــررت  أســابــيــع  عــدة  قبل  ڈ 
قرارك  في  عدت  ثم  االعتزال 

لماذا ؟
- كــنــت مــتــســرعــا فـــي اتــخــاذ 
هذا القرار ولم أتمالك أعصابي 
لخويا  مــدرب  هاجمني  عندما 
خـــــــالل مــــــبــــــاراة فــــريــــقــــه ضــد 
الــســيــلــيــة واتـــخـــذت هـــذا الــقــرار 
بــصــورة  الــمــبــاراة  أدرت  ألنــنــي 
جيدة ولم أتخيل أن يهاجمني 

الـــمـــدرب بــهــذه الــصــورة 
وتــــــــــــــــــــــــــم 

ــــاري أفــــضــــل حـــكـــم فــي  ــــي اخــــت
الــــجــــولــــة مــــن خــــــالل بـــرنـــامـــج 
الحكم بقناة الكأس مع الكابتن 
بـــدر بـــالل لــذلــك اتـــخـــذت هــذا 
ـــــقـــــرار الـــصـــعـــب فـــــي لــحــظــة  ال

غضب .
للتحكيم  عــــدت  ولـــمـــاذا  ڈ 

مرة أخرى ؟
أعــصــابــي  هــــــدأت  بـــعـــدمـــا   -
وفـــــكـــــرت كــــثــــيــــرا فـــــي األمـــــر 
وهــنــاك الــعــديــد مــن األصــدقــاء 
والـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الـــريـــاضـــة 
طلبوا مني العودة لم أتردد في 
الحكام  للجنة  واعــتــذرت  ذلــك 
عـــن قـــــراري الــمــتــســرع وقــبــلــوا 
اعــــتــــذاري والــحــقــيــقــة الــجــمــيــع 
للعودة  وســاعــدنــي  مــعــي  وقـــف 
الــــقــــويــــة وحــكــمــت 

الــرديــف  دوري  فـــي  مــبــاريــات 
البدنية  لياقتي  كامل  واستعدت 
واآلن أدرت المباراة االفتتاحية 
لـــكـــأس ســمــو األمـــيـــر الــمــفــدى 
وأتــــمــــنــــى مــــواصــــلــــة الـــمـــشـــوار 

التحكيمي بصورة جيدة .
سالم  وهما  ولــدان  لديك  ڈ 
وسعد يلعبان الكرة هل تتمنى 

دخولهما التحكيم ؟
ســوف  رغــبــتــهــمــا  كــانــت  اذا   -
أشــجــعــهــمــا عــلــى ذلــــك وســالــم 
العـــب وســـط بــالــريــان وعــمــره 
مرمى  حــارس  وسعد  عاما   ١٣
فــي لــخــويــا وعــمــره ١٠ ســنــوات 
وأنــــا أشــجــعــهــمــا عــلــى مــمــارســة 
في  رؤيتهما  وأتمنى  الرياضة 
المختلفة  الوطنية  المنتخبات 
يـــكـــونـــا  أن  وكـــــــذلـــــــك 
حكمين دوليين في 
حسب  المستقبل 

قرارهما .

- ٢١ أبريل رجب ١٤٣٧ هـ الخميس ١٤

حاوره – رجائي فتحي :

سلطان السفياني حكم الدرجة األولى- النخبة - واحد من 
أبناء الساحرة المستديرة بدأ العبا في مراحل البراعم حتى 
أصبح أساسيا في منتخبنا الوطني للشباب ثم لعب للعديد 
واتجه  ومسيمير  والسيلية  والخور  الريان  مثل  األندية  من 
بعد االعتزال للتحكيم ووصل فيه لدرجة حكم درجة أولى 

.قبل فترة أثيرت أزمة لهذا الحكم عندما هاجمه مدرب 
بعد  ولكن  التحكيم  اعــتــزال  وأعلن  بلماضي  جمال  لخويا 
المباريات  تحكيم  في  يشارك  جديد  من  وبــدأ  عــاد  فترة 
لبطولة  االفتتاحية  الــمــبــاراة  إدارة  فــي  االمــتــيــاز  لــه  وكـــان 
كأس سمو األمير المفدى لهذا العام أمام معيذر والشحانية 
يعتبر  .السفياني  الموسم  هــذا  النجوم  لــدوري  الصاعدين 
بالجراءة  يمتاز   .. القطري  التحكيم  فــي  ناجحا  نموذجا 

األمر  وهــو  الــقــرارات  أصعب  اتخاذ  في  العالية  والــقــدرات 
الذي جعله من المميزين في التحكيم القطري.التقينا مع 
سلطان السفياني في حوار شامل تحدث فيه عن لحظات 
وكذلك  القرار  هذا  عن  العدول  ثم  االعتزال  بقرار  الغضب 
الذكريات في المالعب الخضراء والمواقف الصعبة التي ال 
تنسى في حياته وعن العديد من األسرار التي كشف عنها 

في الحوار التالي .

لحظة تاريخية

طرد لم يتم للحجري

الجويني وتطوير الحكام

ضربة الجزاء والقرار المتسرعضربة الجزاء والقرار المتسرع

في  رابــعــا  حكما  ليكون  اختياره  السفياني  سلطان  اعتبر 
المباراة النهائية لكأس سمو األمير المفدى في العام الماضي 
أن  حياته  فــي  تاريخية  لحظة  بمثابة  والــســد  الجيش  بين 
يتواجد في هذا العرس الرياضي الكبير وثقة كبيرة من لجنة 

الحكام به .
سعادتي  كانت  بذلك  إبالغي  تم  عندما   : السفياني  وقــال 
في  وأتمنى  لي  بالنسبة  إنجازا  يمثل  األمر  وهذا  جدا  كبيرة 

المستقبل أن أتواجد في مثل هذه النهائيات التاريخية .

مشواره  في  ينساه  ال  موقف  عن  السفياني  سلطان  تحدث 
الــرديــف  دوري  فــي  مــبــاراة  أديـــر  كنت    : وقـــال  التحكيمي 
إنذارين  الحجري  خالد  الالعب  بمنح  وقمت  األهلي  لفريق 
طرده  الطبيعي  من  وكــان  أطــرده  ولم  الشوطين  مــدار  على 
ولكنني كنت أعتقد أنني منحته إنذارا واحدا . وبعد المباراة 
تحدث معي مسؤولو النادي المنافس وأكدوا لي أن الحجري 
حصل على إنذارين وكتبت ذلك في تقريري حتى يتم إيقاف 
الالعب وتم إيقافي أسبوعين بسبب هذا الخطأ الذي تعلمت 
من خالله الكثير في مشواري التحكيمي وهو أن أسجل أنا 

والطاقم الذي يدير المباراة معي اإلنذارات في وقتها  .

