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وإلــى  عــامــاً؟،   ٣٠ بعد  قطر  صــورة  ستكون  مــاذا 
تتحكم  الــتــي  التكنولوجية  ــثــورة  ال ستصل  حــد  أي 
الشباب  إجابات  كانت  أفضل؟،  وتجعلها  حياتنا  في 
المستقبل،  عــالــم  حـــول  بــالــخــيــال  تــقــريــبــيــة  صـــورة 

ـــــــــــــارات  ســـــــــــــي
قـــــــادرة عــلــى 
الـــــــطـــــــيـــــــران 
لــلــقــضــاء 

عــلــى الـــزحـــام الـــمـــروري، وقـــيـــادة آلــيــة لــلــســيــارات 
تقضي على حوادث الطرق، وزراعة شريحة جوال 
للهواتف  تراثية  ومتاحف  اليد،  معصم  جلد  تحت 
الدقيقة  الــجــراحــات  إلجــــراء  وروبـــوتـــات  الــذكــيــة، 
وقيادة سيارات األجرة 
البناء  بــمــواقــع  والــعــمــل 
ونـــــظـــــافـــــة الـــــــشـــــــوارع 
وخـــــــــــادمـــــــــــات 

خيال  إليه  وصل  ما  وحسب  والممرضات.  المنازل 
شركة  كــالــتــالــي:  الصحف  أخــبــار  فستكون  الــشــبــاب 
شركة  والــمــريــخ،  للقمر  رحـــالت  تــنــظــم  ســيــاحــيــة 
عـــقـــارات تـــعـــرض وحـــــدات ســكــنــيــة فـــي عــــدد من 
متاحف  افتتاح  الــســداد،  في  تسهيالت  مع  الكواكب 
بعد  معدومة  تكون  تكاد  أصبحت  أن  بعد  للجرائم 
على  والــقــضــاء  الــجــرائــم  مــنــع  إســتــراتــيــجــيــة  تطبيق 
الصحف  عناوين  وفي  لوقوعها.  المحتملة  الدوافع 

وابتكار  اخــتــراع  ألــف   ٥٠ تــصــدر  قطر  أيــضــاً:  نــقــرأ 
والصناعة  العلمي  والبحث  الطب  مجال  في  سنوي 
قطر  التعليمية،  والمؤسسات  البحثية  المراكز  عبر 
العضوية،  المحاصيل  مــن  الــذاتــي  االكــتــفــاء  تحقق 
ناطحات السحاب في الدوحة تفوز بأفضل تصميم 
في  الطبيعة  فــي  التحكم  تقنيات  تعميم  عــالــمــي، 
طوال العام، وإليكم  كافة شوارع قطر لتكون ربيعاً 

صورة قطر المستقبل على لسان الشباب.

الفنون  معاهد  أن  الجابر  حسن  علي  الفنان  أّكــد 
القواعد  تحكمهم  األكاديميين  وأن  فنانين  تخّرج  ال 
اإلبـــداع  على  يعلون  الــذيــن  الموهبة  أصــحــاب  بعكس 
إلى  الشباب  الفنانين  داعــيــاً  والــقــيــود،  القواعد  خــارج 
دعم  انتظار  من  بدالً  الذات  على  واالعتماد  المبادرة 
الــمــؤســســات الــرســمــيــة الــتــي لـــم تــقــصــر فـــي هــذا 

المجال.
تحكم  الشللية   : منوعات [  لـــ  وقـــال  

الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة ، وصــــاحــــب الــمــوهــبــة 
الفنانين  ألن  األكــاديــمــي  مــن  إبـــداعـــاً  أكــثــر 
الفنية  بــالــقــواعــد  مــقــيــدون  األكــاديــمــيــيــن 
بــعــكــس أصـــحـــاب الــمــوهــبــة الـــذيـــن يعلون 
على اإلبداع خارج القواعد والقيود، كما أن 

األكاديميين يميلون إلى االستسهال  .
واشتكى  من تعرضه للعديد من السرقات 
الفنية الفتا الى أن وسائل التواصل االجتماعي 

سرقة  حـــاالت  مــن  الكثير  فضح  فــي  ساهمت 
إبـــداعـــاتـــه إال أنــهــا لـــن تــتــوقــف .. وفـــي الــمــقــابــل 
انتشار  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  ساعدت 

الفنانين التشكيليين ووصولهم إلى العالمية.

الشللية تحكم الثقافة العربية
علي المسلماني:الفنان علي الجابر:

الــحــيــوانــات  لــتــربــيــة  وحــبــهــا  بــالــخــيــل  شغفها 
الطب  دراســــة  فــي  للتخصص  لــهــا  دافــعــا  كـــان 
الــبــيــطــري، والــعــمــل فــي هـــذا الــمــجــال، لتكون 
البيطري.  الطب  مجال  في  تعمل  قطرية  أول 

تــدرجــت د. مــنــيــرة الــفــضــالــة فــي الــوظــائــف 
منذ بداية عملها في إدارة الثروة الحيوانية 
عامين  لمدة  تعمل  أن  قبل  سنوات،   ٣ لمدة 
كــمــســؤولــة عــن عــيــادة الــحــيــوانــات األلــيــفــة، 

ورئــيــســة وحــــدة الــقــطــط 
الـــــطـــــلـــــيـــــقـــــة 

لـ  منيرة  د.  تؤكد  الحيوانية.  الثروة  إدارة  في 
والعمل  بالدراسة  شغفها  أن   ] منوعات 
الطفولة  منذ  بــدأ  البيطري  الــطــب  مــجــال  فــي 
أن  الى  الفتة   ، حياتها  وإنقاذ  قطتها  بإسعاف 
هــــــذا الـــشـــغـــف تـــطـــور 
على  تتغلب  وجعلها 
كــــــافــــــة الــــتــــحــــديــــات 
والدراسية  االجتماعية 
ــيــة. وأشـــــارت  ــعــمــل وال
لتربية  عــشــقــهــا  الـــى 
ورعــــــــايــــــــة الــــخــــيــــل 
ـــاح  ـــت الفـــت ودعــــــــت   ،
ــــــد  تـــــــخـــــــصـــــــص جــــــدي
للطب  قطر  لجامعة 
وتشجيع  الــبــيــطــري، 
دراســة  على  الشباب 
الطب  من  النوع  هذا 
الــكــوادر  تــواجــد  لتعزيز 
هذا  في  للعمل  القطرية 

المجال.

أتمنى تدريس الطب البيطري في قطرأتمنى تدريس الطب البيطري في قطر
د. منيرة الفضالة أول طبيبة بيطرية قطرية :
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الخدمة الوطنية غيرت حياتي
علي المسلماني واحد من ألمع اإلعالميين القطريين 
الــشــبــاب الــذيــن شــقــوا طــريــقــهــم وحققوا 
نـــجـــاحـــات ســريــعــة فـــي ســنــوات 
مـــعـــدودة. كــانــت بــدايــتــه من 
تلفزيون قطر قبل أن ينتقل 
إلـــــى إذاعـــــــة صـــــوت الــخــلــيــج 
بقناة الــدوري والكأس  مــروراً 
ثـــم قــنــاة الــجــزيــرة فـــي عــام 

٢٠٠٨ وحتى اآلن.
المسلماني  استطاع 
مــســاحــة  يـــحـــتـــل  أن 
خاصة في الجزيرة 
ــــــرة صـــــوتـــــه  ــــــب ــــــن ب
الـــمـــمـــيـــزة ولــغــتــه 
وثقافته  الرصينة 
الــــعــــالــــيــــة وطـــلـــتـــه 
أن  ويؤكد  البشوشة 
التي  الوطنية  الخدمة 
غــيــرت  اآلن  يــقــضــيــهــا 

حياته.

خالد الكبيسي :التسويق واألرض والعمالة .. أزمة المزارع القطريةخالد الكبيسي :التسويق واألرض والعمالة .. أزمة المزارع القطرية
تغطي  التي  الــمــزارع  بخيرات  قطر  أرض  تجود 
بسواعد  المحلي  االستهالك  حاجة  من  كبيرة  نسبة 
يحرصون  الــذيــن  الــقــطــريــيــن،  الــمــزارعــيــن  أبــنــائــهــا 
ــثــمــار فـــي مـــزارعـــهـــم. مـــزرعـــة بــوثــيــلــة  عــلــى االســت
يمتلكها  التي  المنتجة  القطرية  المزارع  من  واحدة 
معه  لقائنا  في  الكبيسي.  عجاج  محمد  خالد  السيد 
التي  الزراعية  المحاصيل  أهم  عن  الكبيسي  تحّدث 
لديهم  الــمــعــتــمــدة  الـــري  وطـــرق  الــمــزرعــة  تنتجها 
العمالة  وتكاليف  واألرض  التسويق  أن  أكــد  حيث 

المشاكل. أهم 

٥٣٫٨٪ من الشباب يملكون أحدث الجواالت
منوعات  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
الـــشـــبـــاب  اســـــتـــــخـــــدامـــــات  حـــــــول   ]
 ٪٥٣٫٨ حـــــرص  عــــن  الـــذكـــيـــة  ـــجـــواالت  ـــل ل
مــن الــشــبــاب عــلــى شـــراء أحـــدث طـــرازات 
اإلمكانيات  أفضل  عن  والبحث  الجواالت 
 ٪٣٠٫٨ مــقــابــل  الــحــديــثــة،  والـــمـــواصـــفـــات 
يــفــّضــلــون شـــــراء األحــــــدث عــنــد الــحــاجــة 

فقط.
أكــثــر  أن  الـــشـــبـــاب  مــــن   ٪٣٨٫٥ وأكـــــد 
اســــتــــخــــدامــــاتــــهــــم لــــلــــجــــوال تــــتــــركــــز فــي 
وفي  االجتماعي  التواصل  وسائل  متابعة 

وإنستجرام  بــوك  وفيس  تويتر  مقّدمتها 
و١٩٫٢٪  فــقــط،  لــالتــصــال   ٪٢٣٫١ مــقــابــل 
لــمــتــابــعــة أخـــبـــار الـــعـــالـــم، ونـــفـــس الــنــســبــة 
صفحاتهم  على  وعرضها  الصور  اللتقاط 

االجتماعي. التواصل  مواقع  على 
٧٠٫٤٪ من الشباب إلى أن تغيير  وأشار 
ـــهـــم عـــنـــد ظـــهـــور بـــعـــض الـــعـــيـــوب،  جـــّواالت
بانتظام  الــجــوال  يــغــّيــرون   ٪٢٢٫٢ مــقــابــل 
كــــل عــــام بـــحـــثـــاً عــــن مــــزايــــا جــــديــــدة فــي 

و٧٫٤٪  الحديثة  الجواالت 
أشهر.  ٦ كل 
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حوالي  أن  األشــقــر  الرحمن  عبد  يــرى   
ويسعى  التجديد  يهوى  الشباب  مــن   ٪٧٠
إلـــى اقــتــنــاء اإلصــــــدار األحـــــدث بــحــثــاً عن 

التميز.
تضمن  الجديدة  الهواتف  أن  إلى  وأشار 
مــزايــا تــجــذب الــشــبــاب، وأن الــدعــايــة لها 
اقتناء  إلــى  الــشــبــاب  جــذب  فــي  كبير  دور 

اإلصدارات الحديثة للهواتف.
وصــول  عــلــى  يصبر  ال  الــشــبــاب  وقــــال: 

الجّوال للدوحة، حيث يلجأ بعض الشباب 
وصوله  قبل  األحـــدث  اإلصـــدار  اقتناء  إلــى 
إلى الدوحة، الفتاً إلى أن المهتمين بذلك 

فئة قليلة.
 وأكد أن من يبيعون جّواالتهم القديمة 
صور  لوجود  فقط  قليلة  فئة  الشباب  من 
إلى  إضافة  عليه،  الجوال  لصاحب  خاصة 
الــمــعــلــومــات الــخــاصــة، األمـــر الـــذي يدفع 

الشاب إلى االحتفاظ به.

 وأشــــار إلـــى أن مــعــظــم الــشــبــاب الــذي 
يـــــتـــــرّدد عـــلـــى الـــمـــحـــال يـــرغـــب بــاقــتــنــاء 
بحثاً  آيــفــون  لهاتف  الحديثة  اإلصــــدارات 
عــن الــمــزيــا الــحــديــثــة، مــشــيــراً إلـــى تــراجــع 
يستبدل  كان  التي  المستعملة  الهواتف  بيع 
الــشــبــاب األحـــــدث بـــهـــا.  وأكـــــد أن بعض 
أصبح يفّضل تصليح الهاتف  الشباب حالياً 
من  بــــدالً  شــاشــتــه  كــســرت  أو  خــــدش  إذا 

تغييره كما كان يحدث سابقاً.

٣٨٫٥٣٨٫٥ ٪ من الشباب يستخدم  ٪ من الشباب يستخدم 
الجواالت في متابعة تويتر وفيس بوك الجواالت في متابعة تويتر وفيس بوك 

٧٠٫٤٧٠٫٤ ٪ يغّيرون جواالتهم عند ظهور  ٪ يغّيرون جواالتهم عند ظهور 
عيوب.. وعيوب.. و٢٢٫٢٢٢٫٢٪ يشترون كل عام٪ يشترون كل عام

١٩٫٢١٩٫٢ ٪ يعشقون السيلفي..  ٪ يعشقون السيلفي.. 
وو٤٤٫٤٤٤٫٤٪ يُهدون جّواالتهم ٪ يُهدون جّواالتهم 

القديمة ألقاربهم

بتغيير  الــشــبــاب  اهــتــمــام  ظــاهــرة  أن  العجي  اهللا  عبد  أكــد   
الـــجـــواالت واقــتــنــاء األحــــدث منها فــي تــزايــد مــلــحــوظ بسبب 
برامج التواصل االجتماعي التي تعتمد على التصوير والتقنيات 

الحديثة، ما يدفع الشباب القتناء اإلصدارات الحديثة.
أحدها  هــواتــف   ٤ أو   ٣ لديه  الشباب  بعض  أن  إلــى  وأشـــار 
فئة  حرص  إلى  منوهاً  والصور،  للبرامج  والباقين  للتواصل، 
وفي  الطريق  في  وبخاصة  المقاطع  تصوير  على  الشباب  من 

األماكن العامة وإرسال المقاطع والصور على مواقع التواصل.
الشباب  على  التأثير  فــي  دور  لها  الــدعــايــة  أن  إلــى  وأشـــار   
من األشياء  إلى أن الجوال أصبح جزءاً  واقتناء األحدث، الفتاً 

األساسية لدى الشباب. 

برامج التواصل االجتماعي تكتسح

الشباب يبحث عن األحدث 

اإلصدارات األحدث تصل الدوحة أوالً

عبد اهللا العجي:

تركي الشيب: 

أنس المضاحكة: 

ـــشـــيـــب أن   يــــــرى تــــركــــي ال
الشباب يعيش حالة من الهوس 
نظراً  الذكية  الــجــواالت  باقتناء 
لــتــعــدد اســتــخــدامــاتــهــا. وقـــال: 
بالبحث  يهتم  الشباب  معظم 
عــن الــمــواصــفــات الــجــيــدة من 
ناحية جودة الصورة والمساحة 

والشكل العام.
 وأشار إلى أن بعض المحال 
من  الحديثة  اإلصــــدارات  تبيع 
مرتفعة  بأسعار  آيفون  هاتف 
بــاألســواق،  طرحها  مــوعــد  قبل 

للجوال  الشباب  بعض  اقتناء  تعّجل  إلــى  الفتاً 

وشرائه بسعر مرتفع.
ـــــــــه يـــحـــتـــفـــظ  وأوضـــــــــــــح أن
يبيعه  وال  الـــقـــديـــم  بــالــهــاتــف 
ألنـــه تــوجــد بــه أشــيــاء خــاصــة، 
الفتاً إلى أنه من هذا المنطلق 
يفّضل الشباب عدم بيع الهاتف 
الـــقـــديـــم حــــال شـــــراء الــهــاتــف 
األحــدث.  وأكــد أن هناك فئة 
مــن الــشــبــاب يــقــتــنــون الــهــاتــف 
باقتناء  يــهــتــمــون  وال  الــقــديــم 
تحديث  بمسألة  وال  األحـــدث 
الجوال بشكل سنوي على غرار 

أقرانهم من الشباب.

على  حريصة  العالمية  الشركات  أن  المضاحكة  أنس  يؤكد   
قطر،  ومنها  الخليجي  السوق  في  أوالً  إصدارتها  أحــدث  طرح 
حيث تصل للدوحة أحــدث اإلصـــدارات قبل طرحها في باقي 
هناك  وقـــال:  الشرائية.   الــقــوى  الرتــفــاع  نــظــراً  العربية  الـــدول 
شباب بالفعل ينتظرون نزول اإلصــدار األحــدث وإن استدعى 
على أن ذلــك ال يعني أن  األمـــر شـــراءه مــن الــخــارج، مــشــدداً 
المسالة تمثل ظاهرة ألن الفئة الحريصة على ذلك حالياً قليلة 
بين الشباب.  وأضاف: كنت مسافراً إلى لندن فاتصل بي صديق 
لكي أشتري له إصداراً حديثاً الحد الجواالت، الفتاً إلى أنه جلبه 
لصديقه ولم يهتم بشرائه لنفسه. وأكد أن بعض الشباب لديه 
يشتري  الشباب  بعض  أن  إلــى  مشيراً  األحـــدث،  باقتناء  شغف 

كاميرا حديثة وال يستخدم إال ٢٠٪ فقط من خصائصها. 

عبد اهللا العجي

 كيف تتخلص من جوالك القديم؟

ما هي أكثر أستخداماتك للجواالت الذكية؟

متى تغّير جوالك؟

عبد الرحمن األشقر: ٧٠ ٪ من الشباب يقتني األحدث 

 هل تحرص على شراء الطراز الجديد من الجواالت؟

تركي الشيب

 أنس المضاحكة
 عبد الرحمن األشقر

كتب - محروس رسالن وإبراهيم صالح:

حـــول  مــــنــــوعــــات [  أجــــرتــــه  لــــلــــرأي  اســــتــــطــــالع  أظــــهــــر   
من   ٪٥٣٫٨ حـــرص  عــن  الــذكــيــة  لــلــجــواالت  الــشــبــاب  اســتــخــدامــات 
الــشــبــاب عــلــى شـــراء أحـــدث طـــرازات الــجــواالت والــبــحــث عــن أفضل 
٣٠٫٨٪ يــفــّضــلــون شــراء  اإلمــكــانــيــات والــمــواصــفــات الــحــديــثــة، مــقــابــل 

فقط. الحاجة  عند  األحدث 
في  تتركز  للجوال  استخداماتهم  أكثر  أن  الشباب  من   ٪٣٨٫٥ وأكــد   
بوك  وفيس  تويتر  مقّدمتها  وفــي  االجتماعي  التواصل  وسائل  متابعة 
أخبار  لمتابعة  و١٩٫٢٪  فــقــط،  لــالتــصــال   ٪٢٣٫١ مقابل  وإنــســتــجــرام 
صفحاتهم  على  وعرضها  الصور  اللتقاط  النسبة  ونفس  العالم، 

االجتماعي. التواصل  مواقع  على 
وأشار ٧٠٫٤٪ من الشباب إلى أن تغيير جّواالتهم 
يغّيرون   ٪٢٢٫٢ مقابل  العيوب،  بعض  ظهور  عند 
جديدة  مزايا  عن  بحثاً  عام  كل  بانتظام  الجوال 

في الجواالت الحديثة و٧٫٤٪ كل ٦ أشهر.
 وعــــن كــيــفــيــة الـــتـــصـــّرف فـــي الـــجـــوال بعد 
أنــهــم   ٪٤٤٫٤ أكـــد  حـــديـــث،  بـــجـــوال  اســتــبــدالــه 
أخوتهم  ألحد  القديم  الجّوال  بإهداء  يقومون 
االحتفاظ  يفّضلون   ٪٤٠٫٧ مقابل  أقاربهم،  أو 
رغم  بيعه  يفّضلون  و١٤٫٩٪  القديم،  بالجوال 
حيث  كبير  بشكل  الــبــيــع  عــنــد  قيمته  انــخــفــاض 
قيمته  مـــن   ٪٩٠ أقـــل  الــبــيــع  عــنــد  قــيــمــتــه  تــصــل 

األصلية.
 وأكـــــد عــــدد مـــن الـــشـــبـــاب أن ظـــاهـــرة اقــتــنــاء 
زالت  ما  الجوالة  الهواتف  من  الحديثة  اإلصـــدارات 
في  بالجوال  الشباب  من  العديد  الهتمام  موجودة 
سعي  إلــى  الفتين  «الكشخة»،  من  كنوع  المجالس 

فئة من الشباب بالحصول على الهاتف األحدث قبل اآلخرين.
 وأشاروا إلى أن الدعاية لها دور في التأثير على الشباب واقتناء األحدث، 

الفتين إلى استحواذ الجوال على مساحة كبيرة من اهتمام الشباب.
من  الجيدة  المواصفات  عن  بالبحث  يهتم  الشباب  معظم  أن  وأكــدوا   
ناحية جودة الصورة والمساحة والشكل العام، الفتين إلى انتقال االهتمام 
بمسألة الكماليات كنوع من العادة ومنها حامل الجوال والكافر والسماعة.
ألنه  يبيعه  وال  القديم  بالهاتف  يحتفظ  الشباب  معظم  أن  وأوضــحــوا   

توجد به صور ومتعلقات ومعلومات خاصة.
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التصوير سيلفي
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 أحتفظ به ال

 متابعة األخبار

االتصاالت فقط

تصوير - نجير فروك



كتب - إبراهيم صالح:

ماذا ستكون صورة قطر بعد ٣٠ عاماً؟، وإلى أي حد ستصل 

أفضل؟،  وتجعلها  حياتنا  في  تتحكم  التي  لوجية 
التكنو الثورة 

عالم  حــول  بالخيال  تقريبية  صـــورة  الشباب  إجــابــات  كــانــت 

الزحام  على  للقضاء  الطيران  على  قادرة  سيارات  المستقبل، 

المروري، وقيادة آلية للسيارات تقضي على حوادث الطرق، 

ومتاحف  الــيــد،  معصم  جــلــد  تــحــت  جـــوال  شــريــحــة  وزراعــــة 

تراثية للهواتف الذكية، وروبوتات إلجراء الجراحات الدقيقة 

الشوارع  ونظافة  البناء  بمواقع  العمل 
و األجرة  سيارات  وقيادة 

وخادمات المنازل والممرضات.