حدث  الذي  الكبير  التطوير  عن  السفياني  سلطان  تحدث 
المدير  جــويــنــي  نــاجــي  الــكــابــتــن   : وقـــال  الــقــطــري  للتحكيم 
بعمل  الماضية  السنوات  خالل  نجح  الحكام  للجنة  التنفيذي 
على  الجميع  يشجع  هو  والحقيقة  للتحكيم  متميزة  قاعدة 
من  كبيرة  قاعدة  لدينا  تكون  أن  أجل  من  للتحكيم  االتجاه 
التحكيم    : السفياني  سلطان  وأضـــاف   . للمستقبل  الحكام 
القطري متميز جدا وهذا العام أدار معظم مباريات الدوري 
عــكــس الــســابــق كـــان االعــتــمــاد عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن الــحــكــام 
األجانب وهذا يعود للتشجيع والدعم للحكام القطريين من 

قبل الكابتن ناجي جويني الذي استفدت منه كثيرا .

في  جدا  صعب  لموقف  تعرض  أنه  السفياني  سلطان  أكد 
دوري الهواة أثناء إدارة إحدى المباريات وقال :  هذه المباراة 
ركلة  سدد  الالعبين  وأحد  الترجيح  لركالت  فيها  اللجوء  تم 
بإطالق  وقمت  عالية  وخرجت  بالعارضة  اصطدمت  جــزاء 
الكرة  ولكن  المباراة  وأنهيت  تسجل  لم  اللعبة  بأن  الصافرة 

الفريق  واعترض  المرمى  داخــل  الى  نزلت 
الـــذي لــم احــتــســب لــه الــلــعــبــة ولكنني 
عنه  أعــدل  فلم  قــراري  اتخذت  كنت 
. وأضاف السفياني : تعلمت من هذا 
أي  تسديد  عند  أنتظر  كيف  الموقف 
ركلة جزاء حتى استقرار الكرة سواء 

داخـــل الــمــرمــى أو خــارجــه هذا 
كان درسا صعبا جدا لي .

سلطان السفياني مع ابنيه سالم  وسعد

سلطان السفياني مع منتخب  الشباب
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أنا أول فنان خليجي يغني في فلسطين
يحضر أللبوم جديد .. علي عبد الستار :

حوار - علي بدور:

جيد  بشكل  تسير  القطرية  األغنية  أن  الستار  عبد  علي  الفنان  أكــد 
المخصصة  المساحة  زيـــادة  إلــى  المحلية  المحطات  داعــيــاً  ومــتــطــور 
لألغنية القطرية بحيث تخصص ٨٠ ٪ للفنان القطري و٢٠ ٪ للفنانين 

العرب، خاصة أن هناك أسماء فنية جديدة بدأت تظهر على الساحة 
أخذ  حقهم  ومن  الدعم  هذا  لمثل  يحتاجون  وهــؤالء  القطرية  الفنية 
فرصتهم في الظهور واالنتشار ولذلك أتمنى أن تظهر هويتنا القطرية 
منوعات  ملحق  مع  حوار  في  الستار  عبد  ولفت  المحلية.  شاشتنا  على 

بطولة  فــي  فني  بحفل  لــه  مــشــاركــة  أول  شهد   ١٩٦٧ عــام  أن   ]
كأس الخليج، في حين أن أول أغنيتان كتبتا خصيصاً له وقدمها على 

نسيت  أنــي  هقيت  «مــا  بعنوان  كانتا  قطر  تلفزيون 
وأغنية أم العباية ».

بدور عل هحوار أن ة خا ، ال

واجهت  وهل  البداية  عن  حدثنا  ڈ 
صعوبات؟

اعتبار  على  سهلة  تكن  لم  البداية   -
حيث  الديني  بالمعهد  طالباً  كنت  أنني 
تـــذوقـــت حــــالوة صــوتــي خــــالل تـــالوة 
اإلعــداديــة  بالمرحلة  الــكــريــم   الــقــرآن 
بالمعهد  طالباً  لكوني  ولكن  والثانوية، 
الــديــنــي وبــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــن عــائــلــة 
مــحــافــظــة جــــداً ووالـــــدي كـــان مــتــديــنــاً 
لــم يــكــن بــإمــكــانــي اإلفـــصـــاح عــن ذلــك 
فــأبــقــيــت األمــــر ســــراً خـــالل الــمــرحــلــة 

اإلعدادية.
ڈ وكيف أعلنت عن موهبتك ؟

القطرية  الــكــشــافــة  رواد  أحـــد  كــنــت 
السمر  حفالت  إحياء  في  شاركت  وقد 
أبــوعــبــود،  رأس  فــي  تنظم  كــانــت  الــتــي 
وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك اســتــضــافــنــي ســعــادة 
برنامج  فــي  األنــصــاري  أحــمــد  السفير 
وقدمت  قطر  تلفزيون  على  «شباب» 
أغنية « ال تناظرني بعينك « لـ محمد 
عبده، وهنا انتبهت لي مراقبة اإلذاعة 
واقترح  عقيل  تيسير  األستاذ  وخاصة 
قــطــريــة  أغــنــيــة  أول  أقـــــدم  أن  عـــلـــيَّ 
بـــصـــوتـــي وعـــرفـــنـــي عــــلــــى» حــســن 
بشرط  استعدادي  علي»وأبديت 
من  انتهائي  بعد  ذلك  يكون  أن 
أحــداً  يعرف  أن  ودون  الثانوية 

بذلك.
ڈ ما أسم تلك األغنية ؟ 

- فـــي الــحــقــيــقــة لـــم تـــكـــن أغــنــيــة 
واحــــدة بــل اثــنــتــان وهــمــا أغــنــيــة «مــا 
هـــقـــيـــت أنــــي 
نسيت، 

تم  واألغــنــيــتــان  الــعــبــايــة «  أم  وأغــنــيــة 
لي وقدمتهما بشكل  كتباتهما خصيصاً 