وحسب ما وصل إليه خيال الشباب فستكون أخبار الصحف 

كالتالي: شركة سياحية تنظم رحالت للقمر والمريخ، شركة 

عــقــارات تعرض وحـــدات سكنية فــي عــدد مــن الــكــواكــب مع 

ف للجرائم بعد أن أصبحت 
تسهيالت في السداد، افتتاح متاح

الجرائم  منع  إستراتيجية  تطبيق  بعد  معدومة  تكون  تكاد 

 المحتملة لوقوعها.
والقضاء على الدوافع

وفي عناوين الصحف نقرأ أيضاً: قطر تصدر ٥٠ ألف اختراع 

وابتكار سنوي في مجال الطب والبحث العلمي والصناعة عبر 

االكتفاء  تحقق  قطر  التعليمية،  والمؤسسات  البحثية  المراكز 

الـــذاتـــي مــن الــمــحــاصــيــل الــعــضــويــة، نــاطــحــات الــســحــاب في 

التحكم  تقنيات  تعميم  عالمي، 
تصميم  بأفضل  تفوز  الدوحة 

العام،  طوال  ربيعاً  لتكون  قطر  شوارع  كافة  في  الطبيعة  في 

وإليكم صورة قطر المستقبل على لسان الشباب.

قطر عام قطر عام ٢٠٤٦٢٠٤٦.. ربيع طوال العام.. ربيع طوال العام
الشباب يرسمون مالمح الثورة التكنولوجية بعد ٣٠ سنة

ـــــة عــــــلــــــى ســــــطــــــح الــــــقــــــمــــــر والــــــمــــــريــــــخ ـــــي ـــــن رحـــــــــــــــالت ســــــيــــــاحــــــيــــــة ووحـــــــــــــــــــــدات ســـــك

طالب   - الــغــانــم  ســعــد  عــبــدالــعــزيــز  يشير 
أي  بــدايــة  الــخــيــال  أن  إلـــى   - قــطــر  بجامعة 
والتقّدم  الرفاهية  أن  كما  وابتكار،  اختراع 
واالتــصــاالت  التكنولوجيا  عالم  فــي  السريع 
ولذلك  قريب،  وقــت  حتى  أحــد  يتخيله  لم 
بعد  الحياة  شكل  نتخّيل  أن  الممكن  فمن 
وأقل  رفاهية  أكثر  ستكون  بأنها  عاماً،   ٣٠

تعقيداً.
عالم  فــي  كبيراً  تقدماً  ننتظر  ويضيف: 
اإلنترنت  سرعة  تكون  بحيث  االتــصــاالت، 
وكذلك  مرة،  ألف  الحالي  الوضع  من  أكثر 
المجتمع  خــدمــة  فــي  الــتــكــنــولــوجــيــا  تــطــويــع 
ــنــا فــــي تـــجـــهـــيـــزات اســتــضــافــة  مــثــلــمــا فــعــل
المونديال بإنشاء مالعب مفتوحة ومكيفة.

في  التكنولوجيا  تنجح  أن  أتخيل  ويقول: 
عن التوّسع في  جعل الشوارع مكيفة، فضالً 

على  للتغلب  السحب  استمطار  تكنولوجيا 
ليكون  الزراعة،  في  والتوّسع  المياه،  نقص 

مناخ قطر ربيعياً طوال العام.

طالب   - الــهــاجــري  حــمــود  محمد  تــوقــع 
 - قطر  بجامعة  واالقــتــصــاد  اإلدارة  بكلية 
بعد  تراث  إلى  الذكية  الجواالت  تتحّول  أن 
ليظهر  المتاحف،  في  إال  تراها  ال  سنة   ٣٠
بديالً عنها شرائح دائمة تتم زراعتها تحت 
الــجــلــد فــي الــمــعــصــم، وتــعــمــل بــالــنــبــض مع 
األبعاد  ثالثية  بأشعة  الصور  إظهار  إمكانية 

في  االتصال  سهولة  من  اإلنسان  يمكن  ما 
أي مكان.

سيشهد  الــروبــوت  عــالــم  أن  إلــى  وأشـــار 
ثورة هائلة ليعمل الروبوت في العديد من 
اآلن  البشر  يشغلها  الــتــي  الــيــدويــة  األعــمــال 
ليكون الروبوت عامالً في محطات الوقود 

المستشفى. في  ممرضة  أو 

تطويع الطبيعة لتكييف الشوارع

متحف للجواالت الذكية

عبدالعزيز الغانم:

محمد الهاجري:

عبدالعزيز الغانم

سيارات طائرة 
وروبوتات بديالً 

عن العمال 
والخادمات والممرضات
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الً 

ضااتتتتتتتتت

تصدير ٥٠ ألف 
اختراع سنوياً.. 

ونجاح إستراتيجية 
منع الجرائم

يـــأمـــل مـــهـــدي مــحــمــد الــحــبــابــي - طــالــب 
بكلية اإلدارة واالقتصاد «جامعة قطر» - أن 
مجاالت  في  رائــدة  عاماً   ٣٠ بعد  قطر  تكون 
من  العديد  امتالكنا  إلى  الفتاً  العلمي،  البحث 
عن  فضالً  المتخصصة  البحثية  المؤسسات 
مخرجات  على  تركيزاً  تشهد  التي  الجامعات 
البحث العلمي، الفتاً إلى أنه يتصّور أن تصدر 
ابتكار  ألــف   ٥٠ من  أكثر  عاماً   ٣٠ بعد  قطر 
في  ثــورة  إلحــداث  أكاديمي  وبحث  واخــتــراع 
عالم الطب والعالج والصناعة لتختفي نهائياً 

أمراض مزمنة مثل السرطان.
الحياة  شكل  سيكون  عاماً   ٣٠ بعد  ويقول: 
التقليدية  الصيف  رحالت  وستتغّير  مختلفاً، 
من السفر ألوروبا إلى السفر للقمر والمريخ، 
في  العلمية  األبحاث  تنجح  أن  المتوقع  فمن 
كواكب  إلى  اإلنسان  ووصــول  الطبيعة  تطويع 

جـــديـــدة لـــم نــكــن نــعــرفــهــا، فــالــعــلــم لــيــس له 
حدود، وكثير من اختراعات اليوم كانت منذ 

سنوات قليلة ضرباً من الخيال.

بكلية  طالب   - الــدوســري  صقر  علي  يؤكد 

قطر  أن   - قطر»  واالقتصاد «جامعة  اإلدارة 

مجال  في  كبيراً  تقدماً  ستشهد  سنة   ٣٠ بعد 

للسفر  السنوية  الوجهة  تــكــون  وربــمــا  الفضاء 

إلــى القمر والــعــديــد مــن الــكــواكــب الــتــي سيتم 

مستغرباً  يكون  ولن  المستقبل،  في  اكتشافها 

على  تخفيضات  سياحية  شــركــات  تنشر  أن 

لشركات  إعــالنــاً  نقرأ  أن  أو  للقمر،  رحالتها 

أخرى ترّوج لوحدات سكنية على سطح القمر 

لوجود  نظراً  السداد  في  بتسهيالت  والكواكب 

منافسة في هذا المجال.

كما توقع أن ينعكس التطّور التكنولوجي 

ى الــــســــلــــوك اإلنــــســــانــــي، فـــمـــع نــشــر 
عـــلـــ

كــامــيــرات فــي كــافــة الـــشـــوارع، واتــخــاذ 

عالج  على  تركز  وقائية  إستراتيجية 

ستتراجع  الجريمة  ودوافــع  مسببات 

مـــعـــّدالت جـــرائـــم الــســرقــة والــعــنــف 

ألدنى مستوياتها.

ثورة في عالم الطب.. ووداعاً للسرطان

أمتلك منزالً على سطح القمرأمتلك منزالً على سطح القمر

مهدي الحبابي:

علي الدوسري:

مهدي الحبابي

عبدالرحمن الحبابي: قطر
 تنظم المونديال للمرة الثالثة

خالد اليافعي: روبوت
 يقود سيارات األجرة

إمكانية   - قطر  بجامعة  طالب   - الحبابي  عبدالرحمن  يؤكد 
ظـــهـــور ســـيـــارات قـــــادرة عــلــى الـــطـــيـــران لــلــقــضــاء عــلــى الـــزحـــام 
إلى  وتحّولها  تماماً  الورقية  الصحف  اختفاء  وأتوقع  الــمــروري، 

إلكترونية.
تــكــون  أن  أتــــوقــــع  ويـــضـــيـــف: 

عناوين الصحف هي تحقيق 
من  الذاتي  االكتفاء  قطر 

الــمــحــاصــيــل الــعــضــويــة، 
ــــــاطــــــحــــــات  وفــــــــــــــــــوز ن
الــســحــاب فـــي الــدوحــة 
بـــــــأفـــــــضـــــــل تــــصــــمــــيــــم 
عـــــالـــــمـــــي، فـــــضـــــًال عــن 

تــنــظــيــم قــطــر مــونــديــال 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 

الثالثة. للمرة 

«جامعة  واالقتصاد  اإلدارة  بكلية  طالب   - اليافعي  خالد  يــرى 
أن حــجــم االخـــتـــالف فــي طبيعة الــحــيــاة بــيــن الــحــاضــر  قــطــر» - 
هناك  تكون  أن  وأتخيل  كبيراً،  سيكون  سنة   ٣٠ بعد  والمستقبل 
ثورة في عالم استخدامات الروبوت، لتشمل التوسع في االستخدام 
الــحــالــي لــلــروبــوتــات فــي إجــــراء الــجــراحــات الــدقــيــقــة، فــضــالً عن 
وعاملي  والخادمات  والممرضات  والنظافة  البناء  عمال  استبدال 

االستعانة مــحــالت الــوجــبــات  عن  فضالً  بالروبوتات،  السريعة 
لسائقي  بديالً  ليكون  بالروبوت 

سيارات األجرة «التاكسي».
ويــــــقــــــول: الــمــســتــقــبــل 
ســـيـــكـــون لـــلـــروبـــوتـــات 
ـــعـــد تــطــويــر  الــــذكــــيــــة ب
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا ولـــذلـــك 
يجب أن تركز األبحاث 
واالبــــــــــتــــــــــكــــــــــارات فـــي 
قــطــر أكــثــر عــلــى تــطــويــر 

استخدام الروبوتات.

تــكــون ن 
حقيق
ن
 

ل
دم 

بالروبوت
سيار

قق
ااستخ
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ـــــوص ـــــغ ال ـــــن  ـــــف س أهــــــــــم  ــــــوت  ــــــب ــــــال ــــــج وال والــــــصــــــمــــــعــــــاء  ـــــوك  ـــــب ـــــن ـــــس ال  : الــــــــــكــــــــــواري  ـــــي  ـــــل ع

صائد اللؤلؤ يكشف أسرار مهنة األجدادصائد اللؤلؤ يكشف أسرار مهنة األجداد
قبل  لما  التحضير  مراحل  هي  ما  ڈ 

انطالق السفينة ؟
باختيار  أوال  تكون  التحضير  مرحلة   -  

النطالق  المناسب  الــوقــت 
الــــرحــــلــــة وتـــــكـــــون أنـــســـب 
األوقات عندما تميل مياه 
ــيــج لــــلــــدفء وتـــكـــون  الــخــل
عـــادة مــن شــهــر مــايــو إلــى 
شهر سبتمبر وتمتد لمدة 
أربــــعــــة شـــهـــور ولـــكـــن قــد 
يبدأ  الــتــي  الــفــتــرة  تختلف 
فيها الموسم من سنة إلى 
دخل  إذا  خصوصاً  أخــرى 
موسم  فــي  رمــضــان  شهر 
الغوص فإن الرحلة تؤجل 
إلـــــى بـــعـــد شـــهـــر رمـــضـــان 
بــعــض  تـــعـــود  أن  ويـــمـــكـــن 
السفن إلى الميناء في هذه 
مــرتــيــن  أو  مــــرة  الـــفـــتـــرة 

للتزود بالمياه.
الترتيبات  مــرحــلــة  تــأتــي  ذلـــك  بــعــد  ثــم 
ودهانها  المركب  إعــداد  من  الشاطئ  على 
إعــداد  ثــم  والشحم  الــحــوت)  بالصل (زيــت 
واألوعية  بالحبال  والتزود  الغواص  أدوات 
الالزمة والمجاديف أما على ظهر السفينة 
أما   . الكافي.  والــزاد  بالماء  تزويدها  فيتم 
فأغلبها  الــغــوص  فــي  المستخدمة  السفن 

من نوع السنبوك والصمعاء والجالبوت.
و تأتي بعدها مرحلة االستعداد للرحيل 
بــدءا  شــهــرا  تقريباً  تــأخــذ  المرحلة  وهـــذه 
مــن إعـــالن الــنــوخــذة عــن قــيــام الــرحــلــة و 
يوقع  الــرجــال  مــن  التقدم  فــي  يرغب  مــن 
مــــع الـــنـــوخـــذة 

ما  لــشــراء  الــمــال  بعض  ويعطيهم  الــبــروة 
يــحــتــاجــونــه ومـــا تــحــتــاجــه عــائــالتــهــم حتى 

العودة.
وأخـــــــــــــيـــــــــــــراً مـــــرحـــــلـــــة 
الـــوداع  وتــعــرف بـــ « ساعة 
علم  يرفع  عندما  الرحيل» 
النوف  عليه  يطلقون  أسود 
و ذلـــــك إشــــــــارة إلـــــى بـــدء 
ســاعــة الــرحــيــل وفــــي هــذا 
الـــوقـــت يـــخـــرج كـــل الــنــاس 
صــغــيــرهــم وكــبــيــرهــم إلــى 
الـــشـــاطـــئ لــــلــــوداع والـــدعـــاء 
تقاليد  ومن  بالسالمة  لهم 
االحتفال بالرحلة أن يقوم 
على  المال  بتوزيع  النوخذة 
المودعين كمظهر للتفاؤل 

واالستبشار.
طـــاقـــم  عـــــــدد  كـــــم  ڈ 

الغوص؟
 ٢٠ عــن  فضال  غــواصــا   ٢٠ مــن  يتكون   -
بجميع  ويقومون  الجالسون  عليهم  يطلق 
و٢٠  للطوارئ  يكونون  عادة  وهم  األعمال 
آخرين يطلق عليهم السيب وهم يقومون 
للنوخذة  بــاإلضــافــة  الــغــواصــيــن  بــمــســاعــدة 

ومساعده ويسمى مقدمي.
ڈ ما هي قدرات الغواصين   ؟

كـــانـــت عــمــلــيــة الـــغـــوص تــعــتــمــد على   -
صـــيـــادي الــلــؤلــؤ حــيــث يــتــمــتــعــون بــخــبــرة 
أية  إلــى  طريقهم  معرفة  في  جــداً  واسعة 
ضفة يودون الوصول إليها، وهم قادرون 
عــلــى الــقــيــام بــرحــلــة مــبــاشــرة إلـــى هــنــاك، 
والنجوم  بالشمس  فقط  يسترشدون  وال 
يلمحونها،  عندما  اليابسة  من  وباتجاهات 
بــلــون الــبــحــر وعــمــقــه وبطبيعة  بــل أيــضــاً 

قـــاعـــه. وبـــعـــض الـــنـــواخـــذة 
يــخــتــارون 

معقوالً  عــائــداً  الــضــفــاف الــتــي تــدر عــمــومــاً 
ويـــظـــلـــون فــيــهــا طــيــلــة الـــمـــوســـم. وبــعــض 
تــفــاؤالً  األكــثــر  الــمــزاج  ذوي  مــن  القباطنة 
دائمة  حركة  في  يظلون  منهجية،  أقل  أو 
ويغيرون مسرح عملياتهم كل بضعة أيام. 
ــغــواصــيــن هـــي الـــتـــي تــحــدد  وقــــــدرات ال
اختيار النواخذة لصفة اللؤلؤ.. ويشكل عمق 
٨ قامات عمقاً عادياً، و١٢ قامة هو أقصى 
عمق ربما يستطيع الغواص العمل فيه دون 
على  يوجد  التي  الـــزوارق  أن  غير  انــزعــاج. 
العمل  تستطيع  جــيــدون  غــواصــون  متنها 

على ضفاف عمقها ١٤ قامة.
مع  التعامل  يستطيعون  رجــال  وهــنــاك 
عــمــق ١٦ قــامــة مــن الــمــيــاه، لــكــن إجــهــاد 
ــــدرجــــة ال  الـــعـــمـــق عـــظـــيـــم جـــــــداً ل
يتحمله  أن  معها  يستطيع 
طــــويــــالً، حــتــى أقـــواهـــم، 

العمل  لدى  المميتة  الحوادث  تقع  وأحياناً 
على هذا العمق .

أسرار الغوص 
ڈ كيف تبدأ عملية الغوص؟

يخلع  للبحر،  الــغــواص  يــنــزل  أن  قبل   -
مصنوعة  كــمــاشــات  زوج  ويــضــع  مــالبــســه 
(جمعها  فطام  تدعى  الحيوان  قــرون  من 
ويسد  منخريه،  لكبس  أنفه  على  أفطمة) 
أذنيه بالقطن أو شمع النحل ويضع أغطية 
جــلــديــة لــألصــابــع تــدعــى خــبــط (مــفــردهــا 
خــبــطــة) لــحــمــايــة أصــابــعــه مــن االحــتــكــاك 
بــأشــيــاء حـــــادة، كــمــا يــعــلــق كــيــســاً صــغــيــراً 
من  ديايين)  (جمعها  ّديين  يدعى  بجسده 
الليف الهندي وذلك بتعليقه حول عنقه أو 

بتثبيته حول خصره. 
ولمساعدته في الهبوط يكون معه حجر 
 ١٤ إلــى   ١٠ مــن  يــزن  للغوص  رصـــاص  أو 

(جمعها  زيبل  يدعى  بحبل  ويربطه  رطــالً 
زيــابــل) ويــوجــد فــوق الـــوزن أنشوطة يضع 
إلى  إنزاله  يتم  وهكذا  قدمه  فيها  الغواص 

وصوله  ولــدى  البحر.  قاع 
إلـــى الــقــاع يــخــرج الــغــواص 
قــدمــه مــن األنــشــوطــة في 
على  يرفعها  الــتــي  الــزيــبــل 
الفور زميله الذي يهتم به 
ويمضي في تلمس طريقه 
عـــنـــد الـــــقـــــاع بـــيـــد وقـــــدم 
القدم  مستخدماً  واحـــدة، 
واليد  نفسه  لدفع  األخــرى 
المحارات  لجمع  الطليقة 
ويضعها  متناوله  في  التي 
فــــي الـــديـــيـــن. ويــــقــــال إن 
الــــمــــحــــارات تـــوجـــد عــــادة 
تغلق  لكنها  الفاه،  مفتوحة 
فاهها لدى االقتراب منها. 
يــســتــطــيــع  ال  وعــــنــــدمــــا 

حبس أنفاسه أكثر، يعطي الغواص اإلشارة 
يتمسك  التي  اإليــدا  بهز  لزميله  أي  للسيب 
وتؤخذ منه  بها، ويُسحب إلى السطح فوراً 
الغواص  ويقوم  معه.  جلبها  التي  األصداف 
بجمع األصــداف في غوصة واحــدة أو تبة 
عموماً  عــددهــا  ويـــتـــراوح  تــبــات)  (جمعها 
بين ٣ و٢٠ صدفة. لكنه أحياناً يعود خالي 
تستغرقه  الــــذي  والـــوقـــت  تــمــامــاً.  الــيــديــن 
الغوصة يتراوح من ٤٠ إلى ٧٥ ثانية.. لكن 
البقاء  الــغــواصــيــن  مــن  قــلــة  إال  يستطيع  ال 
وفي  واحــدة.  دقيقة  من  أكثر  الماء  تحت 
يستريح  الغوصات،  بين  الفاصلة  الفترات 
الغواص في الماء، إال إذا كان البحر مائجاً، 
يتدلى  حبل  أو  مــجــداف  إلــى  يستند  حيث 

من جانب المركب.
ـــــغـــــواص نـــفـــســـه بــــعــــدد مــن   ويـــــقـــــوم ال
كان  إذا  اليوم  في   ٥٠ إلــى  يصل  الغوصات 
إلى  يُخفض  الــعــدد  لكن  مــؤاتــيــاً،  الطقس 

عشرة أو عشرين إذا كانت المياه باردة. 

هجمات القرش
ڈ وماذا عن هجمات القرش؟

يـــتـــعـــرض  مـــــا  ـــــــــــادراً  ن  -
جانب  من  لهجوم  الغواص 
الــقــرش (الــجــرجــور)  سمك 
وأحـــيـــانـــاً  الـــبـــحـــر  كـــلـــب  أو 
يــصــاب الـــغـــواصـــون بــلــدغــة 
وعندما  الهامة،  سمك  من 
تــــكــــون مـــــوجـــــودة بــكــثــرة 
ـــرتـــدي الــــغــــواص قــمــيــصــاً  ي
نفسه  لحماية  طويالً  أبيض 
ويــــزداد  لـــه.  تطويقها  مــن 
عند  إجـــهـــاد الـــغـــوص جـــــداً 
تيارات  توجد  وحيث  تيار، 
يـــعـــوم الـــغـــواص غــالــبــاً إلــى 
مسافة من الزورق ويصعد 
شديد.  بإعياء  أصيب  وقــد 
وفـــي هـــذه األمــاكــن يسمح 
يستطيع  بــالــزورق  طويل  حبل  يربط  بــأن 
السطح  إلــى  ليصل  عليه  يسبح  أن  الغواص 

حيث يقوم السيب برفعه .

مراسم االستقبال 
العائدين  استقبال  مراسم  هي  ما  ڈ 

من رحلة الغوص   ؟
- بــعــد االنـــتـــهـــاء مـــن الـــرحـــلـــة وعــنــدمــا 
يقترب المركب من الشاطئ تطلق المدافع 
عــادت  قــد  الــرحــلــة  أن  البلد  أهــل  فيعرف 
الجميع  ويـــخـــرج  األعـــــالم  فــتــرفــع  ســالــمــة 
تكون  وقـــد  مهنئين  فــرحــيــن  الستقبالها 
هناك امرأة تبكي أخاً أو زوجاً لم يعد من 

الرحلة .
من  مجموعة  الــمــركــب  طــاقــم  ويــخــتــار 
الغواصين ومعهم النوخذة لبيع المحصول 
في سوق اللؤلؤ ثم يتقاسمون الحصيلة بعد 

حساب المكسب والخسارة.