مباشر على التلفزيون.
الــــخــــطــــوة  هــــــــذه  تـــعـــتـــبـــر  هــــــل  ڈ 

الحقيقية؟ انطالقتك 
كــــانــــت خــــطــــوة مـــهـــمـــة جـــــــداً لــكــن 
الــمــرحــلــة األهــــم كــانــت فـــي الــقــاهــرة 
«لغة  بتخصص  لدراسة  انتقلت  حيث 
عــربــيــة ودراســــات إســالمــيــة» وهــنــاك 
ناصر  العزيز  عبد  بالموسيقار  التقيت 
االستوديوهات  أهــم  إلــى  وأصطحبني 
الماسية  والــفــرقــة  الــعــرب  صـــوت  فــي 
في  الــمــوزعــيــن  وأهـــم  نصير  وســامــي 
بعض  بتلحين  وبــــدأ  الــعــربــي،  الــعــالــم 
سنة  هــذا  وكــان  لي  ويسندها  األعــمــال 
بعنوان  بيننا  تــعــاونــاً  أول  وكــان   ١٩٧٣
«قــومــي يــا أمــي دوري الــرحــى» وهي 
أغـــنـــيـــة مــــن الـــــتـــــراث الـــقـــطـــري وتـــم 
تــصــوريــهــا فـــي الــقــاهــرة عــلــى حــســاب 
تــلــفــزيــون قــطــر وعـــنـــد بــثــهــا حــقــقــت 
االنطالقة  بــدأت  وهنا  كــبــيــراً،  انــتــشــاراً 
الــحــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة لــي وبــــدأ اإلعـــالم 
أسجل  كــنــت  حــيــث  يدعمني  الــقــطــري 
العزيز  عبد  مــع  الــقــاهــرة  فــي  أعــمــالــي 
نــاصــر ود.مــــــرزوق بــشــيــر وكــنــا نــقــوم 
قطر  وإذاعــــة  تلفزيون  إلــى  بــإرســالــهــا 
الـــلـــذان كــانــا يــقــومــان بــبــثــهــا فــي قطر 
ودول مجلس التعاون، وبالتالي شكلت 
لي  الحقيقية  االنطالقة  المرحلة  هذه 

في عالم األغنية.
غنائي  حــفــل  أول  أجــريــت  مــتــى  ڈ 

في قطر؟
فــي  كــــان   ١٩٦٧ عــــام  ــــك  ذل كــــان   -
بطولة كأس الخليج وألول مرة يحدث 
مشتركاً  بثاً  قطر  تلفزيون  يعرض  أن 
ومــــبــــاشــــراً عـــلـــى الـــــهـــــواء بـــيـــن جــمــيــع 
الــمــحــطــات الــخــلــيــجــيــة وهـــنـــاك كــانــت 
االنــطــالقــة الــقــويــة وقــدمــت أغنية 
« غــرقــان أنـــا فــي الــهــوى» من 
ألـــحـــان حــســن عــلــي وكــلــمــات 
عبد اهللا سند المهندي وكان 
لي  مــبــاشــر  ظــهــور  أول  هـــذا 
ـــقـــطـــري،  عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور ال
المتحان  أحضر  كنت  وآنــذاك 

القاهرة  فــي  األخــيــرة  الــدراســيــة  السنة 
بأمر  للمشاركة  الدوحة  إلى  وحضرت 
مـــن وزيــــر اإلعــــالم وعــــدت فـــي الــيــوم 

الثاني.
بعد  األهــــل  فــعــل  رد  كـــان  كــيــف  ڈ 

هذه الحفلة؟
- كـــان الــصــراع مــســتــمــراً مــع والـــدي 
أقــــدم لهم  وأخــــي ولــكــن كــنــت دائـــمـــاً 
حيث  يرضيهم  جــديــداً  دراســيــاً  إنــجــازاً 
على  القاهرة  من  التخرج  بعد  حصلت 
من  الــتــربــوي  اإلعـــالم  فــي  الماجستير 
الواليات المتحدة األمريكية وهذا كان 

يساعدني في تخطي رفضهم.
بعد  الفنية  مسيرتك  بدأت  كيف  ڈ 

التخرج؟
قرار  على  بناء  عينت  التخرج  بعد   -
مـــن وزيــــر اإلعـــــالم آنـــــذاك عــيــســى بن 
وبعدها  للسينما  مراقباً  الكواري،  غانم 
ومشاركاتي  الفنية  مسؤولياتي  كثرت 
والخليجية  المحلية  المهرجانات  في 
والــعــالــمــيــة ولـــذلـــك لـــم يــعــد بــإمــكــانــي 
االســـتـــمـــرار فـــي الــوظــيــفــة فــمــنــحــونــي 
أميري  بمرسوم  الفني  للتفرغ  قانون 
الوالد  األمير  السمو  صاحب  لي  منحه 
وهــذا  ثاني  آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 
وسام على صدري وما زلت حتى هذه 
اللحظة استفيد من هذه المكرمة وما 

زلت أكرس حياتي للفن.
ڈ كيف هو واقع األغنية القطرية؟

جيد  بشكل  تسير  القطرية  األغنية 
ومــتــطــور وهــنــا ال بــد مــن الــثــنــاء على 
وصــــوت  الــــريــــان  صــــوت  إذاعــــــة  دور 
األغنية  دعم  في  قطر  وإذاعة  الخليج 
الفنانين  نــظــر  لــفــتــوا  حــيــث  الــقــطــريــة 
ــــاب إلــــــى أن  ــــشــــب الـــمـــخـــضـــرمـــيـــن وال
القطرية  األغــنــيــة  تــرعــى  جــهــة  هــنــاك 
ـــظـــهـــور عــلــى  ـــل وتـــعـــطـــيـــهـــم فـــــرصـــــاً ل
صــوت  هــــؤالء  رأس  وعـــلـــى  الـــمـــســـارح 
كبيرة  مهرجانات  تنظم  التي  الريان 
فـــي ســــوق واقـــــف، تــلــك الـــتـــي تــســجــل 
والذي  القطري  للفنان  كبيراً  حضوراً 
أصــبــح مــقــصــداً لــلــجــمــهــور الــخــلــيــجــي 
الـــــذي يـــأتـــي إلــــى هــــذه الــمــهــرجــانــات 
ــبــاً لــحــضــور الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن  طــل

يعد  ذاته  بحد  وهذا  فيها،  المشاركين 
من  وألمسه  القطرية  لألغنية  نجاحاً 
الربيع  مهرجان  في  مشاركتي  خالل 
ــمــهــرجــانــات الــتــي تــنــظــمــهــا إذاعـــة  وال

الريان. صوت 
سنوياً  واحداً  ڈ هل يكفي مهرجاناً 

القطرية؟ لألغنية 
- نحن نطمح للمزيد ولكن أم كلثوم 
األطــرش  وفــريــد  حافظ  الحليم  وعبد 
في  سنة  كل  واحــدة  حفلة  لديهم  كــان 
يترقبهم  الجمهور  وكــان  النسيم  شــم 
ليست  إذاً  فالعملية  ألخــرى،  سنة  من 
فـــي الـــكـــم ولـــكـــن فـــي الــكــيــف وصـــوت 
لجميع  كــبــيــراً  اهــتــمــامــاً  تــولــي  الـــريـــان 
الجوانب الفنية التي توفر شروط نجاح 
تــلــك الــمــهــرجــانــات مــهــرجــان الــربــيــع 
أخجل المهرجانات األخرى مثل  فعلياً 
قــرطــاج وجــــرش وأبــهــا ومــهــرجــانــات 
دبــي وهــال فــبــرايــر وبــالــتــالــي كــل فنان 
مهرجان  مسرح  على  للوقوف  يطمح 
ثقافي  ملتقى  إلــى  تحول  الــذي  الربيع 

فكري فني عربي.
ڈ ما جديدك على الساحة الفنية ؟

يوم  وكل  الجديد  بتقديم  مستمر  أنا 
يــوجــد جـــديـــداً وحــالــيــاً أحــضــر أللــبــوم 
جــديــد، مــع الــعــلــم أنــنــي أطــلــقــت خــالل 
ألبومات  ثالثة  السابقة  الثالث  السنوات 
 ٢ أســـفـــار   -١ أســـفـــار   - هـــي «الــــعــــودة 
سياحي  مهرجان  في  مشاركة  ،ولــدي 
وهــذا  الــقــادم  الشهر  األردن  فــي  كبير 
السياحة  وزارة  رعاية  تحت  المهرجان 
لدي  كــذلــك   ،» قيس  «أم  منطقة  فــي 
مقابلة األسبوع القادم على قناة الحرة 

، وكذلك أحضر لعدة كليبات.
ڈ من يطربك من الفنانين العرب؟
لــكــي اســتــفــيــد الــمــزيــد والــمــزيــد في 
تــحــويــر الــمــقــامــات والــســلــطــنــة أرجـــع 
وعبد  كلثوم  ألم  واســتــمــع  الــقــديــم  إلــى 
الوهاب وكارم محمود ولي مساهمات 
فـــي تــجــديــد بــعــض األغــــانــــي الــعــربــيــة 
خليجية  بــنــكــهــة  وتــقــديــمــهــا  الــقــديــمــة 
أمانة  وأغنية  بانتظارك  «أنــا  وعملت 
خليجية  بنكهة  ولــكــن  لــيــل»  يــا  عليك 
وأنا مستمر في هذه الحقبة ألنني أجد 

بهؤالء الفنانين مدارس وفي أصواتهم 
ما  الموسيقية  ومقاماتهم  وحوارتهم 
العربي  النبع  هــذا  مــن  نتشرب  يجلعنا 

القديم.
األغـــانـــي الــحــالــيــة عــبــارة عــن جملة 
فعلياً  وهــي  األغنية  آخــر  حتى  تتكرر 
تقدم بدون جهد سواء من قبل الشاعر 
تــقــدم  وهـــي  الــمــطــرب  أو  الــمــلــحــن  أو 
قناعة  ولدي  الجمهور،  أجل  من  فقط 
المستمع  لـــدى  تشبع  هــنــاك  بـــأن  قــويــة 
مـــن هـــذه األغـــانـــي الــتــي تــقــدم بـــدون 

معنى أو مضمون.
ڈ من الممثل الذي تترقب أعماله؟
السليطي  غانم  الفنان  أعــمــال  أتــابــع 
وعـــبـــد الـــعـــزيـــز جـــاســـم وصـــــالح الــمــال 
ونــحــن عــلــى تــواصــل دائـــم عــلــى الــرغــم 
عن  حديث  وهناك  الحياة  مشاغل  من 
مــشــاريــع مــشــتــركــة مــعــهــم وقـــد تشهد 
عمل  خــالل  مــن  تعاوناً  القادمة  األيــام 

راقي جيد وامتداد للرواد. 
ڈ هل أنت من محبي السياسة؟

طــبــعــاً ...أتــــابــــع األحــــــداث واألخـــبـــار 
أن  المعلوم  ومــن  بــأول  أول  السياسية 
الساحة الفنية والثقافية العربية تأثرت 
ــــاألوضــــاع الــســيــاســيــة، فــالــفــن يــبــدع  ب
وينتعش في ظل االستقرار، وبالمقابل 
لــلــفــن الــكــبــيــر فــــي تــصــفــيــة الــنــفــوس 
لكل  مظلة  الــفــن  أن  واعــتــقــد  واألجــــواء 
الــحــاالت الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة في 

المجتمع. 
ڈ هل تعشق السفر؟

أعــــشــــق الـــســـفـــر وفــــيــــه ســـبـــع فـــوائـــد 
أماكن  وأقصد  جديد  كل  عن  وأبحث 
جــــديــــدة وطـــمـــوحـــي زيـــــــارة األمـــاكـــن 
الــنــائــيــة والــفــقــيــرة كــذلــك أنـــا مــن أهــل 
وأحب  جماله  للبر  أيضاً  ولكن  البحر 
تحت  ممتعة  أوقـــات  وقــضــاء  التخييم 

ضوء القمر برفقة العود.
المجال  أوالدك  دخــول  تؤيد  هل  ڈ 

الفني؟
- أنا أدعم أبنائي بكل القرارات التي 
اتــخــذونــهــا ومــعــظــمــهــم لــديــهــم مــيــول 
أنهم  كما  أغانيَّ  جميع  ويرددون  فنية 

أول من يسمع أعمالي الجديدة.