          إبراهيم صالح :

اللؤلؤ  على  الــغــوص  لحقبة  الــزمــن  عبر  رحــلــة  فــي  بكم   ] منوعات  تسافر 
لعملية  وبيان  الرحلة  انطالق  ماقبل  مراحل  في  واألجــداد  اآلبــاء  حياة  لكم  وتعيد 

. األسواق  في  اللؤلؤ  بيع  و  سالمين  البر  إلى  العودة  و  الغوص 
علي سعيد الكواري الباحث عن اللؤلؤ والذي يقوم بتنظيم رحالت تراثية للغوص 
ضــرورة  يــؤكــد  حيث  الخفي  الــعــالــم  هــذا  حــول  والــذكــريــات  األســـرار  خــزائــن  فتح    -
أثناء  يواجهونها  كانوا  التي  الصعوبات  مدى  بيان  و  األجداد  و  اآلباء  بمهنة  التعريف 
تصبح  أن  يجب  التي  والحكم  بــالــدروس  مليء  الــغــوص  عالم  أن  الــى  الفتا  الرحلة 

النشء. أذهان  في  راسخة 
ويسعد  واقف  بسوق  اللؤلؤ  بيع  و  البحرية  اليدوية  للحرف  محال  يمتلك  الكواري 
البحث  بتاريخ  والتعريف  الغوص  على  للتدريب  للشباب  للغوص  رحــالت  بتنظيم 

الــصــعــوبــات  ومــواجــهــة  الــبــحــار  وســـط  حقيقية  تــجــربــة  عــلــى  الــحــصــول  و  الــلــؤلــؤ  عــن 
. اللؤلؤ  عن  البحث  في  األجداد  و  باآلباء  تحيط  كانت  التي  والتحديات 

من  الكاملة  واالســتــعــدادات  الرحلة  انطالق  قبل  فيما  الغوص  مراحل  وأشــارالــى 
وفيما  الغوص  أدوات  وتجهيز   ، والقهوة  الغذائية  والمؤن  األدوات  وشراء  تجهيزات 
عملية  في  ودوره  المركب  على  شخص  كل  ووظيفة  الغوص  لطاقم  وبيان  تستخدم 

. الغوص 
تبعاً  الــنــقــديــة  قيمته  وبــالــتــالــي  الــلــؤلــؤ  تــقــديــر  واخــتــالف  الــلــؤلــؤ  أنـــواع  عــن  وكــشــف 
الخبرة  بعض  إلــى  تحتاج  أمــور  وهــذه  والــشــكــل  والــلــون  والـــوزن  الحجم  العــتــبــارات 
الــعــادي  غير  الحجم  الكبيرة  الــآللــئ  أن  كما  والــشــراء،  البيع  فــي  والــمــمــارســة  الفنية 
متعارف  طريقة  هناك  وليست   ، بالداّنة  تعرف  التي  وهي  بالواحدة  وتشترى  تباع 
يلي  فيما  و   .. آلخر   شخص  من  القيمة  تقدير  يختلف  حيث  قيمتها  لتقدير  عليها 

: الحوار  تفاصيل 

كل شخص على 
المركب له دور محدد 

في رحلة الصيد 
والبحث عن اللؤلؤ

االستعداد للرحيل 
يستغرق شهراً لتجهيز 
السفن والمؤن وجمع 

الرجال

قدرات قدرات 
الغواصين الغواصين 

تحدد اختيار تحدد اختيار 
النواخذة النواخذة 

لصفة اللؤلؤ لصفة اللؤلؤ 
وعمق وعمق 
الغوصالغوص

قلة من قلة من 
الغواصين الغواصين 

يستطيعون يستطيعون 
البقاء تحت البقاء تحت 

الماء أكثر من الماء أكثر من 
دقيقة واحدةدقيقة واحدة

تصويرتصوير- - سمير رشيدسمير رشيد

من التجهيز والرحالت الشاقة إلى مراسم االستقبال

ً ً ًً أ

أدوات الغوصأنــواع اللؤلـؤ
الــكــواري  سعيد  علي  يشير 

ـــواع لـــ «الــلــؤلــؤ» حيث يقول  الــى عــدة أن
ويختلف  قماش  باسم  محلياً  اللؤلؤ  يعرف   :

تقدير اللؤلؤ وبالتالي قيمته النقدية تبعاً العتبارات 
الحجم والوزن واللون والشكل وهذه أمور تحتاج إلى 
بعض الخبرة الفنية والممارسة في البيع والشراء، كما 
أن الآلليء الكبيرة الحجم غير العادي تباع وتشترى 

بالواحدة وهي التي تعرف بالداّنة ، وليست هناك 
طريقة متعارف عليها لتقدير قيمتها حيث 

شخص  مــن  القيمة  تقدير  يختلف 
آلخر .

المستخدمة  األدوات  وعـــن 
فــي الــغــوص يــقــول الـــكـــواري : كـــان رجــال 

الغوص يستعملون أدوات خاصة مصنوعة بالكامل 
يدوياً محلياً ومن هذه األدوات ، الفطام : يثبته الغواص 

إلى  المياه  تسرب  ليمنع  البحر  إلى  ينزل  عندما  نفسه  على 
أنفه و»الخبط « هو قفاز من جلد األبقار لحماية أصابع اليد 
أثناء التقاط المحار و « الزيبن « : حبل تربط فيه حصاة من 
الحجر أو الرصاص وهي ثقيلة ويجعلها الغواص في إحدى 

حبل   : الجرار»  و»  البحر  قاع  إلى  نزوله  لتسهيل  قدميه 
و   ، االنتهاء  عند  لرفعه  وسطه  في  الــغــواص  يربطه 

«الشمشول» : لباس يلبسه الغواص عند نزوله 
البحر .



عن  حدثنا  الــحــوار..  نــبــدأ  أن  قبل  ڈ 
واإلنسان؟ اإلعالمي  المسلماني  علي 

ـــا مــذيــع قــطــري أعــمــل فـــي قــنــاة  - أن
الــجــزيــرة كــمــقــدم لــألخــبــار الــريــاضــيــة 
وعلوم  هندسة  درست  سنوات..   ٣ منذ 
في  العمل  اخترت  لكني  اآللــي  الحاسب 
الصغر  مــنــذ  يــســتــهــويــنــي  الـــذي  الــمــجــال 
وهــــو اإلعـــــــالم.. مـــتـــزوج ولــــــدّي حــســن 

والهنوف.
الـــعـــمـــل  فــــــي  تـــــــدّرجـــــــت  كــــيــــف  ڈ  

اإلعالمي؟
قطر  تلفزيون  فــي  بالتعليق  بــدأت   -

الرياضية  والبرامج  النشرات  بتقديم  ثم 
التحقت  ثــم  الــخــلــيــج  صـــوت  إذاعــــة  فــي 
تأسيسها  مــنــذ  والــكــاس  الــــدوري  بــقــنــاة 
برامج  ومنتج  ومعلقاً  مــذيــعــاً  وعملت 
قبل التحاقي عام ٢٠٠٨ بقناة الجزيرة.

١٩ سنة عندما عملت  ڈ كان عمرك 
بذلك  لتكون  قطر  تلفزيون  فــي  معلقاً 
أصـــغـــر مــعــلــق عـــربـــي.. حــدثــنــا عـــن تلك 

التجربة؟
- تــلــك الــتــجــربــة تــحــســب لــتــلــفــزيــون 
ـــمـــواهـــب الــشــابــة  قـــطـــر الـــــذي يـــدعـــم ال
ويــمــنــحــهــا الــفــرصــة لـــإلبـــداع، ويــصــقــل 
مــهــاراتــهــا.. ولــذلــك وجـــدت كــل الــدعــم 
وخوض  ذاتي  إلثبات  شّجعني  الذي 
ـــتـــجـــربـــة الــــتــــي أضـــافـــت  ـــلـــك ال ت
لــــي الــكــثــيــر ومــنــحــتــنــي الــثــقــة 

بالنفس.

قادمة أحالم 

القادمة؟ خطوتك  هي  ما  ڈ 
- أركـــــز فـــي مـــجـــال الــتــقــديــم 
القادمة  والخطوة  اإلخــبــاري، 

هــــــــي عــــــمــــــل بـــــرنـــــامـــــج 
خـــــاص مــــن إعـــــــدادي 
ـــــمـــــي.. كـــمـــا  ـــــقـــــدي وت
أحـــلـــم بــــــإدارة قــنــاة 
رياضية  تلفزيونية 
إخــــــبــــــاريــــــة عـــلـــى 

الجزيرة. خطى 
هــــــــــل  ڈ 
تــــــــفــــــــكــــــــر فـــــي 
تــقــديــم الــبــرامــج 

الحوارية؟
أعـــتـــقـــد  ال   -
بـــأنـــهـــا تــنــاســبــنــي 
وتـــــــــــــــنـــــــــــــــاســـــــــــــــب 
شــــخــــصــــيــــتــــي، أحـــلـــم 
ــــــم بــــــرنــــــامــــــج  ــــــقــــــدي ــــــت ب
ـــــــقـــــــات ضــــخــــم  مـــــــســـــــاب
مـــــن داخـــــــــل اســــتــــوديــــو 
يــتــســع لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
تظهر  وهــنــا  الــجــمــهــور 
المذيع  وقـــدرة  مــهــارة 
فــــــي الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الــحــضــور  أفــعــال  ردود 

والمتسابقين.
هــــــــي  مــــــــــــــــــــــا  ڈ 
الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات الـــــتـــــي 

واجهتك؟ 
الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات   -
تــحــصــى،  وال  كـــثـــيـــرة 
ــعــزيــمــة كــانــت  لــكــن ال
أكــــــبــــــر لـــــتـــــجـــــاوزهـــــا 
بـــــل وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــى 
مــــــحــــــطــــــات تــــقــــويــــة 
ــــمــــرار وعـــــدم  ــــالســــت ل

التعثر. أو  التوقف 
وطـــــــبـــــــعـــــــاً هـــــنـــــاك 
ــــهــــا فـــضـــل  أســــــمــــــاء ل
كــبــيــر فــي الــمــســانــدة 
والــــــــــــدعــــــــــــم عــــلــــى 
رأســـــهـــــم اإلخـــــــوان 
حــــــــمــــــــد وخــــــــالــــــــد 
جـــــاســـــم وكـــــذلـــــك 

األســـتـــاذ مــحــمــد الـــمـــؤذن فــي تــلــفــزيــون 
قطر وعبد العزيز آل إسحاق في إذاعة 
صــــوت الــخــلــيــج ومــحــمــد ســـعـــدون فــي 

الجزيرة.

ظهور أول 
إطاللتك  في  صعوبة  وجــدت  هل  ڈ 

الجزيرة؟ قناة  شاشة  عبر 
- الــرهــبــة كــانــت مـــوجـــودة بــالــطــبــع.. 
إخبارية  شبكة  أكبر  عن  تتحّدث  فأنت 
والظهور  األوســط  الشرق  مستوى  على 
فــي  إعـــالمـــي  ألي  حــلــم  شــاشــتــهــا  عــلــى 
تحدياً  ذلك  كان  لذلك  العربي..  الوطن 
 ١٠ لــــي، والـــحـــمـــد هللا كــــان ذلــــك بـــعـــد 
وأعتبره  الــمــجــال،  دخــولــي  مــن  ســنــوات 
ــتــويــجــاً لــعــمــل كــبــيــر وصـــبـــر قــمــت بــه  ت

الجزيرة. شاشة  إلى  للوصول 
تعتز  التي  المحطات  أهم  هي  ما  ڈ 

حياتك؟ في  بها 
ــيــرة هـــي الــمــحــطــات ســـــواء فــي  - كــث

ـــتـــي  الــــتــــغــــطــــيــــات الــــخــــارجــــيــــة ال
قــمــت بــهــا بـــدايـــة مـــن كــأس 

إفــــريــــقــــيــــا فـــــي أنــــجــــوال 
ـــــــا فــي  وكـــــأس أوروب

أوكـــرانـــيـــا مــــروراً 
بــــكــــأس الـــعـــالـــم 

فـــي الــبــرازيــل 
آسيا  وكـــأس 
مــــــــرات   ٣
وصـــــــــــــــوالً 
إلــــــى فــــوز 
بــــرنــــامــــج 
(بلنتيات) 
الذي كنت 
أقــــــــدمــــــــه 

فــــي إذاعـــــة 
صـــــــــــــــــــــــــــوت 

ــــــــيــــــــج  الــــــــخــــــــل
بــــــــــــجــــــــــــائــــــــــــزة 

الخليج  مــهــرجــان 
كأفضل  البحرين  في 

بــرنــامــج ريــاضــي إذاعـــي 
الخليج. مستوى  على 

القطري اإلعالم 
القطري  اإلعالم  لواقع  تقييمك  ما  ڈ 

المرحلة؟ هذه  في 
اإلعالم القطري يتطور.. وتلفزيون   -
بــاعــتــبــاره  كــبــيــرة  مــســؤولــيــة  عليه  قــطــر 
للدولة،  الرسمية  اإلعــالمــيــة  والــوجــهــة 
لــذلــك عــلــيــه مــضــاعــفــة الــعــمــل لــالرتــقــاء 
والـــوصـــول إلـــى مــســتــوى أكــبــر إلرضـــاء 
المشاهد، كما تفعل قناة الريان وشبكتا 

.beinو الجزيرة 

قادم الشباب 
عازفاً  القطري  الشباب  مازال  هل  ڈ 

اإلعالمي؟ العمل  عن 
- بــالــطــبــع الـــعـــمـــل اإلعــــالمــــي حــالــيــاً 
يــخــتــلــف عــن الــســابــق.. حــيــث كـــان الــكــل 
يــــهــــرب مــــن الــــكــــامــــيــــرا، ونـــعـــانـــي فــي 
الجماهير،  أحد  مع  لقاء  على  الحصول 

لــذلــك الــشــبــاب ســيــحــمــل رايــــة اإلعـــالم 
الــقــطــري وهــنــاك الــعــديــد مــن األســمــاء 

بقوة. القادمة  الشابة 
ڈ كــيــف يــمــكــن اكــتــشــاف الــمــواهــب 

الجامعات؟ في  اإلعالمية 
العديد  ســنــويــاً  تــخــّرج  قطر  جامعة   -
الــقــادريــن  المتميزين  الــخــريــجــيــن  مــن 
العملية  الحياة  في  مواهبهم  صقل  على 
تطوير  في  والمشاركة  ذاتهم  وتحقيق 

اإلعالمية. المجاالت  من  العديد 
قطر  فـــي  الــمــذيــعــيــن  عـــدد  لـــمـــاذا  ڈ 

الفضائيات؟ بالقنوات  محدود 
جيد،  هو  بل  مــحــدوداً..  ليس  العدد   -
متميزة  مجموعة  تــقــّدم  الــريــان  فقناة 
مــن الــمــذيــعــيــن الــقــطــريــيــن كــذلــك قناة 
تلفزيون  أقل  وبدرجة  والكاس  الدوري 

.bein sportو الجزيرة  وشبكة  قطر 

الوطنية الخدمة 

الوطنية  للخدمة  منتسب  أنــت  ڈ 
تمثل  مــــاذا  الـــدفـــعـــة..  هــــذه  فـــي 
أبعث   - الــتــجــربــة؟  تلك  لــك 
تــــــحــــــيــــــة لـــــــكـــــــل أهـــــــل 
قـــطـــر مــــن مـــيـــدان 
ـــشـــرف والـــعـــزة  ال
والـــــــــــواجـــــــــــب.. 
مـــــــــــــــيـــــــــــــــدان 
الـــــــخـــــــدمـــــــة 
ــــوطــــنــــيــــة  ال
ــــــــــــــــــــــــذي  ال
أشـــــــــــــــرف 
باالنتساب 
إلـــــيـــــه فــي 
تــــــجــــــربــــــة 
أكـــــثـــــر مــن 
ــــــــــــــعــــــــــــــة  رائ
أضـــــــــــــافـــــــــــــت 
ـــــي الـــكـــثـــيـــر..  ل
فـــــــــالـــــــــخـــــــــدمـــــــــة 
الــــوطــــنــــيــــة واجــــــب 
وشـــــــــــــرف لــــــكــــــل مـــن 
نكون  كي  وتؤهلنا  يؤديها، 
جـــاهـــزيـــن دومــــــاً لـــلـــدفـــاع عــن 

تعلمنا  كما  تــرابــه،  عــن  والـــذود  الــوطــن، 
وتــرّســخ  واالنــضــبــاط  المسؤولية  تحّمل 
الــشــعــور بــاالنــتــمــاء والــفــخــر والــعــزة في 

شاب. كل  نفوس 

هوايات 
فراغك؟ أوقات  تقضي  كيف  ڈ 

أنـــا اآلن فــي إجــــازة قــصــيــرة خــالل   -
أدائـــــي الــخــدمــة الــوطــنــيــة، ولــيــس لــدي 
الوطنية  الخدمة  أداء  وقبل  فراغ،  وقت 
ولعب  األصدقاء  للقاء  الوقت  أملك  كنت 

القدم. كرة 
الشعبية  األطـــبـــاق  أفــضــل  هـــي  مـــا  ڈ 

لديك؟ المفضلة 
الشعبية. األطباق  كل  أعشق   -

التخييم؟ عن  وماذا  ڈ 
العنن،  أو  التخييم  هـــواة  مــن  لست   -
أو  شهر  كل  مــرة  لزيارتها  أذهــب  لكني 
الدوحة  في  البقاء  وأفضل  شهرين،  كل 
سوق  أو  اللؤلؤة  أو  كــتــارا  إلــى  والــذهــاب 

واقف.

العب أفضل 
ڈ من تراه أفضل العب قطري؟

أسد. وعلي  الهيدوس  حسن   -
المفضل؟ معلقك  هو  من  ڈ 

العتيبي.  فهد   -
سداوي

الرياضية  األنــديــة  مــن  تشجع  مــن  ڈ 
القطرية؟

أنا سداوي والجميع يعرف ذلك.  -
العالمية؟  األندية  عن  ماذا  ڈ 

المرتبة  في  يأتي  يونايتد  مانشستر   -
مدريد. وريال  يوفينتوس  وأحب  األولى 

جادة أيمن 
ڈ من هو مثلك األعلى في اإلعالم؟

ــــــه الــــوحــــيــــد مــن  - أيــــمــــن جـــــــــادة، ألن
اإلعـــالمـــيـــيـــن الــــــذي جـــمـــع بـــيـــن الــتــعــلــيــق 
والتقديم سواء في نشرات األخبار وبرامج 
الجزيرة  لقناة  مديراً  وكــان  المسابقات، 

الرياضية وكلها أمنيات أتمنى تحقيقها.
ڈ من تراه أفضل مذيع قطري؟

- مــحــمــد ســـعـــدون الــــكــــواري بــفــارق 
ضوئية. سنين 

ـــة ـــي ـــائ ـــض ـــف ــــــوات ال ــــــقــــــن ــــن لـــــيـــــس مـــــــــحـــــــــدوداً فـــــــي ال ــــي ــــري ــــط ــــق ــــن ال ــــي ــــع ــــذي ــــم عـــــــــدد ال

 هـــي الــمــحــطــات ســـــواء فــي
ـــتـــي  ت الــــخــــارجــــيــــة ال

بـــدايـــة مـــن كــأس 
فـــــي أنــــجــــوال 

ـــــــا فــي  وب
مــــروراً 
الـــم
ــل 

ا 

ت 
ــج 

ـــــزة 
لخليج 

كأفضل  ن 
ـاضــي إذاعـــي 

الخليج. ى 

للخد منتسب  أنــت  ڈ 
الـــدفـــعـــة هــــذه  فـــي 

الــتــجــر تلك  لــك 
تــــــحــــــيــــــة ل
قـــطـــر 

ـــشـــر ال
وال
م

أ
ـــــي ل
فـــــــــال
الــــوطــــن
وشـــــــــــــرف
وتؤهل يؤديها، 

جـــاهـــزيـــن دومــــــاً

أحلم بتقديم برنامج 
للمسابقات وإدارة قناة 

رياضية

شعرت بالرهبة
 في أول ظهور

 على شاشة الجزيرة

٥٥

أحييكم من ميدان الخدمة الوطنية
المذيع والجندي علي المسلماني لـ منوعات [:

كتب - مصطفى علي: 

 عــــلــــي الـــمـــســـلـــمـــانـــي واحـــــــد مـــــن ألـــمـــع 
اإلعـــالمـــيـــيـــن الــقــطــريــيــن الـــشـــبـــاب الــذيــن 
سريعة  نجاحات  وحققوا  طريقهم  شقوا 
فــي ســنــوات مـــعـــدودة.  كــانــت بــدايــتــه من 

إذاعــة  إلــى  ينتقل  أن  قــبــل  قــطــر  تــلــفــزيــون 
بـــقـــنـــاة الــــــدوري  صـــــوت الـــخـــلـــيـــج مــــــــروراً 
 ٢٠٠٨ عام  في  الجزيرة  قناة  ثم  والكاس 
يحتل  أن  المسلماني  استطاع  اآلن.  وحتى 
مـــســـاحـــة خــــاصــــة فــــي الــــجــــزيــــرة بــنــبــرة 
وثقافته  الرصينة  ولغته  المميزة  صوته 

الــعــالــيــة وطــلــتــه الــبــشــوشــة فــحــقــق إضــافــة 
الرياضية.   اإلخــبــاريــة  الــنــشــرات  إلــقــاء  فــي 
ارتــبــاطــات  بسبب  لــيــس  صــعــبــاً  لــقــاؤه  كــان 
الــشــاشــة،  عــلــى  للظهور  والــتــحــضــيــر  الــعــمــل 
الخدمة  يــؤدي  مجنداً  كونه  بسبب  ولكن 

الوطنية.

كــــمــــا حــــّدثــــنــــا عـــــن ســــعــــادتــــه بـــخـــوض 
تــجــربــة الــخــدمــة الــوطــنــيــة الــتــي أضــافــت 
لـــه الــكــثــيــر، وأســــــرار تــمــيــزه فـــي مــجــال 
اإلعـــــــالم، ونــصــيــحــتــه لـــلـــشـــبـــاب لــتــحــقــيــق 
الفترة  فــي  تحقيقه  يتمنى  ومــا  الــتــمــّيــز، 

الحوار:  تفاصيل  يلي  وفيما  المقبلة.. 