غنائي في األوبرا أهم 
محطاتي الفنية

قال  الفنية  مسيرته  شهدتها  التي  المحطات  أهــم  وحــول 
األوبـــرا  دار  فــي  غنائي  أبــرزهــا  تحصى  وال  كثيرة  محطاتي 
خليجي  فنان  كــأول  فلسطين  في  غنائي  وكذلك  المصرية، 
وهذه  الدولي  فلسطين  مهرجان  من  بدعوة  اهللا  رام  يدخل 
من مصر والخليج  كانت رحلة تاريخية بمصاحبة ٣٠ عازفاً 
وطــبــعــاً هـــذا تــحــد ألنــفــســنــا فــي دخــــول الــحــواجــز والــمــخــاطــر 
الناتجة عن ذلك في ظل االشتباكات القائمة بين الفلسطينيين 
باريس  في  بارسيه  مسرح  في  غنائي  كذلك  واإلسرائيليين، 

أمام ٢٠ ألف متفرج في مطلع األلفية الجديدة.
من المحطات الهامة العديد من الحفالت بالواليات  أيضاً 
وتونس  ولبنان  ولندن  وجنيف  وألمانيا  األمريكية  المتحدة 
والــمــغــرب والــقــاهــرة وكــذلــك الــعــديــد مــن األســابــيــع الثقافية 

والحفالت بمشاركة وزارة الثقافة ونادي الجسرة.

«بال عنوان» أول
ألبوماتي عام ١٩٧٦

قال الفنان علي عبد الستار إن أول ألبوم طرحه كان عام 
إدريس  الرب  عبد  ألحان  من  عنوان «  ألبوم «بال  وهو   ١٩٧٦
ألبوم  طــرح  مــن  أول  كنت  حقيقة  وأضـــاف  بــورســلــي،  وبـــدر 
غنائي في قطر حيث تعاملت آنذاك مع ملحنين كويتيين في 
ظل ما تشهده الكويت من ألبومات لذلك نقلت هذه الفكرة 
إلى قطر على الرغم من األوضاع الصعبة آنذاك في ظل عدم 
وجود قانون للملكية الفكرية، مع العلم أنني كنت من أوائل 

من طالب بهذا القانون.

أنا حارس مرمى النادي العربي
الفن  قبل  بالرياضة  وبــدأت  رياضياً  زلت  وما  رياضي  أنا 
ولكن  حالياً»  العربي  «النادي  الوحدة  مرمى  حــارس  وكنت 
مــع نــادي العربي  وجــســداً  الــدراســة أخذتني ولكن أنــا روحـــاً 
وبالدرجة األولى مع المنتخب الوطني الذي قدمت له أعمال 
أنا  أغنية «  مثل  موجودة  زالت  وما  الجماهير  هزت  غنائية 
أقول آه» وأغنية «حيو فريقي» وغيرها الكثير التي نجحت 
العالمي  المستوى  على  أما  كبيراً،  حضوراً  وحققت  الناس  مع 

أشجع برشلونا.

شاشاتنا المحلية
 تفتقر للهوية القطرية

ال أتابع التلفزيون وعليه الثقة بالفنان القطري 

األغنية القطرية تحتاج إلى مساحات أوسع من البث محلياً على شاشاتنا المحلية 
ولدي عتب على المحطات المحلية في هذا المجال، وهي مطالبة بمزيد من الثقة 
اإلعالم  والــدرامــا.  الغناء  مجال  في  الخاصة  هويتها  لشاشتنا  يصبح  حتى  المحلي  بالفنان 
القطرية  لألغنية  البث  من  المزيد  عبر  القطري  للفنان  الدعم  من  بمزيد  مطالب  والمسموع  المرئي 
 ٪ و٢٠  القطري  للفنان   ٪  ٨٠ تخصص  أن  ويجب  المحلية  محطاتنا  على  كبير  تطور  هناك  وفعلياً 
للفنانين العرب، خاصة وأن هناك أسماء فنية جديدة بدأت تظهر على الساحة الفنية القطرية وهؤالء 
تظهر  أن  أتمنى  ولذلك  واالنتشار  الظهور  في  فرصتهم  أخذ  حقهم  ومن  الدعم  هذا  لمثل  يحتاجون 

هويتنا القطرية على شاشتنا المحلية.

وحول فيما إذا كان يتابع تلفزيون قطر قناة الريان قال.. وهذا ليس موقفي وحدي 
بل الكثير من المواطنين خاصة وأن هناك منافس كبير لهم... وحقيقة تقتصر متابعتي 
إحدى  لمتابعة  أو  الوطني  اليوم  مثل  معينة  مناسبات  في  الريان  وقناة  قطر  لتلفزيون 
بعض  لألسف  ولكن  الريادة  في  كنا  سابقاً  مهمة.  معينة  أخبار  أو  المحلية  المباريات 
المحطات المجاورة سحبت البساط من تحت قنواتنا المحلية على الرغم من أننا نمتلك 
في  النجاح  حقق  الــذي  الجيل  ونفس  والفكرية  الفنية  والــخــبــرات  المادية  اإلمكانيات 
السبعينات والثمانينات ما زال موجوداً ونتمنى إعادة تلك الحقبة عبر منح الفرص أكثر 
والثقة بالفنان القطري سواء مسرح أو دراما وغناء وغيرها خاصة وأن لدينا رموزاً فنية 

كبيرة وهي بحاجة إلى الدعم المستمر وتوفير الفرصة لهم .
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ج بر ي ري ير
وقدمت  قطر  تلفزيون  على  «شباب» 
أغنية « ال تناظرني بعينك « لـ محمد 
عبده، وهنا انتبهت لي مراقبة اإلذاعة 
واقترح  عقيل  تيسير  األستاذ  وخاصة 
قــطــريــة  أغــنــيــة  أول  أقـــــدم  أن  عـــلـــيَّ 
بـــصـــوتـــي وعـــرفـــنـــي عــــلــــى» حــســن 
بشرط  استعدادي  علي»وأبديت 
من  انتهائي  بعد  ذلك  يكون  أن 
أحــداً  يعرف  أن  ودون  الثانوية 

بذلك.
ڈ ما أسم تلك األغنية ؟

- فـــي الــحــقــيــقــة لـــم تـــكـــن أغــنــيــة 
واحــــدة بــل اثــنــتــان وهــمــا أغــنــيــة «مــا 
هـــقـــيـــت أنــــي 
نسيت، 