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

قطر  تلفزيون  فــي بالتعليق  بــدأت  ويــمــنــحــهــا الــفــرصــة لـــإلبـــداع- 
مــهــاراتــهــا.. ولــذلــك وجـــدت ك
ذاتي إلثبات  شّجعني  الذي 
ـــتـــجـــربـــة الــــتــــي تـــلـــك ال
لــــي الــكــثــيــر ومــنــحــتـ

بالنفس.

قادم أحالم 

خطوتك  هي  ما  ڈ 
- أركـــــز فـــي مـــجـــال
والخطوة اإلخــبــاري، 
عــــــمــــــل ب هــــــــي
خـــــاص مــــن
ـــــم ـــــقـــــدي وت
أحـــلـــم بــــــإ
تلفزيونية
إخــــــبــــــار
خطى 
ڈ
تــــــــفــــــ

تــقــديــم
الحوار
ال  -
بـــأنـــهـــا
وتـــــــــــــــنــــــــ
شــــخــــصــــيــــتــــ
ــــــم بــ ــــــقــــــدي ــــــت ب
ـــــــقـــــــات مـــــــســـــــاب

مـــــن داخـــــــــل 
يــتــســع لـــعـــدد ك
وه الــجــمــهــور 
وقـــد مــهــارة 
فــــــي الــــســــيــــط
أفــعــال ردود 
والمتسابقين
مــــــــــــــ ڈ 
الـــــــصـــــــعـــــــوبــــــ

واجهتك؟ 
الـــــــصـــــ -
وال كـــثـــيـــرة 
ــعــزيـ لــكــن ال
أكــــــبــــــر لـــــتـــــ
بـــــل وتـــحـــوي
مــــــحــــــطــــــات
ــــمــــر ــــالســــت ل
ا أو  التوقف 
وطـــــــبـــــــعـــ
أســــــمــــــاء لـــ
كــبــيــر فــي
والــــــــــــدعـــــ
رأســـــهـــــم
حــــــــمــــــــد
جـــــاســـــم
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كتبت ـ رشا عرفه:
في  للتخصص  لها  دافعا  كان  الحيوانات  لتربية  وحبها  بالخيل  شغفها 
قطرية  أول  لتكون  الــمــجــال،  هــذا  فــي  والعمل  البيطري،  الطب  دراســة 

البيطري. الطب  مجال  في  تعمل 
إدارة  في  عملها  بداية  منذ  الوظائف  في  الفضالة  منيرة  د.  تدرجت 
كمسؤولة  عامين  لمدة  تعمل  أن  قبل  سنوات،   ٣ لمدة  الحيوانية  الثروة 
إدارة  في  الطليقة  القطط  وحدة  ورئيسة  األليفة،  الحيوانات  عيادة  عن 

الحيوانية. الثروة 

وقد قامت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع باستقطابها 
العالم  مستوى  على  رائداً  مركزاً  ليكون  تأسس  الذي  الشقب  في   للعمل 
فــي الــمــحــافــظــة عــلــى نــســل الــخــيــل الــعــربــيــة وتــحــســيــنــهــا وتــأســيــس أعــلــى 
وفنون  الخيل  جمال  وعروض  العربية  الخيل  وتربية  إنتاج  في  المعايير 

الخيل. ورعاية  الفروسية 
وتعكف د. منيرة الفضالة الستكمال دراستها العليا بدراسة الماجستير 
أول  لتصبح  األمــريــكــيــة،  المتحدة  بــالــواليــات  الخيل  وجــراحــة  طــب  فــي 

العربي. الخليج  مستوى  على  الخيل  جراحة  في  طبيبة 
في  والعمل  بــالــدراســة  شغفها  أن   ] منوعات  لـــ  منيرة  د.  تــؤكــد 

االجتماعية  التحديات  كافة  على  تتغلب  جعلها  البيطري  الطب  مجال 
على  صفحاتها  خــالل  مــن  تسعى  أنــهــا  إلــى  الفــتــة  والعملية،  والــدراســيــة 
مواقع التواصل االجتماعي إلى التعريف بأهمية دراسة الطب البيطري، 

الحيوانية. الثروة  على  بالحفاظ  المجتمع  في  ودوره 
ودعت الفتتاح تخصص جديد لجامعة قطر للطب البيطري، وتشجيع 
الشباب على دراسة هذا النوع من الطب لتعزيز تواجد الكوادر القطرية 

للعمل في هذا المجال.. وفيما يلي نص الحوار.  

فه ع شا ت مؤكت قامت وقد

بــتــربــيــة  شـــغـــفـــك  بـــــــدأ  كــــيــــف  ڈ  
الحيوانات؟

- بداية طفولتي كان لدى شغف بتربية 
الـــحـــيـــوانـــات حــيــث كــنــت أمـــضـــي أجــمــل 
أوقاتي في مزرعة إلنتاج األلبان يمتلكها 
البداية  هــذه  وكــانــت  اهللا،  رحــمــه  جــدي 
فـــي حــبــي وشــغــفــي بــتــربــيــة الــحــيــوانــات 

واالهتمام بها.
ومنذ الصغر حلمت بأن أكون طبيبة 
بيطرية، وفي عمر العاشرة أنقذت حياة 

قطتي، بإسعافها من إصابة حدثت لها.
التحديات

ڈ  ماذا عن التحديات التي واجهتك 
ســــواء عــلــى الــمــســتــوى الـــدراســـي أو في 

عملك كطبيبة بيطرية؟
التحديات  وأبــرز  أهــم  كانت  الغربة   -
الــتــي واجــهــتــنــي فــي الــمــرحــلــة الــدراســيــة 
األهل  عن  االبتعاد  حيث  القاهرة  بطب 
واألصــدقــاء.. أمــا في مرحلة العمل فلم 
أشعر بأي معوقات، فحبي للعمل في هذا 
المجال كان أكبر دافع لي للتغلب على أي 
تحديات قابلتني، وكان جميع من يراني 
فتاة  بــاقــتــحــام  ويــفــخــر  يشجعني  أعــمــل 
أول  كوني  الجديد  المجال  هــذا  قطرية 
للطب  وحــبــي  قــطــريــة،  بيطرية  طبيبة 
على  حصولي  وراء  السبب  كان  البيطري 
مع  امتياز  بتقدير  البكالوريوس  درجـــة 

مرتبة الشرف.

الوظائف
شغلتيها  التي  الوظائف  أبــرز  ما  ڈ  

بعد دراستك الجامعية؟ 
الحيوانية  الــثــروة  إدارة  فــي  عملت   -
ـــوات، وتـــدربـــت لــمــدة عــام  لــمــدة ٣ ســـن
قطر،  في  البيطرية  المراكز  جميع  في 

بــإدارة  األقسام  وجميع 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة من 
الـــمـــحـــاجـــر الــبــيــطــريــة 
البيطرية  والــخــدمــات 
ـــحـــيـــوانـــي  واإلنـــــــتـــــــاج ال
وحـــــديـــــقـــــة الــــحــــيــــوان 
والفروسية ومستشفى 
الـــــصـــــقـــــور فــــــي ســــوق 
بعدها  وعينت  واقـــف، 
لمدة عامين كمسؤولة 
عــن عــيــادة الــحــيــوانــات 
األليفة، ورئيسة وحدة 
الــقــطــط الــطــلــيــقــة في 
إدارة الثروة الحيوانية، 
ــــم تــبــنــتــنــي مــؤســســة  ث

على  لإلشراف  الشقب،  في  للعمل  قطر 
مشروع المركز البيطري للخيول، وحاليا 
وجراحة  لطب  الماجستير  دراســة  أكمل 

الخيل في الواليات المتحدة األمريكية.

أهم المحطات
ڈ مـــا هـــي أهــــم الــمــحــطــات الــتــي 

تعتزين بها في حياتك؟
في  بها  مـــررت  التي  المحطات  كــل   -
نشأتي  بداية  من  بشدة  بها  أعتز  حياتي 
إلـــى مــرحــلــة الـــدراســـة، 
ـــــث فــــيــــهــــا الــــجــــد  حـــــي
إلى  والصبر  واالجتهاد 
مرحلة العمل والطموح 
الــذي  الــحــلــم،  وتحقيق 
لــــطــــالــــمــــا حــــلــــمــــت بــه 
طبيبة  أصــبــح  أن  وهـــو 

بيطرية.

مهنة جاذبة
طبيبة  كـــــأول  ڈ  
كيف  قطرية  بيطرية 
كــــان تــقــبــل الــمــجــتــمــع 

لذلك؟
- فـــي الـــبـــدايـــة كــان 
عملي في مجال الطب 
البيطري أمرا جديدا على المجتمع دون 
المجتمع  تقبله  بل  مستهجناً..  يكون  أن 
بإقدامي  والفخر  التشجيع  مــن  بمزيد 

المجال  هــذا  فــي  والعمل  الــدراســة  على 
الـــشـــاق، كــمــا أنــنــي وجـــدت حــمــاســا من 
أطباء  مثلي  يصبحوا  ألن  الشباب  بعض 
دراســة  فــي  يفكرون  ـــدأوا  وب بيطريين 

هذا المجال. 
ڈ  هــــل الـــطـــب الـــبـــيـــطـــري مــهــنــة 

جاذبة؟
- نــعــم، بــالــتــأكــيــد هـــي مــهــنــة راقــيــة 
وجاذبة وشاقة أيضا، وفيها نتعلم أروع 
معاني اإلنسانية والرأفة، وهي أيضا من 
المهن المهمة التي يحتاج إليها المجتمع، 
هناك  كــان  مــا  البيطري  الطبيب  فلوال 
والــشــراب،  الــغــذاء  يمنحنا  سليم  حــيــوان 
أو حيوان جميل تسر به أعيننا كالخيول 
ما  ودائما  وغيرها،  واألسماك  والطيور 
الطب  بأهمية  للتعريف  جاهدة  أسعى 
للمدارس  زيــارتــي  خــالل  مــن  البيطري 
ومشاركتي بالحديث في وسائل اإلعالم 
هذه  بأهمية  الوعي  لــزيــادة  المختلفة، 

المهنة، وطبيعة العمل فيها.

تخصص للطب البيطري
تخصص  الفــتــتــاح  نــحــتــاج  هــل  ڈ  

للطب البيطري؟
- نـــعـــم.. ولــيــكــن ذلـــك بــالــتــعــاون مع 

إحـــدى الــجــامــعــات فــي قــطــر، لتشجيع 
ــــكــــوادر الـــشـــابـــة عــلــى االلـــتـــحـــاق بــهــذا  ال
الــتــخــصــص، وقــمــت بــكــتــابــة مــشــروعــي 
الطب  لمهنة  الــطــالب  بــجــذب  المتعلق 
البيطري وابتعاثهم للخارج لدراسة هذا 
التخصص وتقوم مؤسسة قطر للتربية 

ـــنـــمـــيـــة  والــــــعــــــلــــــوم وت
الــــمــــجــــتــــمــــع بـــدعـــمـــي 

لتنفيذه.
نــــــرى  أن  نـــــــأمـــــــل 
جــــيــــال مـــــن الـــفـــتـــيـــات 
والـــــشـــــبـــــاب الـــقـــطـــري 
الطب  يــدرســون  ممن 
الـــبـــيـــطـــري، لــيــخــدمــوا 
جميع قطاعات الدولة 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــاج لـــهـــذا 
الـــتـــخـــصـــص، كـــاألمـــن 
الــــــغــــــذائــــــي واإلنــــــتــــــاج 
الــــحــــيــــوانــــي والـــصـــحـــة 
الــعــامــة وغــيــرهــا من 
تفتقر  التي  المجاالت 

للكوادر الوطنية. 
ڈ  هل هناك مخاطر معينة تقابل 

الطبيب البيطري في هذه المهنة؟

- لــكــل مــهــنــة مـــخـــاطـــرهـــا، وهــنــاك 
إجــــراءات وقائية واحــتــرازيــة ال بــد من 
ــقــيــام بــهــا حــتــى ال يــتــعــرض اإلنــســان  ال

للخطر.

حب الخيل 
ڈ  ما سر حبك للخيل واهتمامك 

به؟ 
مــن  آيــــــة  ـــخـــيـــل  ال  -
ففي  الـــجـــمـــال..  آيـــــات 
ــــر كــثــيــر  ــــل خــــي ــــخــــي ال
ويطعمه  يـــرعـــاه  لــمــن 
ويـــشـــربـــه ويــعــتــنــي بــه 
الذي  بالخير  بالك  فما 

سيكون لمن يعالجه.
هـــــي  مــــــــــــــا  ڈ  
المستقبلية  خــطــطــك 
خالل الفترة القادمة؟

إلــــى  ســـــأســـــافـــــر    -
الصيف  خــالل  أمــريــكــا 
ألكــــــــمــــــــل مــــســــيــــرتــــي 
تخصص  في  الدراسية 
طـــب وجـــراحـــة الــخــيــل، ألعــــود للوطن 
طبيبة  كــأول  الــجــراحــة،  شــهــادة  حاملة 

جراحة للخيل في الخليج .

عشقت عالج الحيوانات منذ الطفولةعشقت عالج الحيوانات منذ الطفولة
د. منيرة الفضالة أول طبيبة بيطرية قطرية لـ منوعات [:

ــــكــــا  ـــــــوراه فـــــــي أمــــري ـــــــت ـــــــدك ــــل ال ــــي ــــن ـــــد ل ـــــع ـــــت ــــت عـــــلـــــى الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس بــــــامــــــتــــــيــــــاز.. واس حــــصــــل

استشارات على

مواقع التواصل

الحيوان يحتاج االهتمام والرعاية

أصعب عملية جراحية

عملها..  مــجــال  فــي  نشطة  مــدونــة  الفضالة  منيرة 
د. 

همزة  هــي  اعتبرها  تماعي 
االج التواصل  مــواقــع  وتــقــول: 

خاللها  مــن  استطعت  فقد  المجتمع  وبــيــن 
بيني  الــوصــل 

جتمعنا العربي، 
الطب البيطري في م

توصيل فكرة أهمية 

ض االســتــشــارات والنصائح 
أقـــدم أيــضــا بــعــ

ومـــن خــاللــهــا 

ربية الحيوانات.
لمحبي ت

منيرة:  د.  تقول  الحيوانات  ربية 
بت العناية  كيفية  عن 

يجب  لذلك  ية، 
ورعا الهتمام  يحتاج  الطفل  ل 

مث الحيوان 

الهتمام بمأكله ومشربه ومسكنه، وإعطائه 
على المربي ا

المكمالت  طــائــه 
وإعــ ـــا،  دوري الوقائية  عيمات 

التط جميع 

الغذائية كالفيتامينات واألمالح والمعادن، حتى ال يصاب 

الحيوان باألمراض والنقص الغذائي.

الفضالة  منيرة  د.  تنساها  ال  الــتــي  الــمــواقــف  أهــم  عــن 
في  تــشــوه  بــه  يــوجــد  لكلب  غريبة  حــالــة  واجهتني  تــقــول: 
األطــبــاء،  زمــالئــي  ألحــد  الحالة  هــذه  وكــانــت  العين،  جفن 
وعندما شاهد التشوه رفض إجراء العملية الفتقار العيادة 
البيطرية لبعض األدوات الجراحية، ولكني عندما نظرت 
لتلك الحالة شعرت بأنني قادرة على تجميل الجفن مهما 
متخوفين  األطباء  زمالئي  وكان  المتوفرة،  األدوات  كانت 
جـــدا مــن مــجــرد لــمــس الــكــلــب، فــاســتــأذنــتــهــم فــي عالجه 
استطعت  والــحــمــداهللا  بهم،  بالمقارنة  خبرتي  قلة  رغــم 
بأدوات بسيطة تصحيح ذلك العيب الخلقي رغم صعوبته، 
األطــبــاء  تشجيع  بــفــضــل   ٪١٠٠ بنسبة  العملية  ونــجــحــت 
الــثــروة  إدارة  فــي  األقــســام  ورؤســــاء  المسؤولين  وخــاصــة 

الحيوانية.

المجتمع يفخر 
بي.. ومؤسسة 
قطر دعمتني 

بالعمل في الشقب 

أعددت دراسة 
لتشجيع الشباب على 

االبتعاث لدراسة 
الطب البيطري 



معاهد الفنون ال تخرج فنانين
أكد أن القواعد تحكم األكاديميين.. الفنان علي الجابر لـ منوعات [ :

٧٧الخميس ٧ رجب ١٤٣٧ هـ - ١٤ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (٢)

تزيين القطريين لـ «الريل» تزيين القطريين لـ «الريل» 
خدمة كبيرة للفن التشكيليخدمة كبيرة للفن التشكيلي

النزاعات السياسية انعكست النزاعات السياسية انعكست 
على الساحة الفنية على الساحة الفنية 

م - ال ٢٠١٦ الخميس ٧ رجب ١٤٣٧ هـ - ١٤ أبريل

ڈ حدثنا عن بداياتك الفنية ؟
- بدايتي كانت مع الخط العربي منذ 
أيــــام الـــدراســـة. آنــــذاك لــم يــكــن هناك 
العربي  الخط  لتدريس  وكليات  معاهد 
فــاعــتــمــدت عــلــى نــفــســي عــبــر الصحف 
والمكتبات  المجالت  وبعض  المصرية 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تــقــتــنــي بــعــض 

الدوريات والتي استفدت منها كثيراً.
آنــــــذاك لـــم يــكــن فـــي قــطــر خــطــاط 
مــعــتــمــد يــتــبــنــى خــطــاطــيــن قــطــريــيــن، 
خاصة أن الخط له قواعد وأصول يجب 

على الخطاط تعلمها.

حرف النون
ڈ ما هي قصتك مع حرف النون؟
الحروف  كافة  على  اشتغلت  سابقاً   -
الــعــربــيــة وعــمــلــت عــلــى إبـــــراز مــواطــن 
الجمال فيها وهي كثيرة إلى أن وصلت 
إلـــى حـــرف الــنــون وبــــدأت الــعــمــل عليه 
على  تشتغل  أن  تــحــٍد  ذاتـــه  بــحــد  وهـــذا 
طول  أنــا  مستمر..  بشكل  واحـــد  حــرف 
حياتي أرسم الحرف وأنظر إليه ككائن 

وال أحب االلتزام بقواعد.
اهتماماً  أكثر  الموهوبين  أن  وأعتقد 
ـــــداع صــعــب  مــــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن ،فـــــاإلب
الصعيد  وعــلــى  االســتــســهــال،  يــحــب  وال 
أجرب  زلــت  ما  نفسي  أعتبر  الشخصي 

ألطور موهبتي.
القواعد الفنية

ڈ هل صاحب الموهبة أكثر إبداعاً 
من األكاديمي؟

الـــفـــنـــانـــيـــن  أن  نــــجــــد  مـــــا  ــــبــــاً  غــــال  -
الفنية  بالقواعد  مقيدون  األكاديميين 
يعلون  الذين  الموهبة  أصحاب  بعكس 
على اإلبداع خارج القواعد والقيود، كما 
االستسهال  إلى  يميلون  األكاديميين  أن 
ـــــدورات  وهــــذا لــمــســتــه خــــالل إحــــدى ال
أن  أيضاً  المالحظ  ومــن  القاهرة،  في 
مدرسين  تخريج  تعمد  الفنون  معاهد 
يعتمدون  وهـــؤالء  فنانين  ال  الــفــن  فــي 

على معلوماتهم النظرية.
محطات

في  الفنية  الــمــحــطــات  أهـــم  مــا  ڈ 
حياتك؟.

- أهم محطاتي حصولي على جائزة 
خاصة   ،٢٠٠٥ سنة  التشجيعية  الدولة 
أن الــتــكــريــم جـــاء مــن بــلــدي لــي كــأول 
فـــنـــان قـــطـــري يــحــصــل عــلــيــهــا وخـــالل 
باقتناء  تمثلت  الثانية  المحطة  حياتي 
عالمية  متاحف  عــدة  قبل  من  أعمالي 
مــثــل الــمــتــحــف الــبــريــطــانــي ومــتــحــف 
الصين والشارقة والقاهرة وسنغافورة، 
باريس  في  الشخصية  معارضي  كذلك 
ـــابـــان شــكــلــت مــحــطــة مــهــمــة في  ـــي وال
حياتي إلى جانب تصميم شعار الدوحة 
عاصمة ثقافية وشعار العالمة التجارية 
لدولة قطر، كما أن أعمالي قدمت في 

مزادات عالمية مثل مزاد ثوسبي.
التشكيلي  الفن  واقع  ترى  كيف  ڈ 

القطري حالياً؟.
- الدولة غير مقصرة في دعم الفن 
والخوف  ذلك،  يعرف  والكل  التشكيلي 
مؤسسات  على  االعــتــمــاد  كــل  يكون  أن 
الـــــدولـــــة فـــالـــبـــعـــض يـــنـــتـــظـــرون هـــذه 
لسنوات  فيها  ويــشــاركــون  الــمــؤســســات 

طويلة سواء من خالل الورش الفنية 
أو الفعاليات الدولية التي تشارك 

بــهــا تــلــك الــمــؤســســات والــســؤال 
مـــتـــى ســيــعــتــمــد هـــــــؤالء عــلــى 
أنفسهم! على هؤالء المساهمة 
والـــــعـــــمـــــل بـــــاالعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 

الداخلية  العروض  في  أنفسهم 
والــخــارجــيــة مــثــالً الــمــســرحــيــون 

للمشاركة  الــمــهــرجــان  يــنــتــظــرون 
ولكن الفن التشكيلي أسهل ألنه عمل 

ذاتي وال يحتاج ممثلين وقصة 
وموسيقى كغيره من الفنون 

الفن  أن  نالحظ  ،وبالتالي 
ــتــشــكــيــلــي طــــــاٍغ وأكـــثـــر  ال
حــضــوراً فــي قــطــر وهــذا 
سهولة  أكــثــر  ألنـــه  يــعــود 
وفيه إبداع وتطور وعلى 
الــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــيــن 
القيام بمبادرات فردية 
بدعم  االكــتــفــاء  وعـــدم 

مـــؤســـســـات الــــدولــــة. 
واليوم لدينا جمعية 

الــثــقــافــة  ووزارة  الــتــشــكــيــلــيــة  الـــفـــنـــون 
ومركز  الشبابية  والــمــراكــز  والــريــاضــة 
للحي  العامة  والمؤسسة  للفنون  واقــف 
الــثــقــافــي كـــتـــارا وهــيــئــة مــتــاحــف قطر 
التشكيليين  للفنانين  عـــذر  يــوجــد  وال 
تقدم  الــجــهــات  تــلــك  جميع  أن  خــاصــة 
لــهــم الـــدعـــم، وعــلــى الــفــنــان االعــتــمــاد 
توفير  الــدولــة  على  ويبقى  نفسه،  على 

القاعات واألدوات فقط.

السرقات الفنية
ڈ هــــل عـــانـــيـــت مــــن الـــســـرقـــات 

الفنية؟.
- نــعــم وهـــــذه ظـــاهـــرة لـــن تــتــوقــف 
الـــتـــواصـــل  وســــائــــل  أن  مــــن  بــــالــــرغــــم 
من  الكثير  بكشف  ساهمت  االجتماعي 
الحاالت والحد منها إال أنها لن تتوقف 
التواصل  وسائل  ساعدت  المقابل  وفــي 
االجتماعي بانتشار الفنان ووصوله إلى 

العالمية.
ڈ هل أثر إلغاء التربية الفنية على 

اإلبداع؟.
أن  خــــــاصــــــة  ال، 
أهـــــــــم الـــفـــنـــانـــيـــن 
والـــمـــبـــدعـــيـــن فــي 
العالم جاؤوا من 
خـــــــارج الـــســـيـــاق 
األكـــــــــاديـــــــــمـــــــــي 
تخّرج  والــدراســة 
أو طبيباً  طياراً 

ولكنها ال تخّرج مبدعاً واليوم اإلنترنت 
في  الحالي  وواقعنا  شيء  كل  لك  يوفر 
نرى  حيث  الــســابــق،  عــن  يختلف  قطر 
الجمال واإلبداع من حولنا، األمر الذي 

يثقفنا بصرياً.

مشروع المترو
إشـــــــــراك  ســــيــــنــــعــــكــــس  كـــــيـــــف  ڈ 
مشروع  بتزيين  القطريين  الفنانين 

المترو»الريل»؟.
للفن  جليلة  وخدمة  كبيرة  خطوة   -
للفنانين  فرصة  يعطي  وهذا  التشكيلي 
ويفتح المجال للجميع بتقديم أفكارهم 
وخبراتهم وهي أفضل طريقة لتقديم 
ثقافتنا من قبل أبناء البلد، بحيث تظهر 
على  ينطبق  وهــذا  المترو  على  ثقافتنا 
يفترض  التي  الحكومية  المباني  كافة 
أن تزين جدرانها بأعمال قطرية إلبراز 

هويتنا.
ڈ هل تؤيد فكرة تجميل األحياء؟.
أردنــــا  وإذا  الـــفـــكـــرة  هــــذه  مـــع  أنــــا   -
إحـــيـــاء مــديــنــة يــمــكــن أن يـــكـــون ذلــك 
مـــن خــــالل الــمــهــرجــانــات وهـــــذا طبق 
الهوية  على  الحفاظ  بهدف  أوروبــا  في 
في  أيضاً  طبقت  األحياء  تزيين  وفكرة 
والقاهرة،  والبحرين  والمغرب  تونس 
الفكرة  هــذه  إن  القول  يمكن  وبالتالي 

ضرورة للحفاظ على هويتنا.

المجسمات
عـــلـــى  الـــــعـــــمـــــل  بـــــــــــدأت  مـــــتـــــى  ڈ 

المجسمات؟. 
- بــــدأت الــفــكــرة فــي مــعــرض»مــال 
لول» في دورته األولى، حيث عرضت 
خيول  اســمــه  مجسم  مــشــروع  فــكــرة 
المياسة  الشيخة  وأعجب  الصحراء 
بنت حمد ، حيث قررت أن تجعله 
مــجــســمــاً بــحــجــم أكـــبـــر، ومــــن ثم 

مع»أنيما  اتــفــاقــيــة  هــنــاك  كـــان 
ــــيــــري» لـــلـــعـــمـــل عــلــى  جــــال

المجسمات .

التصوير هوايتي

كنت أخاف الظهور في التلفزيونكنت أخاف الظهور في التلفزيون

أعشق محمد عبده 
وراديو ٨٨٫٠ إف إم

عالقتي بالرياضة 
ضعيفة

أمــا عــن الــهــوايــات التي يعشقها 
فــيــقــول الــجــابــر أهـــــوى الــتــصــويــر 
وأصــور لقطات ومواقع من قطر 
فقط وأنشرها على مواقع عالمية 
خـــاصـــة بـــالـــتـــصـــويـــر، كـــمـــا أهــتــم 
بالمعمار القطري وانعكاس عوامل 
الطبيعة عليه ولدي متابعون من 
عملت  أن  وسبق  العالم  أنحاء  كل 
للتصوير بــعــنــوان «أثــر»  مــعــرضــاً 
ــــــذاك عــمــلــت كــتــالــوجــاً خــاصــاً  وآن
مقدمته  فـــي  كــتــبــت  بــالــمــعــرض 
أربعة أسطر لشاعر يوناني عالمي 
فإن  تجدوني  لكي  وهي»أختبئ 
األشــيــاء  فستجدون  تــجــدونــي  لــم 
يــدي  لمستها  كــمــا  ،ستتلمسونها 

وسوف تمتزج آثار أيدينا.

وعن عالقته بالتلفزيون فقال ال أتابع المسلسالت بشكل 
تطور  قطر  وتلفزيون  قطر،  وإذاعــة  تلفزيون  وأتابع  عام، 
ويعجبني العديد من المذيعين القطريين من الجيل  كثيراً 
الجديد الذين يمثلون قدوة لألجيال القادمة وهذه خطوة 
تُحسب للتلفزيون الذي استقطب وجوهاً قطرية شابة، على 
الجامعة،  من  التخرج  بعد  إال  التلفزيون  نعرف  لم  أيامنا 
حيث كنا نخاف من الظهور على التلفزيون وأنا كنت أخاف 
من الظهور على التلفزيون في بداياتي وأذكر أنه في أول 
كبير  بخوف  أحسست  آنــذاك   ،١٩٨٧ سنة  باإلذاعة  لي  لقاء 
وانتابني القلق من الميكروفون، حيث أنصب كل اهتمامي 

عليه دون أن أعرف ماذا أقول.

خـــــــالل عـــمـــلـــه فـــــي مـــرســـمـــه 
يحرص الفنان علي حسن الجابر 
فهو  للموسيقى،  االســتــمــاع  عــلــى 
عاشق لألغنية الجميلة كما يقول 
ويــمــيــل لــلــطــرب األصـــيـــل، حيث 
تــجــد فــي مــرســمــه نــســخــاً قديمة 
لــكــاســيــتــات نــجــاة ومــحــمــد عبده 
عبدالوهاب  ومحمد  كلثوم  وأم 
وفيروز. يقول الفنان الجابر أعيش 
أجــــواء خــاصــة خــالل عملي حيث 
المذياع يرافقني بشكل دائم خاصة 
راديــو مؤسسة قطر وإذاعـــة ٨٨٫٠ 
إف إم التي تقدم األغاني القديمة 
والموسيقى العالمية وأحرص على 
خالل  جميلة  ذكــريــات  أعيش  أن 

االستماع إلى الراديو.

وحـــــول عـــالقـــتـــه بــالــريــاضــة 
يـــتـــابـــع  أو  يــــمــــارســــهــــا  وهــــــــل 
فــعــالــيــاتــهــا، قــــال الــفــنــان عــلــي 
حــســن الـــجـــابـــر: ال وقــــت لــدي 
ضعيفة  بها  وعالقتي  للرياضة 
المستقبل،  في  تقويتها  وأتمنى 
وفـــي الــمــقــابــل أنــصــح الــجــمــيــع 
بــمــمــارســتــهــا لــمــا لــهــا مـــن أثــر 
إيــجــابــي عــلــى الــصــحــة الــبــدنــيــة 

لعقلية. وا
أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الـــــدعـــــم 
ــثــقــافــة مــقــارنــة  ــقــاه ال ــل الــــذي ت
مــع الــريــاضــة قــــال: إن الــدعــم 
األمر  وكذلك  موجود  الثقافي 
بــالــنــســبــة لــلــريــاضــة وهـــو دعــم 
،خاصة  القطاعين  بين  منصف 
االعتبار  بعين  أخــذنــا  مــا  إذا 
جماهيرية  الرياضة  أن 
من  بطبيعتنا  ونحن 
الثقافة  أصحاب 

الرياضية.

ال أحب السياسةال أحب السياسة
الجابر:  حسن  علي  الفنان  يقول  بالسياسة  عالقته  وعن 
لألحداث  ومتابعتي  بها  شغوفاً  أو  بالسياسة  مهتماً  لست 
السياسية في العالم العربي والدولي تأتي من باب ضرورة 
ــابــع الــتــحــلــيــالت والــلــقــاءات  مــعــرفــة مــا يــحــدث ولــكــن ال أت
السياسية. أما طموحي على الصعيد السياسي فهو ال يختلف 
في  والــســالم  األمــن  يحل  بــأن  عربي  إنــســان  أي  طموح  عــن 

عالمنا العربي والعالم.

كتب - سعود الشمري وعلي بدور:

فنانين  تخّرج  ال  الفنون  معاهد  أن  الجابر  حسن  علي  الفنان  أّكد 
الذين  الموهبة  أصحاب  بعكس  القواعد  تحكمهم  األكاديميين  وأن 
الشباب  الفنانين  داعــيــاً  والقيود،  القواعد  خــارج  اإلبـــداع  على  يعلون 

من انتظار دعم المؤسسات  إلى المبادرة واالعتماد على الذات بدالً 
الرسمية التي لم تقصر في هذا المجال.

الخط  مع  رحلته  إن  منوعات [  مع  حــوار  في  الجابر  وقــال 
الــعــربــي بـــدأت منذ الــدراســة وتــطــورت مــع مــر األيـــام إلــى أن قدم 
أعماالً فنية بارزة مع حرف النون بعد أن اشتغل على كافة الحروف 

مشروع  بتزيين  القطريين  الفنانين  إشـــراك  أن  معتبراً  الــعــربــيــة، 
وهذا  التشكيلي  للفن  جليلة  وخدمة  كبيرة  خطوة  المترو»الريل» 

لتقديم  للجميع  المجال  ويفتح  للفنانين  فرصة  يعطي 
أفكارهم وخبراتهم وهي أفضل طريقة لتقديم ثقافتنا 

من قبل أبناء البلد.

مواقع عالمية تنشر 
وتحقق  للفنان  صـــوراً 

ً نجاحاً كبيرا

مــــــن صــــور 
عــــــلــــــي والــــــتــــــي 
ــــشــــرت عــــلــــى أحــــد  ن

المواقع العالمية
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حوار - رمضان مسعد

عبداهللا جاسم واحد من ألمع 
والــنــادي  القطرية  الــكــرة  نــجــوم 
األهـــلـــي فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الــمــاضــي، بـــدأ مــشــواره الــكــروي 
من  القطرية  األنــديــة  عميد  مــع 
خــــالل الــفــئــات الــعــمــريــة ولــكــن 
استطاع  الكبيرة  مهاراته  بفضل 
إلى  الناشئين  فئة  من  يقفز  أن 
بفضل  مــبــاشــرة  األول  الــفــريــق 
األول  الـــفـــريـــق  مـــــــدرب  رؤيـــــــة 
لـــألهـــلـــي آنــــــــذاك الـــيـــوغـــســـالفـــي 
الــفــرصــة  أعــطــاه  حــيــث  زوران، 
عبداهللا  وكــان  األول  الفريق  مع 
المدرب  ظــن  حسن  عند  جاسم 
بــمــرمــى  أهــــدافــــه  أول  وســـجـــل 
رسمية  مــبــاراة  أول  فــي  العربي 
له ليعود ويسجل في ثاني مباراة 
ليواصل  الــخــور  بمرمى  رسمية 
مشواره  األهـــالوي  الــوســط  نجم 
الالمع مع قلعة العميد ومنتخبنا 
الــوطــنــي ومـــن أبــــرز الــمــحــطــات 
فــي بــدايــات عــبــداهللا جــاســم أنــه 
إحــراز  فــي  المباشر  السبب  كــان 
آخــــر ألـــقـــاب الــعــمــيــد األهــــالوي 
بالفوز بلقب كأس األمير موسم 
٩٢ عــنــدمــا ســجــل هـــدف الــفــوز 
فـــي الــدقــيــقــة األخـــيـــرة لــيــحــول 
قلعة  إلــــى  الــــريــــان  مـــن  الـــكـــأس 
مـــشـــوار   .. األهــــــــــالوي  الـــعـــمـــيـــد 
بالعديد  حــافــل  جــاســم  عــبــداهللا 
ويتولى  الــهــامــة  الــمــحــطــات  مــن 
الرياضي  المدير  منصب  حالياً 
في النادي األهلي وتولى منصب 
مــديــر الــمــنــتــخــب األولــمــبــي في 
وقــــت ســـابـــق ويــقــضــي عــبــداهللا 
جاسم وقته حالياً ما بين النادي 
األهـــلـــي وبــيــتــه ومــتــابــعــة أبــنــائــه 
في  خطاه  على  يسيرون  الــذيــن 
ــــدان  الـــمـــالعـــب، حــيــث لـــديـــه ول
هــمــا مــحــمــد ويــوســف وكــالهــمــا 
ــــي ومــنــتــخــب  يـــلـــعـــب فــــي األهــــل
تحدث  جاسم  عبداهللا  أسباير.. 
حوار  في  والحاضر  الماضي  عن 
الــذكــريــات مــع مــنــوعــات [ 
السطور  فــي  الــتــفــاصــيــل  وإلــيــكــم 

التالية..
ڈ فــي الــبــدايــة حــدثــنــا: كيف 

؟. تقضي وقتك حالياً 
- فــــي الــحــقــيــقــة وقـــتـــي كــلــه 
مــــا بـــيـــن الـــــنـــــادي وبــــيــــن بــيــتــي 
ـــتـــي فــــأنــــا كـــمـــا تــعــلــمــون  وعـــائـــل
األهلي  للنادي  الرياضي  المدير 

ــــــواجــــــد بـــصـــفـــة دائـــــمـــــة فــي  وأت
ــابــعــة كــل  الــــنــــادي مـــن أجــــل مــت
لالعبين  الــدعــم  وتــقــديــم  شـــيء 
ومــســانــدة الــعــمــيــد فـــي مــشــواره 
ــبــطــوالت الــمــخــتــلــفــة، ولــكــن  بــال
هـــنـــا وقـــــت مــخــصــص لــلــعــائــلــة 
دائماً  هناك  وأيــضــاً  واألصــدقــاء 
وقت لمتابعة أبنائي، حيث لدي 
األهلي  النادي  في  يلعبان  ولدان 
لهما  وأتــوقــع  أســبــايــر  ومنتخب 
ظل  فــي  خــاصــة  كــبــيــراً  مستقبالً 

إشادة المدربين بمستواهم .
ڈ مــن مــن أبــنــائــك تـــرى أنــه 
أخـــذ مــنــك ومـــن أســلــوبــك أكثر 

في الملعب؟.
 ٢٠٠٣ مــوالــيــد  ابــنــي  محمد   -
ويـــلـــعـــب فــــي مــنــتــخــب أســبــايــر 
والــنــادي األهــلــي وهــو أخــذ مني 
والتهديفية  الهجومية  الــنــواحــي 
يتطور  كي  كثيراً  اجتهد  ومحمد 
مـــســـتـــواه فــــي الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة 
أمـــــام يـــوســـف فــهــو مـــن مــوالــيــد 
أسباير  بمنتخب  ويلعب   ٢٠٠٤
والـــنـــادي األهــلــي وهـــو مــوهــوب 
بــالــفــطــرة وأخـــــذ مــنــي صــنــاعــة 
األهــــــداف والـــقـــيـــادة فـــي وســط 
أخذ  كالهما  وبالتالي  الملعب، 
ــــا سعيد  مــنــي بــعــض األمـــــور وأن
ــابــعــهــمــا بــصــورة  جـــــداً بــهــمــا وأت
النصيحة  لهما  وأقــدم  مستمرة 
ألنهما  والتوجيه  دائماً  واإلرشــاد 

إلى  ويحتاجان  صغير  عمر  في 
وأن  التوفيق  لهما  وأتمنى  ذلــك 
العنابي  صفوف  في  أشاهدهما 

في الفترة المقبلة.
بين  ما  الالعب  ترى  كيف  ڈ 

والحاضر؟ الماضي 
فـــرقـــاً  هــــنــــاك  أن  شــــك  ال   -
كــبــيــراً بــيــن الــمــاضــي والــحــاضــر 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــالعــــب كـــــرة الـــقـــدم 
فــالــيــوم الـــمـــادة مــتــوفــرة ولــكــن 
ـــمـــواهـــب كــانــت  فــــي الـــمـــاضـــي ال
معظم  تــفــكــيــر  وحـــالـــيـــاً  كــثــيــرة 
الـــالعـــبـــيـــن فــــي الـــــمـــــادة وكــيــف 

الحصول عليها بغض النظر عما 
الملعب  في  مستوى  من  يقدمه 
وبالتالي المادة اليوم طغت على 
الــمــوهــبــة كــمــا أن هـــنـــاك أمــــراً 
مــهــمــاً يــفــتــقــده الــالعــبــون حــالــيــاً 
للنادي  الــوالء  وهو  المادة  بسبب 
أو لــلــشــعــار الـــــذي يــرتــديــه وأنـــا 
لألندية  الوالء  أن  أعتبر  شخصياً 
بسبب  مــــات  الـــفـــرق  وشــــعــــارات 
ـــمـــادة تــحــت شـــعـــار مـــا يــعــرف  ال
مفهوم  وهــو  حــالــيــاً  بــاالحــتــراف 
خطأ لدى البعض ألن االحتراف 
على  يقوم  أن  يجب  األســاس  في 

الوالء واإلخالص لألندية كما أن 
بصورة  موجودة  كانت  التضحية 
الوقت  بعكس  الماضي  في  أكبر 
الـــحـــالـــي فــهــي اخــتــفــت بــصــورة 
لالنقراض  الطريق  وفــي  كبيرة 
األمــر  وتلخيص  الــقــول  ويــمــكــن 
مــــادي  حـــالـــيـــاً  الــــالعــــب  أن  فــــي 
المقام  فــي  الــمــادة  عــن  ويبحث 
على  ســلــبــاً  ذلـــك  وانــعــكــس  األول 

المستويات.
ڈ ولــكــن لــكــل فــتــرة زمــنــيــة 
ظــروفــهــا الــخــاصــة وهــــذه هي 
تقييم  يمكن  فكيف  العصر  لغة 

األمر؟.
- نعم ال أختلف معك بأن لكل 
الخاصة  ظــروفــهــا  زمنية  فــتــرة 
وثــوابــت في  ولــكــّن هناك أمـــوراً 
تتغير  أال  يجب  القدم  كرة  عالم 
فمثالً الوالء واالنتماء واإلخالص 
كرة  لالعب  بالنسبة  مهمة  أمور 
القدم وهذا ال يتنافى مع البحث 
عـــن الـــدخـــل الــــمــــادي وتــحــســيــن 
الوضع وفي الماضي كان الالعب 
ـــمـــالعـــب لـــفـــتـــرات  يـــعـــمـــر فــــي ال
أطول من الوقت الحالي والسبب 
كـــرة  العـــــب  أن  هــــو  ذلـــــك  فــــي 
الــقــدم لــم يــكــن لــديــه مــا يشغله 
سوى كيف يقدم أفضل ما لديه 
الالعبون  حالياً  أمــا  مستوى  من 
المالعب  مــن  بــســرعــة  يــخــتــفــون 
اختالف تفكيرهم  والسبب أيضاً 

وتــركــيــزهــم عــلــى الـــمـــادة، مثالً 
«لــــــول» الــــالعــــب كـــــان تــركــيــزه 
حالياً  أما  فقط  القدم  كرة  على 
فـــتـــركـــيـــزه عـــلـــى أمـــــــور أخــــرى 
وتــفــكــيــره فـــي الــــمــــادة بــصــورة 
اختفاء  إلــى  يــؤدي  مــا  وهــو  أكبر 

الالعبين بسرعة من المالعب.
ڈ مــا هــي أكــثــر األشــيــاء التي 
أثــــــرت فـــيـــك خـــــالل مــســيــرتــك 

بالمالعب؟.
كثيرة  أشــيــاء  هناك  بالطبع   -
ولــكــن أبــرزهــا كــان فــي بداياتي 
وأتـــذكـــر مــن بــيــن أهـــم األشــيــاء 
كالعب  مشواري  في  أثــرت  التي 
كان  الـــذي  الجيل  هــو  قــدم  كــرة 
لي الشرف أن أبدأ مسيرتي معه 
فــي األهــلــي، حيث قــدم لــي هذا 
المعنوي  والــدعــم  النصح  الجيل 
والــنــفــســي وســاعــدنــي كــثــيــراً في 
أخذ فرصتي مع الفريق وتقديم 
ال  وبالتالي  قوية  بــصــورة  نفسي 
يمكن أن أنسى فضل هذا الجيل 
ذلك  في  األسماء،  أبرز  بين  من 
وعبداهللا  اهللا  مــال  عــادل  الجيل 
مـــبـــارك وفـــهـــد مــنــيــف وجــمــال 
ـــبـــدر وغـــيـــرهـــم وهـــــذا الــجــيــل  ال
يعتبر قدوة بالنسبة لي كما أنني 
ذلــك  فــي  اإلدارة  دور  أنــســى  ال 
أخذ  في  ساعدتني  حيث  الوقت 

فرصتي.
فـــي  مــــحــــطــــة  أهـــــــــم  مـــــــا  ڈ 
مــــشــــوارك الــــكــــروي تــتــذكــرهــا 

دائماً ؟.
- هناك الكثير من المحطات 
الــمــهــمــة فـــي حــيــاتــي ومـــشـــواري 
أبــرز  بين  مــن  ولــكــن  بالمالعب 
وأهـــــم هـــــذه الـــمـــحـــطـــات كــانــت 
فــــي بـــدايـــتـــي بـــالـــمـــالعـــب حــيــث 
لقب  آخــر  إحــراز  في  سبباً  كنت 
لــلــعــمــيــد األهــــــــالوي بــالــحــصــول 
موسم  األمير  كــأس  بطولة  على 
وأتذكر  الريان،  حساب  على   ٩٢
تلك المباراة جيداً، حيث تمكنت 
لألهلي  الفوز  هدف  تسجيل  من 
فـــي الــدقــيــقــة األخـــيـــرة بــمــرمــى 
المباشر  الــســبــب  ألكــــون  الـــريـــان 
فـــي حـــصـــول األهـــلـــي عــلــى آخــر 
بـــطـــولـــة دخــــلــــت خـــزائـــنـــه عــلــى 
صعيد الدرجة األولى، منذ ذلك 
بذلك  وأفتخر  سعيد  وأنا  الوقت 
كثيراً وهنا الكثير من الذكريات 
مبعث  دائماً  تكون  التي  الجميلة 

فخر وسعادة كبيرة.