ر ن ي
تــصــوريــهــا فـــي الــقــاه
تــلــفــزيــون قــطــر وع
وهنا كــبــيــراً،  انــتــشــاراً 
الــحــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة
ح يدعمني  الــقــطــري 
الــقــاهــر فــي  أعــمــالــي 
نــاصــر ود.مــــــرزوق ب
تلفزي إلــى  بــإرســالــهــا 
الـــلـــذان كــانــا يــقــومــان
ودول مجلس التعاون
االنطال المرحلة  هذه 

في عالم األغنية.
أجــريــت مــتــى  ڈ 

في قطر؟
عــــام ــــك  ذل كــــان   -
بطولة كأس الخليج و
تلفزيون يعرض  أن 
ومــــبــــاشــــراً عـــلـــى الـــــه
الــمــحــطــات الــخــلــيــجــي
االنــطــالقــة الــقــوي
« غــرقــان أنـــا
ألـــحـــان حــس
عبد اهللا سن
ظ أول  هـــذا 
عـــلـــى الـــجـــم
كنت وآنــذاك 

العالمي  المستوى  على  أما  كبيرا،  حضورا  وحققت  الناس  مع 
أشجع برشلونا.

شاشاتنا ا
تفتقر للهو
األغنية القطرية تحتاج إلى مس
ولدي عتب على المحطات المحلية
هو لشاشتنا  يصبح  حتى  المحلي  بالفنان 
للفنان الدعم من  بمزيد  مطالب  والمسموع  المرئي
وي المحلية  محطاتنا  على  كبير  تطور  هناك  وفعلياً 
للفنانين العرب، خاصة وأن هناك أسماء فنية جديدة
فرصته أخذ  حقهم  ومن  الدعم  هذا  لمثل  يحتاجون 

هويتنا القطرية على شاشتنا المحلية.
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تغريدات تركشتغريدات تركش
@@turkish_qatarturkish_qatar

أمي اهللا يحفظها عندها مهارة أنها تقدر تحول كل شيء لدعوة علّي!
يعني لو أقول لها يمه وين الجرج؟ تقول في الــدرج جعل يجرجون 

راسك

فكروا معاي شوي الحين يوم نكلم نفسنا 
كيف نسمع والكالم داخلنا واذانينا برا؟

الحمد هللا إني ركزت بحصص اإلمالء وال 

كان الحين كاتب « اجو من لخر» 

طور التكنولوجيا 
م التقدم السريع وت

رغ

إال أنه للحين في ضيوف يجون فجأة.

خــلــك 

ادق بحياتك عشان اذا جيت 
دايم ص

رة يصدقونك
تكذب وقت الضرو

يقولون في كل عائلة الزم يطلع 
واحـــد خبل فــإن لــم تــجــده فاعلم 

أنه أنت

ورحمة اهللا 
السالم عليكم 

تعرفون جمعية من ٣ ريال؟
ما 

وثالثمية
وتطلع مليون 

الرياضة  ارست 
وم الصحي  ام 

الطع ناولت 
ت اذا 

وت بصحة جيدة.
بانتظام فستم

زماننا .. 
وزمانكم !

جــلــس ولـــد مــع جـــده فــي مجلسه 
وهــــم يــحــتــســون الـــقـــهـــوة فـــــإذا هم 
يــتــبــادلــون أطـــــراف الــحــديــث فــقــال 
الـــولـــد لــجــده نــحــن نــمــلــك األجــهــزة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة وألــــــعــــــاب الـــفـــيـــديـــو 
نشعر  هــذا  ورغــم  الذكية  والــهــواتــف 
بالملل، فماذا كنتم تفعلون بزمانكم 
منشغلين  كــنــا  الـــجـــد  عــلــيــه  فــــرد  ؟ 
بالصيد والغوص فكنا نجلس بالثالثة 

واألربعة أيام تحت الماء !
كيف  متعجبا  لــجــده  الــولــد  فــقــال   
تجلسون تحت الماء كل هذه الفترة 

دون أكسجين ؟!
 فـــتـــوهـــق الـــجـــد وقــــــذف فــنــجــال 
قــهــوتــه فــي وجـــه حــفــيــده وقــــال له 
غاضبا: وماذا تعرف أنت عن زماننا 
هــنــاك  يــكــن  لـــم  ذاك  فــفــي وقــتــنــا 

أكسجين.

لنرى اكتشافات العالم على هاشتاج

#اكتشفت_أنا_وبعض_العلماء

اكتشفت أنا وبعض العلماء أنه 
أكثر نساء عرضة للوالدة هم النساء 

الحوامل
تركش قطر
@TURKISH_QATAR

  اكتشفت أنا وبعض 
العلماء أن الفاضي 
يعمل قاضي في تويتر
@RO٧Y_QATAR

  اكتشفت أنا وبعض 
العلماء أن لما نغمض 

عيونا مانشوف
@N٣OOOOMII

  اكتشفت أنا وبعض العلماء 
أنه العلم مو بالقرطاس العلم 

بالراس
@SNU_N٠٠N

  اكتشفت أنا وبعض العلماء أنه 
مو كل الناس تنعطى وجه ألن في 

ً ناس ما تستاهل وشكرا
@FALRFA٣I

 اكتشفت أنا وبعض العلماء 
أنه خريجي جامعة قطر 

يطلعون أذكى
 من باقي خريجي  
الجامعات الثانية

@LEBDAH اكتشفت أنا وبعض  
العلماء أنه ماعندنا وقت 

عشان نكتشف
@SARAH_AY٩٩

  اكتشفت أنا وبعض العلماء 
الزم تتعلم إنك تكون غثيث مع 
الغثيث عشان تغثه قبل اليغثك

@__M٣٠٠٨

 اكتشفت أنا وبعض العلماء أنه البني 
آدم 

مثل اإلنسان اذا توفي مات
وايد قطري 

@WAYD_QATARI

  اكتشفت أنا وبعض 
العلماء أنه أصابعي هي اللي 

حافظة الرقم السري مو 
عقلي 

@SRS٧A

اكتشفت أنا وبعض العلماء أنه 
الزرافة إذا تغدت ينزل لمعدتها عشاء  

وايد قطري
@WAYD_QATARI

  اكتشفت أنا وبعض العلماء أن 
الفيل مع متنه إال أنه مستانس 
بحياته وال جاته أمراض وال 

سوى قص معدة
@ NORQATR

 اكتشفت أنا وبعض العلماء أن 
الشخص

 لما يتثاوب يعني يبي ينام 
@ELENAALDALY

  اكتشفت أنا وبعض العلماء 
أنه نص الشعب يفلس آخر 
ثالثة أسابيع من الشهر

@_RANIIAACULE

  اكتشفت أنا وبعض العلماء أن 
السمك يعيش بالماء 

SADEQ_
@MOHAMMAD

ف 
ة 

ل 
ه 
ا 
ك 

ــــكــــوريــــيــــن  مــــســــاكــــيــــن ال
والــــيــــابــــانــــيــــيــــن يـــــدرســـــون 
ويتعبون ويصنعون سيارات 
وآخــــــر شــــي حـــنـــا نــركــب 

السيارات وهم سياكل

الــــــمــــــفــــــروض واتـــــســـــاب 
يسوون إنك اذا ضغطت على 

زر االتصال يطلع لك 
هل أنت متأكد؟

يطلع  نــعــم  ضــغــطــت  واذا 
لك ، قول واهللا !؟

تعبنا واحنا ندق بالغلط

إال

ــــي  ــــل الــــــوحــــــيــــــد ال
ــــه  مـــــمـــــكـــــن أعــــطــــي
فــــرصــــة ثــــانــــيــــة هــو 
مــــــــطــــــــعــــــــم وصـــــــــخ 

وأكلهم حلو

أجل تبي تشفط بنزين ؟ويقولك تعال مو ضاربك!يــلــحــقــك أبـــــــوك وفــــــي يــــــده «هــــــوز» مـــن أخـــس ذكـــريـــات الــطــفــولــة لما 



 أقول لكم حرامي، رايح 
جاي عند البيت اللي ورا 
الدكان.

يمكن مضيع شيء 

وال يدّور حد؟

 فّهود، خل عنك السوالف،
يا حبك حق المشاكل!

 بـ نروح صوب مزرعتنا نشوف الخيل، 
إذا خلصت خبال الحقنا.

 قلبي قارصني، بس خل نشوف رآي 
الشباب.

 أنا رجل أمن،
مكلف بمهمة سرية.

 وقف، وين بتروح
يا الحياسة، 
بـ أصيدك يعني

بـ أصيدك.

 مب قصدي،
أنا مالي خص....

 إسمح لنا يالطيب،
كله من فّهود.

 بـ أسامحكم هـ المّرة، 
لكن اللي سويتوه مجموعة جرايم في بعض، التدخل 
في عمل جهة أمنية، واالعتداء على رجل أمن أثناء 

تأدية وظيفته.

 صار لي 
يومين مع 
رشود نراقبه، 
والصراحة 
ابتدينا نشك فيه.

 يعني أناديه بس؟

 فّهود، اهللا يهديك،
هذا مب شغلك. روح ذاكر

وال العب مع ربعك أحسن، 
وخل شغل الشرطة للشرطة.

 إيه، وآنا بهجم عليه، بعطيه 
ضربة بروسلي، وإنتوا 

تربطونه.

الغـريـب
الحلقة (٣)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي

١١١١الخميس ١٤ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢١ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٣)

مركز الشرطة 

 بعد عدة أيام



 الدوحة - سعود علي :

بعد عام من رحيل الملك فيصل، أصدر 
الملك خالد بن عبد العزيز في التاسع عشر 
مؤسسة  بــإنــشــاء  مــرســومــاً   ١٩٧٦ مــايــو  مــن 
خالد  الملك  وكـــان  الخيرية.  فيصل  الملك 
تكون  ألن  يطمح  وكــــان  الــمــتــبــرعــيــن،  أول 
العالم  فــي  ثقافي  إشــعــاع  مــصــدر  المؤسسة 
تصدره  مــا  خــالل  مــن  واإلســالمــي،  العربي 

مـــن دوريــــــات، ومـــا تنشره 
شتى  فــي  متنوعة  كتب  مــن 
والعلمية.  الثقافية  الميادين 
ولـــــــكـــــــي تـــــجـــــســـــد رســـــالـــــة 
لتأكيد  العالم  إلــى  حضارية 
عـــطـــاء الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة 
اإلســــالمــــيــــة، ودورهــــــــا في 
اإلنسانية،  الحضارة  مسيرة 
مستجدات  نــقــل  جــانــب  إلـــى 
العالم  إلــى  المعاصر  العالم 
العربي اإلسالمي. ولتحقيق 
دار  أنشئت  الكبيرة  أهدافها 
بالرياض  الثقافية  الفيصل 
فـــــي الــــثــــامــــن مـــــن مـــــارس 

١٩٧٧، وأصدرت الدار عدداً كبيراً من الكتب 
واإلصــــــــدارات، إضــافــة إلـــى مــجــلــة الفيصل 

والفيصل األدبية والفيصل العلمية.
الصحافة»  حديث «كشكول  هي  الفيصل 
شهرية  ثقافية  مجلة  وهــي  األســبــوع،  لــهــذا 
 ،١٩٧٧ يــونــيــو  فــي  منها  األول  الــعــدد  صـــدر 
ومــنــذ انــطــالقــهــا اســتــقــطــبــت الــمــجــلــة عـــدداً 

وتنوعت  والمفكرين.  المبدعين  كــبــار  مــن 
واألدب  واللغة  الدين  بين  الفيصل   مواضيع 
والتراث والفكر والفن واالقتصاد، وغيرها. 
تــــرأس تــحــريــر الــمــجــلــة األســـتـــاذ عــلــوي طه 
كلمة  العدد  مقدمة  في  كتب  الــذي  الصافي 
الناجحة؟  الصحافة  مــاهــي   : بــســؤال  بــدأهــا 
المهنة  سلبيات  بعض  خاللها  واســتــعــرض 
الــهــدف.  هــو  الــتــجــاري  المكسب  يــكــون  حين 
أهــداف  على  بالتأكيد  وختم 
منطلقاتها  أن  مثل  المجلة 
البحث عن الحقيقة والجردة 
بال إثارة أو افتعال، وتحترم 
والعلمي،  الموضوعي  الطرح 
وأنــــــهــــــا عــــربــــيــــة الــــمــــالمــــح 