والء الالعبين ألنديتهم مات !
عبداهللا جاسم نجم النادي األهلي لـ منوعات [:

مدربون لهم بصمة 
في حياتي

مشعل قدوة 
لألجيال القادمة

ال أنسى أول أهدافي

هناك الكثير من المدربين الذين تركوا بصمة في 
السنية  الفئات  فرق  مع  بدايتي  منذ  الكروية  حياتي 
وفاتح  أبوعبده  حسن  الدكتور  بينهم  ومن  باألهلي، 
أنسى  وال  شــاكــر  ومــحــمــود  مــبــارك  وعــبــداهللا  النقر 
المدرب اليوغسالفي زوران، حيث أخذني من فريق 
الناشئين إلى الفريق األول مباشرة في موسم ٩١ - 

.٩٢

هناك  إن  جاسم  عبداهللا  قال 
العديد من النماذج المشرفة في 
مالعبنا، ولكن أعتبر أن الدولي 
مــشــعــل عـــبـــداهللا كــابــتــن الـــنـــادي 
األهلي وهدافه حالياً يعتبر أبرز 
مشعل  إن  وقــــال  ــنــمــاذج  ال هـــذه 
يــعــتــبــر قــــــدوة حــســنــة لــالعــبــيــن 
الـــشـــبـــاب، خـــاصـــة فــيــمــا يــقــدمــه 
مــن مــســتــوى فــي مــالعــبــنــا ســواء 
مع األهلي أو مع المنتخب وقال 
مــشــعــل العـــــب مــخــلــص ولـــديـــه 
الذي  والشعار  للنادي  كبير  والء 
العب يمكن  يلعب له وهو دائماً 
ــيــه لـــلـــخـــروج مــن  االعـــتـــمـــاد عــل
األزمات التي يتعرض لها الفريق 
وشــــاهــــدنــــاه خـــــالل آخـــــر ثــالثــة 
مـــواســـم حــيــث يــقــدم مــســتــويــات 
رائعة يستحق أن ينال عليها لقب 

األفضل.
بصورة  محظوظاً  كنت  لقد  جاسم  عــبــداهللا  قــال 
الفريق  إلـــى  الناشئين  فــريــق  مــن  أنــتــقــل  أن  كــبــيــرة 
األول مباشرة ولكنني كنت عند حسن ظن المدرب 
أهدافي  أول  تسجيل  من  وتمكنت  الوقت  ذلــك  في 
األهلي  مع  رسمية  مــبــاراة  أول  في  العربي  بمرمى 
فــي الــمــوســم الـــذي صــعــدت مــنــه إلـــى الــفــريــق األول 
ثاني  في  الثاني  الهدف  وسجلت  الناشئين  فريق  من 

مباراة بمرمى الخور.

األهلي متمرس 
في الكؤوس

األهــلــي  لــنــادي  ا ّن  إ جــاســم  عــبــداهللا  قــال 
مــن  ومـــتـــواصـــل  كـــبـــيـــر  عـــمـــل  ــــى  ل إ يـــحـــتـــاج 
األمـــر  ولـــكـــن  لـــــدوري  ا لــقــب  إحــــراز  أجـــل 
وبــــعــــض  مـــــتـــــواصـــــل  عـــــمـــــل  لــــــــى  إ يـــــحـــــتـــــاج 
لــنــســبــة  بــا ء  ســـوا قـــوي  فــريــق  وبــنــاء  لــصــبــر  ا
أو  لـــمـــلـــعـــب  ا فــــي  األســــاســــيــــة  لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 

لــفــوز  ا إن  لــبــدالء،  ا دكــة  عــلــى  تــجــلــس  لــتــي  ا
مستوى  بنفس  بدالء  إلى  يحتاج  بالدوري 
لــــدوري  بــــا لــــفــــوز  ا لـــي  لـــتـــا وبـــا األســـاســـيـــيـــن 
نــظــرنــا  ذا  وإ لــجــمــيــع  ا تــكــاتــف  لـــى  إ يــحــتــاج 
نــه  أ نــجــد  مــوســمــيــن  آخــر  فــي  لــفــريــق  ا لــى  إ
لــظــروف  ا ولــكــن  جــيــدة  مــســتــويــات  يــقــدم 

وكـــــثـــــرة  لـــــمـــــوســـــم  ا هــــــــذا  ضــــــــده  وقـــــفـــــت 
أن  عــتــقــادي  ا وفــي  عــلــيــه  ثــرت  أ بــات  اإلصــا
في  لكأس  ا لقب  خطف  على  قادر  األهلي 
في  متمرس  فريق  لعميد  ا ألن  لحظة  أي 
أغــلــى  فـــي  كــبــيــر  تـــاريـــخ  ولـــديـــه  ـــكـــؤوس  ل ا

لــكــؤوس. ا

الخمي
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التسويق.. أزمة المزارع القطرية
خالد الكبيسي صاحب مزرعة بوثيلة لـ منوعات [:

العدد (٢) ٢٠١ م -

ڈ  البداية لو تعطينا نبذة عن 
مزرعة بوثيلة؟

الــمــزارع  إحـــدى  هــي  بوثيلة   -
بهذا  سميت  المنتجة  القطرية 
االسم نظراً لموقعها في منطقة 
بوثيلة (بلدية أم صالل)، تأسست 
واستمّرت   ١٩٨٥ سنة  المزرعة 
لسنوات  األرض  استصالح  عملية 
الـــزراعـــي  اإلنـــتـــاج  أن  إال  طــويــلــة 
تــضــّم   ،١٩٩٧ ســنــة  فــعــلــيــاً  ــــدأ  ب
المزرعة عّدة أقسام منها ما هو 
مخصص لإلنتاج الزراعي، وآخر 
المساحة  تبلغ  الحيواني،  لإلنتاج 
اإلجـــمـــالـــّيـــة لـــلـــمـــزرعـــة حـــوالـــي 
مجموعة  وتــشــمــل  هــكــتــار   ٧٠٠
مــــن الـــبـــيـــوت الــمــحــمــيــة وآخــــر 

للخضراوات وقسماً لألزهار.
الـــمـــســـاحـــة  ـــغ  ـــل ـــب ت كــــــم  ڈ  

المستغلة؟
إن  حــيــث   ،٪٩٠ مـــن  أكـــثـــر   -
في  يستغّل  المساحة  من  الباقي 

األعـــمـــال الــمــســانــدة الــضــروريــة 
والــطــرق  كالمخازن  للمزرعة، 
ـــانـــي  ـــــــات الــــمــــيــــاه ومـــب وخـــــــزان
الـــخـــدمـــات، ومــحــطــة الــتــحــلــيــة 

وسكن العمال.
ڈ  ما أهــم المحاصيل التي 

تنتجها المزرعة؟
كــثــيــرة من  - نــنــتــج أصـــنـــافـــاً 
ــــزراعــــيــــة مــنــهــا  الـــمـــحـــاصـــيـــل ال
ــفــل  ــفــل الـــطـــمـــاطـــم والــــخــــس وال
والكوسة  والــبــاذنــجــان  والــخــيــار 
وبــعــض الــفــواكــه مــثــل الــفــراولــة 
عن  والـــزهـــور بــأنــواعــهــا فــضــالً 
الـــتـــمـــور حــيــث تــنــتــج الــمــزرعــة 
الــتــمــور  مـــن  طـــنـــاً   ٢٣٠ قـــرابـــة 
نــخــلــة،  آالف   ٥ عــــن  ســــنــــويــــاً، 
أساسي  بشكل  المزرعة  وتعتمد 
جميع  فإن  الجوفية  المياه  على 
إلنتاج  المستخدمة  الـــري  مــيــاه 
عن  تحليتها  تــتــم  الــخــضــراوات 
طــريــق وحــدتــيــن لــلــتــحــلــيــة في 

المزرعة.

التحديات 
ڈ  ما التحديات التي تواجه 

أصحاب المزارع ؟
- من أهم المشاكل التي تواجه 
أصــحــاب الــمــزارعــيــن هــي عــدم 
منتجاتهم  لتسويق  آلــّيــة  وجـــود 
المحلية  الـــســـوق  فـــي  الـــزراعـــيـــة 
المحلي  الــمــنــتــج  ارتـــفـــاع  بــســبــب 
مـــقـــارنـــة بــالــمــنــتــج الـــمـــســـتـــورد، 
المركزي  الــســوق  تنظيم  وســـوء 
إلـــى  أّدى  الــــــذي  لـــلـــخـــضـــراوات 
مع  عادلة  وغير  كبيرة  منافسة 
إلى  باإلضافة  المستورد،  المنتج 
الـــعـــوامـــل الــبــيــئــيــة الــمــتــمــثــلــة في 
المناخ شديد الحرارة في غالبية 
أشهر السنة، كما نعاني من عدم 
العالية  الجودة  ذات  المياه  توفر 
وبــالــكــمــيــة الــمــطــلــوبــة لــلــزراعــة، 
وقــــــلــــــة مـــــســـــاحـــــات األراضـــــــــــي 
الـــمـــنـــاســـبـــة زراعــــــيــــــاً، وارتــــفــــاع 
تــكــالــيــف مـــدخـــالت اإلنـــتـــاج من 
بــذور وأســمــدة ومــيــاه وشبكات 
إلى  يُضاف  هــذا  والتعبئة،  الــري 
الكهربائي  االســتــهــالك  تكاليف 
في المزارع، فضالً عن ارتفاع 

تكلفة العمالة.

التقنيات الحديثة
التغلب  اســتــطــعــت  كــيــف  ڈ  

على تلك المعوقات ؟
- نعتمد على التقنيات الحديثة 
قد  الــتــى  الــمــشــاكــل  عــلــى  للتغلب 
تــواجــهــنــا وذلـــــك بــنــظــم زراعـــيـــة 
وأســـالـــيـــب الـــــري الــحــديــثــة، بما 
يــتــنــاســب مـــع الــبــيــئــة الــقــطــريــة، 
ونتعاون مع العديد من الشركات 
لتطوير بعض وسائل اإلنتاج، من 
للزراعة  وقــنــوات  محمية  بــيــوت 
ومـــــــواد الـــــــري، إنـــنـــا نـــتـــوّســـع في 
استخدام البيوت المحمية المبّردة 
التي تنتج خضراوات عالية القيمة 

بدون استخدام تبريد. 

دعم غير كاٍف
ڈ  كيف تـــرى دعـــم الــدولــة 

ألصحاب المزارع؟
ـــة  ـــدول - يـــوجـــد دعـــــم مــــن ال
غير  لكنه  الـــمـــزارع،  ألصــحــاب 
القطاع  دعــم  أن  باعتبار  كـــاٍف 
الركائز  إحــدى  يعتبر  الــزراعــي 
الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا رؤيــــة قطر 
المزارع  على  للمحافظة   ٢٠٣٠
الــمــنــتــجــة، وتــحــقــيــق االكــتــفــاء 
الذاتي من المحاصيل الزراعية.

ڈ  ما الدعم المطلوب؟ 
الـــدعـــم  يــــزيــــد  أن  أتـــمـــنـــى   -
ألصحاب المزارع ألنه في قطر 
يوجد حوالي ١٤٠٠ مزرعة قليل 
منها منتج وأغلب المزارع في 
ينعكس  وهـــذا  للترفيه،  قطر 
الــمــزارع  أصــحــاب  على  سلبياً 
ـــى أن  الـــمـــنـــتـــجـــة، كـــمـــا أتـــمـــّن
يتم إعــفــاء أصــحــاب الــمــزارع 
المنتجة من فواتير الكهرباء 

ألنها مكلفة جداً لهم.
يحتاج أصــحــاب الــمــزارع 
العديد من األشياء منها بيوت 
إلنتاج  المحمية  الــزراعــات 
الــــخــــضــــراوات والـــفـــواكـــه، 
وتـــوفـــيـــر الــمــســتــلــزمــات 
لتطوير  يحتاجونها  الــتــي 
مناسبة  بأسعار  زراعتهم 

لتشجيعهم على استمرار اإلنتاج، 
على  األراضــــي  تــوزيــع  نتمّنى  كما 
الــمــزارعــيــن لــتــطــويــر مــزارعــهــم 
وشــراء منتجاتهم وفتح األســواق 

أمامها.

التسويق 
تـــــــســـــــّوقـــــــون  كـــــــيـــــــف  ڈ  

منتجاتكم؟

- نــشــارك بعرض 
ساحات  فــي  الــزراعــيــة  منتجاتنا 
المنتج الزراعي لبيع الخضراوات 
وزارة  أقــامــتــهــا  الـــتـــي  والـــفـــواكـــه 
البلدية والبيئة في كل من ساحة 
المزروعة في أم صالل والوكرة 
والخور والذخيرة،  وهي مبادرة 
من  والتقدير  الشكر  كل  تستحق 
الوزارة، كما نشارك في المعارض 
تقام  الــتــي  الــزراعــيــة  والفعاليات 
من  العديد  ونستقبل  الدولة،  في 
المدارس والباحثين في المزرعة.

جمعية المزارعين
ڈ  كيف ترى مبادرة إنشاء 

جمعية تعاونية للمزارعين؟
- جمعية المزارعين تعّد خطوة 
في االتجاه الصحيح نحو االهتمام 
الذي  الدولة،  في  الزراعة  بقطاع 
عــانــى الــكــثــيــر، نــتــمــنــى أن تــرى 
سوف  ألنها  قريباً  النور  الجمعية 
تكون همزة وصل بين أصحاب 
عن  فضالً  والمسؤولين،  المزارع 
دورها في النهوض بقطاع الثروة 
الـــزراعـــيـــة والـــعـــمـــل عــلــى زيــــادة 
اإلنــتــاج المحلي الـــزراعـــي، ورفــع 
ـــذاتـــي، بالشكل  نــســبــة االكــتــفــاء ال
المنتج  مصلحة  في  يصّب  الــذي 

والمستهلك في الوقت ذاته.

مميزات المحاصيل القطرية

مطلوب كلية للزراعة

الدعم ينحسر

نتمنى إعفاء أصحاب 
المزارع المنتجة 
من رسوم الكهرباء

ميزة  الكبيسي:  يــقــول  القطرية  المحاصيل  مميزات  عــن 
المنتج الزراعي القطري سواء كان خضراوات أو فواكه، تمتاز 
الصارمة  للرقابة  وتخضع  المتمّيز  والطعم  العالية  بالجودة 
من  بــدءاً  المعنية  الجهات  جانب  من  دائمة  بصفة  والتحليل 
مراحل اإلنتاج والتعبئة في المزرعة وحتى أثناء عرضها للبيع 
للمستهلكين  جداً  مناسبة  األسعار  أن  إلى  باإلضافة  السوق  في 

مقارنة بالمستورد.

مطلوب  الكبيسي:  يقول  الزراعي  القطاع  تعزيز  كيفية  عن 
إنشاء كلية للزراعة بجامعة قطر وذلك بهدف تشجيع الكوادر 
الوطنية من مهندسين وباحثين قطريين على االنخراط في 
من  أن  أرى  كما  تــطــويــره،  فــي  والمساهمة  الــزراعــي  القطاع 
تدريب  إلى  يسعى  للمزارعين،  تدريب  مركز  إنشاء  الضروري 
أصحاب المزارع وتأهل العمالة في القطاع الزراعي من خالل 

الورش والدورات الميدانية لهم.

عــن واقـــع الـــزراعـــة فــي قــطــر يــقــول الكبيسي: كــانــت قطر 
بالنسبة  المنطقة  دول  أفضل  وربــمــا  أفضل  مــن  مضى  فيما 
ــالــزراعــة ومـــن أجـــل ذلـــك كــانــت تــقــّدم الــكــثــيــر من  للعناية ب
المزارع  إلقامة  األراضــي  منح  في  المتمثلة  والمساعدة  الدعم 
ولكن  وغيرها،  اآلبـــار  حفر  مــن  احتياجاتها  بكل  وتــزويــدهــا 
رسوم  دفع  فيه  يتوجب  األمــر  ليصبح  ذلك  انحسر  األســف  مع 
الستخدام المعّدات واآلليات وغيرها وهذا ينذر بنتائج سلبية 
مترتبة على استمرار الوضع الحالي بدون تغيير جذري لقطاع 

الزراعة.

حوار - مصطفى علي:

تجود أرض قطر بخيرات المزارع التي تغطي نسبة كبيرة 
المزارعين  أبنائها  بسواعد  المحلي  االستهالك  حاجة  من 
القطريين، الذين يحرصون على االستثمار في مزارعهم.

مزرعة بوثيلة واحدة من المزارع القطرية المنتجة التي 
يمتلكها السيد خالد محمد عجاج الكبيسي.

المحاصيل  أهــم  عــن  الكبيسي  تــحــّدث  معه  لقائنا  فــي 
المعتمدة  الـــري  وطـــرق  الــمــزرعــة  تنتجها  الــتــي  الــزراعــيــة 

لديهم، وأبدى تقييمه لمستوى الدعم الذي تقّدمه الدولة 
التي  المشاكل  أهم  إلى  تطّرق  كما  القطريين.  للمزارعين 
تــواجــه أصــحــاب الــمــزارع منها عــدم وجـــود آلــّيــة لتسويق 
منتجاتهم الزراعية في السوق المحلية، وسوء تنظيم السوق 
العوامل  إلــى  بــاإلضــافــة  والفاكهة  للخضراوات  الــمــركــزي 
البيئية إلى جانب عدم توفر المياه ذات الجودة العالية وقلة 
باإلضافة إلى تكاليف  مساحات األراضي المناسبة زراعياً 

االستهالك الكهربائي في المزارع وارتفاع تكاليف العمالة.
وشّدد على ضرورة دعم القطاع الزراعي باعتباره إحدى 

باستحداث كلية  ركائز رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، مطالباً 
للزراعة بجامعة قطر تهدف إلى تشجيع الكوادر الوطنية 
على االنخراط في القطاع الزراعي، كما شّدد على ضرورة 
إنشاء مركز تدريب للمزارعين يساهم في تدريب أصحاب 

المزارع وتأهل العمالة.
عن  تختلف  معاملة  المنتجة  الــمــزارع  بمعاملة  وطالب 
المزارع الترفيهية والعائلية، كما أتمّنى من الجهات المعنّية 
إعفاء أصحاب المزارع المنتجة من فواتير الكهرباء ألنها 

مكلفة بالنسبة لهم.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:



قطر عبارة عن ٣ أحرف :

 القاف : القلب النابض لدولة قطر.

الراء: رؤية سمو األمير ٢٠٣٠

الطاء : الطاقة الشبابية التي تربط بين القلب ورؤية قطر

نعمان بن محمد

@nuaman

األقصى  نسينا  هــل  ؟  فين  اإلســـالم  مــات  هــل 
مسرى نبينا؟ هو ليس فلسطين بل ألمة محمد 
 .. وحــيــداً  يــدنــس  تــركــنــاه  بالنا  فما   .. أجمعينا 

حزيناً . وهو عفيفا !؟
ندى محمد
l_nada٣@

تغريدات تركشتغريدات تركش
تخليك  يا  تونسك  يا  اتصل؟»   كلمة « 
حسب  على  ساعتين  الواتساب  تــدش  ما 

الشخص

اهللا يكفينا شر ٣ بنات :
بنت متضايقة بسبب  -

بنت متضايقة بدون سبب  -
بنت ودها تتضايق وما عندها سبب  -

قـــال وهـــو يــحــاور صــديــقــه، كــيــف يستطيع 

قلبها أن يتحمل كل هذا البعد؟ فرد صديقه : 

خاويني الصناعية.
ت

الشمسية  مــجــرة 
الــ يــتــعــدى  خــبــثــه 

ويكتب يا رب إكفني شر خلقن !

أعوذ باهللا منك ومن شرك

فــيــه نـــاس إذا زعــلــو مــنــك ودك 
تقولهم إحلف إنك ما تسامحني.

نسوي نفسنا ما شفنا بعضشفته وانا ادري ان هو شافني بس يعجبني الشخص اللي يدري اني 

رد  وما  شخص  على  اتصلت  ا 
إذ

ماله  أنـــه  قين 
ي عــلــى  فــكــن  عليك 

خلقك

 ٢٤ تــلــفــونــه   
يمسك ــا 

م مــنــو  وال 

ساعة هااليام

يعطونك 
جامعات عندنا عادي 

ال

لــون لــك موعد 
ث الــيــوم ويــقــو

بــحــ

تسليم أمس.
ال

ـــيـــل الــنــفــس  دل
ـــ وجــــــــاء فـــــي كــــتــــاب ت

إقــفــال الــخــط فــي وجـــه من 
وإراحــتــهــا 

أنها الشبكة.
والتظاهر ب

تكره 

أسبوعياً  واحـــد  شخص  يشك  لــم  إذا 
بــأنــك مــجــنــون فــأنــت ال تــحــدث تــأثــيــراً 

حقيقياً في هذا العالم.
ftmalqahtani@

لــحــنــان 
 بــعــيــن ا

ن تــحــب
ــر إلـــى مـــ

انــظ

فالحب رفق 
ختلفت معه 

والرضا مهما ا

حب لين
وال

لين عمر

leenoo_omar@

لق اإلنسان .. ساء كله.
إذا ساء خ

عائشة

AishaHasan١@

قال أحد السلف :
لو علمت كيف يدبر اهللا أمورك ،لذاب قلبك 

في محبته.
Fatma
afatooma٩٢@

م .. إنــنــي 
أحــلــى مـــا قــيــل فـــي وصــــف األ

وكل أهلها 
شمعة الدار وضوؤها 

ف النويصر
نو

Nouf_d١٩@

أنا في بداية المذاكرة 

« «إن الذي يرتجي شيئاً بهّمتِه يلقاُه لو حارَبْتُه اإلنُس  والجنُّ

وبعد ٥ دقائق « الَ ُيَكلُِّف اّهللاُ نَْفساً إِالَّ ُوْسَعَها « .

Shikha
a_shwe٥@

أم من بريطانيا قامت برمي هواتف أوالدها ببندقية للتخلص 

من « لعنة السوشيال ميديا» حسب قولها.

ذي                                               قطر نولوجي
مين مزعلها ه

qatnology@

١٠

األول المشهد 
غــابــة  هـــنـــاك  إن  الـــحـــكـــايـــة:  تـــقـــول 
أبيض  ثــيــران،  ثالثة  يحكمها  كبيرة، 
وأســــــود وبـــنـــي، وكـــانـــت غـــابـــة ســـالم 
لــيــس فــيــهــا حــيــوان مــفــتــرس، وكــانــت 
الــحــيــوانــات الــمــفــتــرســة تــحــوم وتـــدور 
الـــدخـــول  تــســتــطــيــع  وال  الـــغـــابـــة،  حــــول 
اجتمعت  ســاكــنــيــهــا.  عــلــى  االعـــتـــداء  أو 
طالما  وقــالــت:  المفترسة  الــحــيــوانــات 
فــال  مـــتـــحـــدون  الـــثـــالثـــة  الـــثـــيـــران  أن 
حل.  من  فالبد  شيئا  نعمل  أن  نستطيع 
فسألته  الحل.  عندي  أنــا  األســد:  فقال 

الحل؟ وما  الحيوانات: 
تساءلت  نفرقهم،  أن  البــد  فــقــال:   
الـــحـــيـــوانـــات: وكـــيـــف نـــفـــرق بــيــنــهــم؟ 
ذهــب األســد إلــى الــثــور األســـود والــثــور 
الثور  غياب  في  معهما  واجتمع  البني 
األبــــيــــض قــــائــــال: مــــن مــحــبــتــي لــكــمــا 

اليوم. معكم  اجتمعت 
فقال  اهللا،  شــاء  إن  خير  لــه:  فقالوا 
به  ماذا  له:  فقاال  األبيض!  الثور  لهما: 
فأخبرهما  مــكــروه؟!  أصابه  ما  عسى 
أنه أصابه الغرور، لقد غره لون جلده 
األبــيــض، وأوهـــم كــل الــحــيــوانــات بأنه 
هــو األقـــوى وهــو األحــســن وهــو اآلمــر 
الــنــاهــي فـــي هـــذه الــغــابــة، ومـــا أنــتــمــا 

إن  العمل  ومــا  فــســأاله:  لــه:  تابعان  إال 
اتركاني  فأجابهما:  لخطير؟!  كالمك 
فــســوف  ـــه،  ـــن ـــي وب بـــيـــنـــي  تـــتـــدخـــال  وال 
الثوران  فوافق  غــروره،  من  أريحكما 
بعد  األســد  اقتراح  على  والبني  األســود 

وأيداها. روايته  صدقا  أن 

الثاني المشهد 
ـــثـــور  فــــذهــــب األســـــــد إلــــــى حـــيـــث ال
ــيــه، فـــحـــاول أن  األبـــيـــض وانـــقـــض عــل
فاستغاث  يستطع  فلم  نفسه  عن  يدافع 
يلبيا  فــلــم  ــبــنــي  وال األســـــود  بــالــثــوريــن 
وبعد  األســد،  فقتله  يغيثاه  ولــم  نــداءه 
أيــــام ذهـــب إلـــى الـــثـــور األســـــود وقـــال 
فقال  اآلن؟  مــرتــاحــان  أنــتــمــا  هــل  لـــه: 
أتم  في  اآلن  فنحن  نعم  األسود:  الثور 
الـــراحـــة بــعــد أن خــلــصــتــنــا مـــن غـــرور 

األسد:  له  فقال  األبيض،  الثور 
تــحــكــمــان  الــبــنــي  والـــثـــور  أنـــت  اآلن   
الغابة دون منازع وما رأيك أن تكون 
أحد  يشاركك  وال  الغابة  ملك  وحــدك 
فـــي مــلــكــيــتــهــا؟ انـــدهـــش الـــثـــور األســـود 
قــــائــــال: مـــــاذا تــــقــــول؟! فـــقـــال األســــد: 
شــكــلــك وهــيــبــتــك ووســـامـــتـــك تــوحــي 
بــذلــك، أمـــا الــثــور الــبــنــي فــال هــيــبــة له 
ــثــور  وســـــوف أخــلــصــك مـــنـــه، فـــقـــال ال

فقال  مــنــه؟  تخلصني  وكــيــف  األســـود: 
لــه األســد: هــو مــوضــوع صعب وشــاق، 
المستحيل،  أعمل  سوف  ألجلك  ولكن 
أنت  وستكون  الموضوع  هذا  لي  اترك 

الغابة. ملك  الملك، 
وأخذ  البني  الثور  إلى  األسد  فذهب 
ـــنـــاوشـــه، والــــثــــور يــــدافــــع عــــن نــفــســه  ي
ولكن  األسود،  الثور  بزميله  ويستغيث 
عــلــيــه  أنـــقـــض  أن  إلــــى  مــجــيــب  دون  
إلى  ذهب  أيام  وبعد  وأكله،  وافترسه 
الـــثـــور األســــود وفـــاجـــأه بــالــقــول: اآلن 
فماذا  آكلك  أن  نويت  فقد  دورك  أتى 
األســود  الــثــور  ذلــك  فاستهجن  تــقــول؟ 
الثور  فضحك  نعم  تــأكــلــنــي؟!  مـــرددا: 
قــائــال: اآلن عــرفــت نــيــتــك أيــهــا األســد 
وعظمتك  قــوتــك  مــع  فــأنــت  الــخــبــيــث، 
شــعــرة  وال  مــنــا  تــأخــذ  أن  تــســتــطــع  لـــم 
بحيلتك  ولــكــن  متحدين،  كنا  عندما 
بــيــنــنــا  تـــفـــرق  أن  اســتــطــعــت  الـــدنـــيـــئـــة 
الثور  افترست  أن  وبعد  بنا،  لتستفرد 
أتيت  اآلن  ثم  البني  الثور  ثم  األبيض 
وأنا  األبيض  الثور  مات  أن  فمنذ  إلّي، 
ميت دون أن أدري، فتشابك االثنان، 
وفـــاز األســـد وافـــتـــرس الــثــور األســـود، 
ودخـــلـــت الــحــيــوانــات الــمــفــتــرســة إلــى 

الضعيف. يأكل  القوي  وأصبح  الغابة 
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الصـورة
الحلقة (٢)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي

١١١١الخميس ٧ رجب ١٤٣٧ هـ - ١٤ أبريل ٢٠١٦ م - العدد (١٢٣٩٥) (

بيت خلـّود

قدام البقالة

قدام الجليب

سّلوم راح
المباراة مع 
أبوه وأخوه،

ورّشود عنده مذاكرة.

وآنا كنت مع أبوي
من الصبح،
الحين تعبان، أبي أرقد.

شوف، فّهود الحياسة، 
تتحداني إنه تعال نسويها فيه.

قدها؟

قلت لك
مب قدها.

إال قدها 
ونص.

إحنا الصراحة نبي كورتنا بس، 
باقي الكور خذهم لك.

إنزل
وإحنا بـ نسحبك.

تعجبني
يا بطل.

والحّياسة، 
بـ نخليه في 

الجليب؟!

الحبل
بـ ينقص،
الحقوا علي...

الحقوا علي، 
ساعدوني......

وإحنا شـ علينا؟
أمش زين.

صج خبل، شـ اللي 
منزله الجليب؟!!!

اللقافة
شينه.

كان يحب ربعه 
ويساعدهم، كان كريم.

اهللا يرحمه كان 
شجاع، كان بطل.

ما كان قصدي، آنا كنت طيب، 
وأسمع الكالم، و كنت....

كان دمه خفيف، 
كان كوميدي اهللا 
يرحمه.



الدوحة - سعود علي:

«إدارة  عن   ١٩٦٩ بالصدور  الدوحة  مجلة  بــدأت 
اإلعالم- اإلذاعة» في قطاع متوسط وحوالي سبعين 
بالثقافة  تــعــنــى  وكــانــت  واألســـــود  بــاألبــيــض  صــفــحــة 
تحريرها  رئــيــس  كــان  قــطــر،  فــي  المحلية  والــفــنــون 
األســتــاذ إبــراهــيــم أبــو نــاب ومــن بــعــده األســتــاذ فايز 
استقالل  وبعد  حــجــازي.  مــازن  األســتــاذ  ثــم  الصباغ، 
وزارة  إلى  اإلعــالم»  مسمى «إدارة  تغير  قطر  دولــة 
الكواري  غانم  بن  عيسى  سعادة  تعيين  وتم  اإلعــالم، 
وزيراً لإلعالم، الذي حمل على عاتقه تطوير المجلة، 
وقام بالتعاقد مع عدد من الكفاءات العربية، وتحول 

توجه المجلة المحلي ليشمل الثقافة العربية .
صدر العدد األول من مجلة الدوحة في مرحلتها 
ثقافية  شهرية  مجلة  وهي   ،١٩٧٦ يناير  في  الثانية 
من  بنخبة  األول  صــدورهــا  مــنــذ  تــمــيــزت  جــامــعــة، 
أســـاتـــذة الــصــحــافــة واألدبــــــاء ســــواء مــمــن عــمــلــوا في 

دائم  بشكل  بالكتابة  ساهموا  الذين  أو  تحريرها 
التحرير  رئــاســة  تولى  متقطع.   أو 

الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 

حميده  القادر  عبد  األستاذ  وتولى  الشوش،  إبراهيم 
مهمة المحرر العام، أما مهمة اإلشراف الفني توالها 
 ١٦٢ في  صدر  األول  العدد  طالب.  أبو  محمد  الفنان 
ينظر  ومن  حالياً،  السائد  الكبير  الحجم  من  صفحة 
ومكتوب  األعــلــى  فــي  المجلة  شــعــار  يــالحــظ  للغالف 
اإلنسانية».  والثقافة  العربي  اإلبــداع  «ملتقى  بجانبه 
اســتــمــرت الــمــجــلــة فـــي الـــصـــدور حــتــى يــنــايــر ١٩٨٦ 
تحرير  رئيس  وآخر  تميزها  ذروة  في  توقفت  حيث 
عاماً   ٢١ توقف  وبعد  النقاش.  رجــاء  الناقد  للدوحة 

عادت الدوحة للصدور في عام ٢٠٠٧.
كــتــب رئــيــس الــتــحــريــر الــشــوش كــلــمــة الــعــدد التي 
التالقي  ضــرورة  يــدرك  العربي  العالم  بــأن  فيها  أكــد 
الفكري والثقافي، وأن الدوحة ستكون خطوة فعالة 
في هذا الطريق، وثمن إيمان سمو األمير األب الشيخ 

خليفة بن حمد آل ثاني بأهمية تحقيق ذلك الهدف 
حيث  الــنــبــيــل، 

الدوحة  مجلة  لتكون  شخصياً  اهتماماً  سموه  أولــى 
العالم  أنــحــاء  شتى  فــي  واآلراء  األفــكــار  للقاء  مــنــبــراً 
الـــعـــربـــي. وثـــمـــن د. الـــشـــوش خــــالل كــلــمــتــه تــعــاون 
من  جزء  في  وكتب  القطرية،  الصحفية  المؤسسات 
المقال االفتتاحي: «إننا ال ندعي أننا حققنا بهذا العدد 
طموحاً يراودنا بإلحاح، وهو أن تكون المجلة ملتقى 
العربي،  العالم  فــي  والــكــتــاب  المفكرين  مــن  لنخبة 
إسهاماً في تعزيز اللقاء الفكري والثقافي.. وإنما هي 

خـــطـــوة عــلــى الـــطـــريـــق.. من 
تصبح  أن  أجـــل 

الدوحة 

المحيط..  إلــى  الخليج  من  عربي  مواطن  كل  مجلة 
تحمل إليه الجديد في مجاالت الفكر والعلم واألدب 
والقضايا اإلنسانية والعالمية، يناقش فيها المفكرون 
نوافذاً  صفحاتها  من  القارئ  ويتخذ  وطنهم..  قضايا 

يطلع من خاللها على قضايا أمته وقضايا العالم.
الجامعة  مثل:  المواضيع  من  بالعديد  العدد  حفل 
والــتــغــيــيــر االجــتــمــاعــي، بــقــلــم د. الـــشـــوش، والــحــبــل 
الخلفية  الثالث،  والعالم  البترول  دول  بين  الــســري 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــثـــيـــرة لـــلـــحـــوار الــعــربــي 
األوروبــــــي، الــصــحــراء تــدق 
إعالمنا  الحرية،  أبــواب 
تقول  فماذا  مرآتنا، 
األهرام:  المرآة؟، 
صحيفة  أقــدم 
حــــــيــــــة فـــي 
الــــعــــالــــم 

ندخل  عندما  حقي،  يحيى  مع  قهوة  فنجال  العربي، 
سفن  وقصيدة  الــتــاريــخ،  زوايـــا  مــن  الــزوجــيــة،  بيوت 
آل  سيف  بــن  مــبــارك  الشيخ  للشاعر  البائسة  الــغــوص 
للدكتور  والعباسيين  المعتزلة  بين  الــصــراع  ثــانــي، 
الرسول  أحاديث  في  التربوية  القيم  عمارة،  محمد 
اللطيف،  عبد  سهام  د.  بقلم  وسلم  عليه  اهللا  صلى 
علوم  األســـد،  الــديــن  ناصر  د.  بقلم  غانم  بــن  حــذافــة 

بقلم ميشيل تكال.
كــمــا كــتــب صــــالح عــبــد الـــصـــبـــور مــعــنــى الــحــداثــة 
األدب  في  البطل  وشخصية  األدب،  في  والمعاصرة 
لـــ د. مــاهــر حــســيــن، وجــائــزة نــوبــل لـــألدب لــعــام ٧٥ 
بيبرس،  الدين  ضياء  لـ  والغرباء  مرسي،  أحمد  بقلم 
عبد  محمد  د.  لـــ  جولدزيهر  المستشرق  مــع  وحـــوار 
الستار نصار، قصة الرجل القبرصي لـ الطيب صالح، 
وكتب راجي عنايت بيكار رحلة في عالم الموسيقى 
مع المخرج صالح  والرسم، كما تضمن العدد حــواراً 
فيدرا،  مــأســاة  عــن  شوشة  فـــاروق  وكتب  سيف،  أبــو 
عنوانها «رداء  إسالمية  مسرحية  رجب  أحمد  وكتب 

المهابة». 
تحقيق  استطاعت  مسيرتها  عبر  الــدوحــة  مجلة 
إنجاز غير مسبوق في فضاء اإلعالم العربي حيث 
إقباالً  العربية  العواصم  كل  في  توزيعها  حقق 
لم تحققه أي مجلة ثقافية أخرى.  وتميزاً 
واســتــطــاعــت الـــدوحـــة أن تــبــنــي جــســوراً 
مدن  لتصل  امــتــدت  وفكرية  ثقافية 
ــعــالــم الـــعـــربـــي، وقــامــت  وقــــرى ال
اإلبداعية  الطاقات  باستقطاب 
الــمــتــمــيــزة، وتــنــاولــت شتى 
ـــفـــكـــر والــــفــــن،  أوجــــــــه ال
إشعاعاً  كانت  الدوحة 

ثقافياً وما زالت.

األخيرة

 ملتقى اإلبداع العربي والثقافة اإلنسانية

المجلة جمعت أساتذة الصحافة واألدباء العرب

ــعــربــيــة ــة ودعـــمـــهـــا بـــالـــكـــفـــاءات ال ــمــجــل ــــواري طــــور ال ــــك ــســى ال عــي

بنت جسوراً ثقافية 
واستقطبت الطاقات 

اإلبداعية

ــا األمـــة   ــاي ــض ــى ق ــل ــالقــي الــفــكــري والــثــقــافــي ونـــافـــذة ع ــت ــل مــنــبــراً ل

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

اااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساااااااااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصححححححححححححححححاااااااااااااااااافففففففففففففففففففففففففففةةةةةةةةةةةةةةةة وووووووووووووووووااااااااااااألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألدددددددددددددددددببببببببببببببببببببببببببببببببباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءءءءء اااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععررررررررررررررررررررررررررررررررررببببببببببببببببببببببببببببببببببب

القالالالققالقالقالققالالقالالقالقالقاللللللللللللللللل ااسسسسستستتستستسسسسست وببوببووبوبوبوبوبوبووبعدعددعدعدعد حححححــــــججججـجججججـجـجــااـااـازييزززيزيزيزيزيزيزي.. نزننزنزنزنزنزنزن مــممممـمـــااـاـاا ااألسسألسألألألســــتتتـتـتتـــاـاااذذذذذ ثـثـثـمممـمـمـمـممـم غغغاغاغاغ،،، ببصبصبصب للالل
ررارراراراراراراراراررارارارةةةةةةةةةةةةةةةةةة ووزززوزوزززوزوزوزوزوزوزوزووزوزوزوزوزوزوزوزوزوز إلللإلللللإلإلإلللللإإللللللإللللللللللللإللإللللإلإلإلإلإلإلإلإلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مممالالالالمالمالمالمالمالمالمالمالمالممالمالم»»»»»»»»» ااااااااااااااااااإلععإلعإلعإلعإلعإلعإلعإلعإلعإلعإلعــــــــــــــ اادداداداداداداداداررةرةرةرةةةرةةةرةةةةرةةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرة ««««إإ«إإ««إإ«إ«إ«إ«إ«إ«إ«إ مممممممممممممسمسسمسمسمسمسمسمسمسمسمىىىىىىىىىى ريريرريرريررريريريريريريريريرير غتغتغغتتغتتغتغتغتغتغ طقطقطقطقطقطقطقطقطقطقطرررررررررررررر ددددددددددددددددددووووووولولولولولولولولولــــــــــــةةةةةةةةةةة
رررررررررررررررررررارارررررارررراراررارارارارارييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وووككككوككوكووكوكووكووكوكوكوكوكوكوكوكوككوكوكوكوكوكوكوكوكوكو اااالاللالالالاالاللالاللالالالالااالالالالال غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاانانااننانانانانانانانانانانانانممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ببببننبننبنبنننبنبنبنبنبنبنبنبن ععععععععععييسسسسسسيسيسيسيسيسيسسيسيسيسيسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ةددةةدةدةدةدةةدةدةدةدةدةدةدة سسسسسسسسسسسسعاعاعاعاعاعاعاعاعا ييعيعععيعيععيعيعيعيييييينننينينينينينينينين ت تتت  تت  تتتت  مممممتمتمتتمتمتمتمتمتمتمتم ووووووووووووو اإلإلاإلاإلإلاإلاإلاإلاإلاإلاإلاإلععـعـععـعـعـعـالالالالـالـالـالـالـالـالـالالمم،ممم،،م،م،م،م،م،م،
ججممجمجمججمجممجمجممجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمجمججمجمجمجلةةلةلةلةةلةللةلةلةةلةلةلةلةلةلةلةةلةللةلةلةلةلةلةلةلةلةلةة،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، االلالالالااااالااالالالللالللللللاالالالاللاللالالاالالالالالالالالالال طططتطتططتططتطتطتطتطتطتطتطتطتطوويوووويويويويويويويويويويويويويرررررررررررررررررر قتتقتقتتقتقتتقتقتقتقتقتقتقهههههههههههههههه عععععاععاعاعااعععاعاعاعاعاعاعاعا للللعلعلعلعلعلعلعلعلىىىىىىىىىىىىىى العالعالعالعالعالالعالعالعالعالعالممممم،م،م،م،م،م،م،م،م، ااا ا اا ااالذلذلذذلذذذذلذلذللذلذلذلذلذيييييييييييييحححمححمحمحمحمحمحمحمحملللللللللللللل لإللإللإللللإللللإللإللإللللإللإلإلللإللإللإللإللإللإللإل ًًًًًًًً يزززيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيررررررارراراررارارارارارارارارا وووووووووووووو
ووتتوووتووتووتوتووتوتوتوتوتوتوتوتوتوتوتحححححححوحوحححححححوحححوحوححوحوحوحوحوحوحوحولللللللللللللللللل علعععلللللللععلعلعلعلعللعلعلعرررببرببربررببربرربربربربربربربربربربربيييييةيةةيةةةةيةيةيةييةيةيةية،،،،،،،،،، ااااا اا اا ا ا ءااءااءااءاءاءااءاءاءاءاءاءتتتتتتاتاتتتتااتتتاتاتات فكفكفكفكفكفكفككفكفكفكفكفكفكف لالااللااللاالالالاللاللاللاللالالالالالالالال مممممممممممنننننننننن دددددددددددددددددددددددددددد ع ع عععع ع ع ع معمعمعممعمعمعمعمعمعمع ققققققاقاقاقاقاقاقاقددددددددددددددد لااااالاالالالالالالالالالالالالالتعتعتتععتعتعتتعتعتعتعتعتع ببببببب بب بببببب بببب ب ب ب بب مممممماممممامامامامامامامامامام قوقوقوقوقوقوقوقوقوققققوق