والسمات.
كـــمـــا وعـــــد الـــســـيـــد رئــيــس 
بالمحافظة  الفيصل  تحرير 
على تراث األجيال المنصرمة 
وتقديمة  دراسته  طريق  عن 
لــلــجــيــل الـــحـــاضـــر واألجـــيـــال 
القادمة في صورة  مشرقة، 
بالثقافة  االحتفاء  جانب  إلى 
جسور  إيــجــاد  أجــل  مــن  األصيلة  المعاصرة 
من العالقات القوية، والصالت المتينة التي 
تــحــرص عــلــى ربـــط تـــراث الــمــاضــي بثقافة 
الــحــاضــر لــصــنــاعــة فــكــر الــمــســتــقــبــل. وكتب 
القيم  تحترم  «مجلة..  األخــيــر:  السطر  في 
النبيلة.. واألفكار البناءة.. تسعى بكل ذلك إلى 
عقل القارئ ووجدانه.. هذه سبيلنا.. ونستمد 

التوفيق من اهللا».

جاء العدد األول في ١٦٠ صفحة من القطع 
كبير  بشكل  المواضيع  وتنوعت  المتوسط، 
وجاءت مواضيع العدد كالتالي: مخطوطات 
الحرمين الشريفين، مجمع اللغة العربية في 
قضية  حول  والحضارة،  العلم  لغة  مواجهة 

الــتــصــوف، مــكــة الــمــكــرمــة مــركــز األرض، 
القراءة  وعــي  تنمية  العربية،  واللغة  أبناؤنا 
لدى الطفل، والتقويم الهجري بين التقاويم 
المعاصر،  عالمنا  فــي  الفن  أزمــة  األخـــرى، 
الــــروايــــة الــمــغــربــيــة.. مـــن أيــــن وإلـــــى أيـــن؟ 

البتروكيماويات، الفنادق والفندقة في بالد 
العرب والمسلمين، اللغات األجنبية والعصر 
الحديث، الصورة الشعرية عند ت.س. اليوت، 
أخرى  ومواضيع  السعودي،  التشكيلي  الفن 
ومسرحية  شعريتين  قصيدتين  جانب  إلــى 
الكتاب  قائمة  المجلة  وضمت  شــو.  لبرنارد 
العزيز  عبد  إبراهيم،  طاشكندي،  عباس  د. 
سمير  د.  ـــشـــارونـــي،  ال ويــعــقــوب  الـــرفـــاعـــي 

ســـرحـــان، فــتــحــي الــعــشــري، 
عــبــد الــــقــــدوس األنــــصــــاري، 
أعطى  مما  الكثير  وغيرهم 
الفيصل تنوعها التي وضعته 
لها  وضمن  أهدافها،  ضمن 
االنــتــشــار فــي الــعــالــم العربي 

اإلسالمي. 
هــديــة  األول  الـــعـــدد  ضـــم 
لــلــقــراء، وهـــي صــــورة لنص 
رســـالـــة الــنــبــي مــحــمــد صلى 
المنذر  إلــى  عليه  وسلم  اهللا 
بن ساوي، الذي كان صاحب 
ـــهـــا الــنــبــي  الـــبـــحـــريـــن. أرســـل
الكريم عليه الصالة والسالم 

مع العالء بين الحضرمي قبل فتح مكة وبها 
دعوة لدخول اإلسالم، ويالحظ أن الرسالة 
وكان  الترقيم  وأدوات  الهمزات  من  خالية 

نصها: 
محمد  من  الرحيم،  الرحمن  اهللا  «بسم 
رسول اهللا الى المنذر بن ساوي سالم عليك 
فاني احمد اهللا اليك الذي ال اله غيره واشهد 
ورسوله  عبده  محمدا  وان  اهللا  اال  الــه  ال  ان 

اما بعد فاني اذكرك اهللا عز وجل فانه من 
يطع  مــن  وانــــه  لنفسه  ينصح  فــانــمــا  ينصح 
رسلي ويتبع امرهم فقد اطاعني ومن نصح 
لهم فقد نصح لي وان رسلي قد اثنوا عليك 
خــيــرا وانـــي قــد شفعتك فــي قــومــك فاترك 
اهل  عن  وغفوت  عليه  اسلموا  ما  للمسلمين 
الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن 
نعزلك عن عملك ومن اقام على يهوديته او 

مجوسيته فعليه الجزية.
دار  أن  ـــذكـــر  ـــال ب جــــديــــر 
الــفــيــصــل الــثــقــافــيــة ألــحــقــت 
بمركز الملك فيصل للبحوث 
والـــدراســـات اإلســالمــيــة بعد 
مؤسسة  إلـــى  ملكيتها  نــقــل 
عام  الخيرية  فيصل  الملك 
فيما  عــنــهــا  وصـــــدر   ،١٩٩١
العلمية  الفيصل  مجلة  بعد 
تختص  وكـــانـــت   ٢٠٠٣ عـــام 
في  وتسهم  العلمي  بالقضايا 
توقيع  وبعد  العلوم،  تبسيط 
اتــفــاقــيــة بــيــن مــركــز الملك 
والــدراســات  للبحوث  فيصل 
اإلسالمية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
التي  المجلة،  هذه  لمسيرة  تتويجاً  والتقنية 
من  بدعم  وإلكترونياً  ورقياً  تصدر  صــارت 
المدينة. وأصدرت المؤسسة كذلك الفيصل 
أشهر  ثالثة  كل  تصدر  فصلية  وهي  األدبية 
ولــم   ٢٠٠٥ مـــارس  فــي  األول  عــددهــا  طــبــع 
تستمر كــثــيــراً، وصـــدر عــددهــا األخــيــر في 

فبراير ٢٠١٢.

الفيصل .. رسالة ثقافية إلى العالمالفيصل .. رسالة ثقافية إلى العالم
تأكيد عطاء الحضارة اإلسالمية ودورها اإلنساني

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

نقل المستجدات 
العالمية للعالم 
العربي اإلسالمي

«الفيصل» عربية 
المالمح وتحترم 
الطرح الموضوعي

األخيرة
الخميس ١٤ رجب ١٤٣٧ هـ - ٢١ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٣)

دراسة التراث وتقديمه 
لألجيال القادمة 

ربط تراث 
الماضي بثقافة 
الحاضر
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