...... بربربرربررربربرببربربربييةةةيةةةيةةةيةيةيةيةيةةةيةيةيةيةيةيةيةةية ةةةفةففةففةةفةفةفةفةةفةفةفةفةفةفة اا ااااااا ا ا اللعلعلعلعلعلعلعلعلع اا ااااااا ا ا االثلثثلثلثثلثثلثلثلثلثلثلثلثلثلثلثققاقاقاقاققاقااقااقاقاقاقاققاقاقاقاقا لمممممممملمململململململململ شششششششيششششششيشيشيشيشيشيشيش لل ل لل ل ل ل ييليليليليليليلي للللالالالالالالالالالالالمممحححممحممحمحمحمحمحمح اا اااا ا الللملململلململململمجلللجللجلجللجلجلللجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وووتوووتوتووتوتوتوتوتوتوتوتوتوجججججججهججهججهجهجهجهجهجهجهجهجهجهجه
ررمررررمررمرمرممرمرممرمرمممرمرممرمرمرمرمرمرمرمرمرمرحححححلحللحللححلحللححلحلحلححلحلحلحلحلحلحلتهتتتتهتهتهتهتتهتهتهتتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهااااااااااااااا ففففف فففف ف فف ف فيييييييييييييييييييييييييييي ووووودودودوودودودودودودودودودوححححةحةةحةحةحةحةحةحةةحةحةةحةحةحةحةحةحةحةحة اللالالااللالالاالالالالال لجلللجلجلجلجلجلجلجلجلةةةةةةةةةةةةةةةةة ممممممممم منننمنمنننمنمنمنمن اا اا ااا األوألوألوألوألوألوألوألوألوألوللللللللل دددددددددددددددددد ااا اا ا اا العللعلعلعلعلعلعلعلع صصصصصصصصصصصددردردرددردردردردردردردر
يييفييفيفيفيفيففيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيةةةةةةةةةةةةةةةة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثققققاقققققققاقاقاقاقاقاقااقااقا ةةيةييةةيةيةةةيةةيةيةيةيةيةيةية ششششششششششششششششششششششهرهههههههررهررهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهر ةةةةلةةةلةةةةةللةلةلةةلةلةةةلةلةلة ججججججمجمجمجمجمجمجمجمج ووووووووهوهوهوهوهوهوهوهيييييييييي ،،،،،،،،،١٩١٩١٩١٩١٩١٩١٩١١١ ٧٦٧٦٧٦٧٦٧٦٧٧٦٧٧٦ ييينينينينينينينيناايايايايايايايايررررررررر ففففففففففففففييييييييييي ةيةيةيةيةيةيةيةيةية ااااااااااللللثلثلثلثلثلثلثلثلثااناناناناننانانان
ممممممممممممممممنننننننننننننننننننننننننن ببببببببببببببببببنخنخنخخخخخنخخنخنخنخنخننخنخنخنخنخنخنخبةبةةبةةبةبةبةبةةةبةبةبةبةبةبةبةبة لوللللللللللولولوولولللولولولولوولوللولولولوللولول ألاألألااألاألاألاألاألاألاألاألاألااألاألألاألاألاأل وووودودودودودودودودودودورهرههررهرهرهرهرهرهرهرهــــــــــــــــــاااااااااااااا صصصصصصصصصـــــــــ مممممممممــــــــــــنننننـنـنـنـنـذذذذذـذذذـذـذذذـذـذـذ تتتتتتتتــــــــــــمممممممـمـمـممـمـمـمـييـيـيـيـييـيـيــــــــــــززززززتزتتتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزتزت جججججـجججـججججججـججججـجـجـجـجـجـججـجـــاـاااااـاـاـاـاـااممـممـمـمـمـمــعـعـعـعـعـعــــــة،ة،ة،ة،ة،ة،ةة،ة،
ففففففففففففففففففف ف ففففففف ف ففف ف ففف فيييييييييييييييييييييييييييييييييي ععع ع عععع عع ع ععععع عععععـــــــــــــــممممممـمـمـمـمـمـمـمـمـمـمــللـلـلـلـلـللـلــــــــــــــووواوووواوااواواواواواواواواواوا مممممممممممممممممممــــــــــــــــــــــــممـمــمــمــمـمممـمـمـمـممـمـمـمـمـنننننننننـــنـننننننـنـننـنـننـننـنـنـنـنـنـنـننـنـن وووووـوووووـوـووـوـوـوـوـوـوـوـوـواءاءاءاءااءااءاءاءاءاءاءاءاءاءاءاءاءاء ــــــــــــــــ ــسسـسـسسـسـسـسـ ــــــــــــــــاااـاـاـاـاـاـااءءءءءء واووووووووووواواواواواواواواواواألألدألدألدددألددددألدألدألدألدألدألدألدبببببببـبـبـبـبـبـبـبـ فففافافافافافافافافافافــــــــــةةةةةةةة لالاالالالالالالــــــــــــــصصصصصصصصصصـصـححححـححححـحـححــــــــــ تااتاتاتاتاتاتاتاتـــــــــــذذذـذـذـذـذـذةةةةةةةةةة أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأسسسسسسسسسسـسسسـسـسسسسـسـسـسـسـســــــــــــــــ

دددددددددددددددددددددائئئائائائائائئائائائائائائائائائائائائائائائممممممممممممممممممممم لكللللللكلكللككلككلككلكلكلكلكلكلككلكلكلكلكلككلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلل بببشببشببشببشببشببشبشبببشبشششببششششبششبشششششششبشبشبشبشبششبشبشبشبش للااللللالاالالالالالالالككتكككككتكتكتكتتكتكتكتاااابابابابابابابابابةةةةةةةةةةةةة بببببببببب سساساساساساساساساساساهههمهمههههمهمهمهمهمووواواواوااواواواوا لللالالالالذيذييذيذيذيذيذيذيذينننننننننننننن أأأأأأأأوووووووووو تتتتتتتتتتتتحرحرححرحررحرحرحرحححرححرحرحرحرحرحريرررررريريريريريريريريرريرهههاهاهاهاهاهاهاهاهاها
حتتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحررررررررريرريريريريريريريريريريريريررررررررررر للالالالالاللالالال سااساساساساساسساساســــــــــــــةةةةةةةةةة رئرئرئرئرئرئرئرئرئرئرئــــــــــــــ تتتتتتتتتتتتتتوولولوللولللللولولولولولوللولولىىىىىىىىىى مممممممممتقتقتقتقتقتقتقتقتقطعطعطعطعطعطعطعطعطعطع........ أوأووأوأووأوأوأوأوأوأوأوأوأو

ممممممممممممـمـمـمـمـمـمـمـمـمــــــــــــحـحـححـحـحـحـــــــــــممممـممممـمـمـمـمـمـمـــــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد وووووـوووـوووـووـووـوـوـوـوـوـوـوـوـوورررررررررررررررررررررررر ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــتـتتتتـتـتـتـتتتـتتـتـــــــــ ـلـلـلللللـللـلـلـلـلـلـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكككدكدككدكدككدكدككدككدكدكدكدكدكدكدكـــــــــــــــــــــــــــــــــ ااااااااااااا

ييييرييريرريريريريريريريريريرررررررررررررررر حتححححححتحتحتحتحتحتحتح ييئئيييييييييييييئييييييئييئيئيئيئيئيئئيئئيئيئيئيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس رررررررررررررررررر رررخرررخرخرخرخرخرخرخرخرخرخخرخرخرخرخرخرخر ووآووووآوآووآووآوآوآوآوآوآ تتتتتتتتتتتتتتممممميميميميميميميميميزززززززززززززززززهززهزهزهزهزهزهزهزهااااااااا ذذذرذذرذرذرررذرذرذررذرذرذروةةوةةةةوةوةوةوةةةة ففففففففيييييييي تتتتتتتتوقوقوقوقوقوقوقفتتفتفتتفتفتفتفتفت حححححححححححححححححيثيثثيثثيثيثثثيثثيثيثيثيثثيثيثثيثيثيث

ًًًًًًًًًًًً اممماماماماماماامااماماامماااماااماماماماماماماماما ععاعععاععااععااعاععععععاعاعاعاعاعاعاعاعا  ٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢٢٢٢٢١٢١١٢١١ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوووقووقوقوقوقوووقوقووقوقوقوقوقوقوقوقوقفففففففففففففففففف ددددعددعدعدعدعدعدعدعد وووووووووووووووبوببوووبوووووبوبوبووبوبوبوبوبوبوبوب ششششاششاشاششاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاش..... للالالالالالالالنقنقنقنقنقققنققنقنقنقنقنقنقنقنقنقنق ررررررررررجـججـججـجـجـجـجـجـجــااـاـاـاـاـاـاءءءءءءءءء للللللللالالالالالنننناننناننننانننانانانانانانانااناناناناناناناناققدققدقدقدققدقدقدقدقد ددللدلدددلدلدلدلدلدلدلدلدووحوحوووحوحوحوحوحوحوحوحةةةةةةةةةةة للللللللل
..........٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٢٠٠٢٠٢٢٠٢٢٠٢٠٢٠٠٠٠٢٠٢٠٠٢٠٢٠٢٢٢٢٢٢٢٢٠٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٧٠٠٧٠٠٧٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ععععاععععاععاعاعععاععععاععاعاعععاعاعاعاعاعاعاعاممممممممممممممممم فففففففففففففففففففففففففييييييييييييي ددددصدددددددددددصدددددددصددصدصدصصدصدصدصدصدصدصدصدصددوووووورووروررروووروررروروررووررروورورورورورورورورورورور لللللللللللللللللللللللللللللل اا ا ااا ا الدلللللللللللللللللللدلللدلدلدلدلدللددلدلدلدلدلدلدلدوحوحوووحوحححوحوحوحوحوحةةةةةةةةةةةةة ععععاعاعاعااعاعاعاعاعاعاددتددتدتدتدتدتدتدت

ااااااااا ا اا ا اللللللتللتلتلتلتلتلتلتلتيييييييييييييييييييييييي ـككـكـكككـككككـكـكـككـكـكـككـكـكـكــللللللللللللللللـللللللللللـلـلللـلللـلـللـللـلـلللـلـلـلـلـلـلــــــــــــــــمممممــممـمـمـمـمممممممممـمـمـمـمـمـمـمـمـمـةـةةةةـةةةةـةةةـةـةـةـةةـةـةـةةةـةـةـةـةـةـةـةـةـة ااا ا ا ا اااللللـلـلـلـلـللـلـلـلـلـلـلـــعــعـعععـعـعـعـعـعـعـعـعـــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددد وووووووووـوووـووـوـوـوـوـوـوـوششششششششششششششششششششش الاللالالاللالالالالــــــــــــــــششششـشـشـشششـشـشـشـشـ يرييررريريرررييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريـــــــــــــــــــــرررررررررررررررررررر اللالالالالالــــــــــتـتـــتـتتتـتـتـتـتـتـتححححـحـححححـححححـححححـحـحـححـحـحـحـحــــــــــــــ ررررررررررررررئئئـئـئـئـئـئـئـئـئـيييـيييـيـيـيـيـيــــــــــــــــــسسسسسسسسسسسسسس كككككككككككككككككككــــــــتـتتـتـتـتـتـتـببببـبـببـببـبـبـب
تلللتتلتلتلتلتلتلتلتللتلتلتلتلتلتلتلتللتلتالالالالالقالالقالالالالالالقالقالقالقالقالقالقالقييييييييييييييييييييييييي اااااااااا ضضضضضضضضضضضضضضضــــــــــــــــــــرررررورررورررررورررررررررورروروروروروروروروروروروررررررررةررررةرةرررةةرةرةةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرةرة يـيـييـييييـييـيـيـيـيـيـيـيـدددـددـدـدـدـددـدـدـدـدـدرررككركركرككركرككركركركركركرككركرك علعععلعلعلعلللعلعلعللعللعلعلعرببرربربربربربربربربربربربرربربربربربربربربببربربربربربربييييييييييييييييييييييييييييي ااااااااااااا ملللمللللمللملململململململم الالالالالللالالالاللالالالعااعاعاعاعااعاعاعاعاعاعااعاعا ببـبـبـبـبـبـأأأأأأأـأأـأـأـأـأـأـأنننننننننننن فففففففففففففيههيهيهيهيهيههيهيهيهيهيهيهيهيهااااااااااااا أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكـكـككـكـكـكـكـكـكـدددددـدـدـدـد
عفعفعففففففففعفعفعفعفعفعفعفعفعفعفعفعفعفعالالالاالالالالالالالةةةةةةةةةةةةةةةة وووطووطوطوططوطوطوططوطوطوطوطوطوطوطوطوطوطوطوطوطوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خخخخخ خخخ خخ خ خخخخخخ خخ خ خخ كككككتكتكككككتككتكتكتكتككتكتككككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكوونننونوننووننوونونونونونونوننونونونونونونونونونونونونونونونون سسسسسسسسسسسسس وودددودوددووووودودوودوودووودودودووودودودودودوححححةحةحةحةحةحةةةةحةحةحةحةحةحةحةحةحةحة الااالالالالالالالالاللاالالالالالال وأووأوأوأوأوأوأووأوأوأننننننننن يففففففيفيفيففيفففيفيفيفيفيفيفيفيفيفي،،،،،،،،،،، ثثثلثثللثلثللثلللثلثلثلثلثلثققاقاقاقاقاقاقاقاقا ووووووواوواواواواووااواواواواواواوا ررركررركركركركركركركركركركركركركريييييييييييييييييييييييي ااااااااااااالللففففلفلفلفلفلفلفلفلفلف
الاالللاللالالالالالالالالالشييشيشششششششششششيشيشيشيشيششيشيشيشيشيشيشيخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ألألألااألاألألاألااألألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألببببببببببببببببببببب يميممممممميمميميميميميميميميميررررررررررررر سسسسسسسسسسسسسسممسسسمسسمسمسسمسمسسمسمسمسمسمسمووو وو ووو ووو و و و وو و اااألاألألألاألألاألألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاأل إإيييإيإإإيإإييإيإإإإيإإإإإيإإيإيإيإيإيإيإيإيإيماممماممممااماامامامااامامامامامامااماماماماماماماماماماماماماننننننننننننننننننننن ممثثثممثمثمثمثمثمثمثمثمثمثمثمثمثمثمننننننننننننننن ووووووووووووووو اااااااااا اا ا االطلطلطلطلطلططلططلطلطلطلطلطلطريرريريريريريريريققق،قققق،ق،ق،ق،ق،ق،ق،ق،ق، ههههههههههههذاذذذاذااذذاذاذاذاذاذذذاذاذاذا فففييفييييفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفي
للللاللالالالالالالالالالالاللههددههدهدهههدهدهددهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهدفففففففففففففففففففففففففف ذذذذلذلذذلذلذذلذلذلذلكككككككككككككككككككككككك يييققققيققيقققيقيقيقيقققققيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقققققققققققققق ححححححححتحتحتحتحتححتحتحتحتحتح يميمميميميمميميميميميميميةةةةةةةةةةةةة هههههأهأهأهأهأهأههأه ببببببببببب ب ب ب ب ب يينننينننينينينينينينينيني اثثاثثاثاثاثاثاثاثاثاثاثاثاثا آآآآآآآ آآ آآآ آآ آآآ آللللللللللللللللللللللللللللل دددمددمدممدممدمدمدممدمددمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدمد ننبننبنبننبنبنبننننبنبنبنبنبننبنببنبنبننبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنحححححح حح ححح ححححح ح حححح ح ح فففيففففففييففففففيفيفيففففيففيفيفيفيفيفيفيفيففففيفيفيفيفيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للللخخلخللللخللخللخلخلخلخلخلخلخللل

حييحيحححيحييحيححيححيحيححيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث لللللالللالااالالااالالالاللالــــــــــــــنــــــننـنـنـنـنـنننـنـنننـنـنـنـننـنـنـببــبـبببـــبـــبببـبـبـبـبـبـببـبـبـبـبـبـبـبـببـبـبـبـبـبـــــــــــــــــــييييـيـييـييـيييـيـييـيـيييـيـيـيـييـيـييـيـيـييـييـيـللـللـللللللـللللـلـللـلـلـلـلللـلـلـلـللـلـلـلـلـلـلـل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ههههههههههه ه ه هيييييييييييييي وووووووووووووإننإنإننإإننإإنإنإنإننإنإنإنإنإنإنمامامامماامامماماماماماماماماماما يييييفيفييفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفي........... ثثثثثلثثللثلثلثلثلثلثلثققاقاقاقاقاقاقاقااقاقاقاقاقاققا وووواوواواواواواواواوا ففلففلففلفلففلفكررركركرركركركرككركركريييييييي ااااا ا ا الالالالالالالاللققلققققلقلقلقلقاءاءاءاءء عععععتعتعتعتعزيزييييييززيزززيزيزيزيززززززززززززززز فففففففففففففيييييييييييي مماماماامماماماماماماماماماماااااااااا هههسسسهسهسهسهسهسسهسهسهسهسهسسهسهسهسهسهسهسهسسهسهسهسههسهسهسهسه إإإإإإإإإإإ
ممممممممنننننننننننن ــــــــــــــططططططططططططـططططـطـططـطـططـطـطــــــــــــــرررريرررريريريريرييريريريريـــــــــــــققـقققـقــــقـقـقـقـقـقـقـق........ اااااااللـللـللـلـلـلـلـلـلـ ىىىىىىىىىـىـىـىىـىـىىـىـىـىىـىـىـىـىـىـىـىـىـىـىـىـىـىىى عععععععععععععع عع عععععععع ع ع ع عـــــــــــــــــــــــــــللـلـلـلــلللـلـلـلـلـلـلـللـلـلـلـلـلـللـلـلـلـللللـل خـخخخخـخـخـخخـخـخـخخخخـخخخخخخخخـخخـخـخـخـخـخـخـخـخــــــــــــــــــطططططططططـططططـططـطـطـطـطـطـطـطـططـطـطـطـطـطــــــــــــــــــــوووووةةوةوةوةوةوةوةوةوةوةوةوةوةوةووةوةوةوةوةوةووةوةوةوةوةوة

ببصبصبصصبصبصصصبصصبصبصبصبصبصبصبصبححححححححححححححححححححححححح تتتتتتتتتتت ننأأننأنأنأننأننأأأننأنننأنأنأننأنأننأننأنأنأنأنأنأن أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأججــجـــجـجـجـجـجججـجـججـجـجـجـجــــــــــــــــــــــــــــلللللللللللللللللللللللللللللللللللل
دددددلددددلدلدددددددددلددلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدددلدلدلدلدلدوووووووووحوححووحوحوحووووحووحووحوحوحوحوحوحوحوحوحةةةةةةةةةةةةةة ااااااااااااااا

الاالالالالالالالالالالخخخخخخخخخلخخخخلخلخخلخلخلخلخلفيفففيفيفيفففيفيفيفيفيفيةةةةةةةةةةةةةةةة ثثثثلثثلثلثلثثثلثلثلثلثلثلثلثلثلث،،،،،،، الاللالللللللللالللللللالالاللالالالالالاللاللالاللللللاللالاللالثثثثثثثثثثثثثاثثثثاثثثثاثاثاثاثثاثاثاثاثاثاثاثاثاثاثثاثااثاثاثاثثاثاثاثاثثاثاثاثا ووووواووواواواواووواوالعععععلعلعللعلعلعلعلعلعالالااااالالالالالالمممممممممممم ووووووووووووووروورووروورورورووروروروروروروروروللللللللللللللل لااالالااللالااالااللالالالاللالالبتببتبتببتبتببتبتبتبتبتبت ووددوودددوددوددوودودووودوودودودودودودودوودودولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ييبيبيبيببيييبيبيبيبيبيبيبيبييييبيبيبيبييبيبيبيبيبينننننننننننننننننننننننننن لالللالاللللالــــــــــــــــــسسـسسسسـسـسـسـسـسـسـســررـررـرـرـرـرـرـرـرـرييييييييييييييي
اا ااااا الللللللللللـلـلـلـلللـلـلــععععـعـعـعـعـعـعــــــــــــررررربررربربربربربربربربربربربــــــــــــــــــــييييييييييييييييييييي وووووووووووووووـووـوـووـوـوـوـوااااارااارارارارارارارار حـحـحـحـحـحـحـحـححـحـــــــــــ لللللللل للـــــــللللـللـلللللـلـلـللللــــــــــــ ةةـةـةةةةةـةةـةـةـةـةـةـة ااا ا اااا الـلـللـلـلـلــــــــــممممممممممممممـممـمـمـمـمـمـمـــــــــــثثثثثـثثـثـثـثـثـثـــــــــــييـييـيـيـيـيـيــــــــــــــرررةةرررةرررررررررررةرررةرةرةررةررررةرةرةرةرةرةرة يييرررررررررررررررررررريررريريرريريريريريريريريــــــــــــــــخخخخخخخخخخخخخخخخخـخـخـخـخـخخـخـخـخخـخـخـخـخــــــــــيـيـيـيـيـيـيـيــــــ ااـااـاااااااااـاـاـاـاـاـا االالالاللاالالالالالللالاالالالاللالالاللـــــــــــــــــــــــتـتـتتـتتـتـتـتـتـتـتـتـتــــــــــــــــــ
تتتتـتتـتتـتـتـتـتـتــدددـددـدددددـدـدـدـدـدققققققققققققق االلالللاللاللالالالالالالالالـــــــــــــصصصصصـصـصصـصـصـصـصصـصـصـصـصــحـححححححححـححـححـحـحـحـحـحـحـــــــــــــــررررارارراراراارااارااراراراراراراءءءءءءءءءء ـــــــــــــــــــــــــيـييييييـيـييـيـيـيـيـيـي،،،،،،،،،،،،،، وروررروروروروروروروروبببببـبـبـبـببـببـبـبـبـبـبـ وووألوألوألوألألوألألوألوألوألألوألألوألألوألوألوألوألوألوألو ااااااااا
العالعالالالععالعالعالععالعععالعالعالعالعالعالعالعالعالعالعالمننننمنمنمنننمنمنممننمنمنمنمننمنمناااااااااااااا إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة،ة، حححححححححلحلحلحلحلححلحررررريرررررررريريرررريريريريريريريري ااااااا أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأببـبـببــبـببـبـووووـووـوووـوـوـوـوـوـوـوبببببببابابابباباباببباببابببباباببباببباباباباب
ووقوووقوقوقوووقوقوووقوقوقوقوقوللللللللللللللللللل تتتتتتتت فففففففففففففففففففففففماماماماااماماماماماماماذاذاذاذاذاذاذاذاذاذا ممممممممممرآررآرآرآرآرآرآرآتتنتنتنتنتنتنتنتنتنا،،،ا،ا،ا،ا،ا،ا،ا،
رهررهرهرهرههرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرهرممماماماماماماامامااامامماماماممامامامامامامامام::::::::::::::::: األألألاألألألاألاألاألاألاألاألاألاأل اااااااااااااالململلمللململمملململلململململململململمرررررررآررآرآرآررآرآرآرآرآرآرآرآرآة؟ةة؟ةة؟ة؟ة؟ة؟ة؟ةةة؟ة؟ة؟ة؟،،،،،،،،،،،،،
صصصحصحصحصصححصحصصحصحصحصحصحصحييفيفففففيفيفففييفففيفففيفيفيفيفيففيفيفيفيفيفيفيفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ـقـــقـــقــقققـقـققـققـقـققققققـقـقـقـقـقـدـدــدـدـدــدـدـدـدـدددـدـدـدـددـدـدـددـدـدـدـددمممممممممممممممم أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
ففففـفففففـفـفـفـفـــــــــــــيييييييييييييييييي ييـيـيييـيـيييييـيـيـيـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةةةةةةةةةةةةةةةةةة ـــــــــــ حـحححححححـححـححـححـحـحـحـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــمممممممممممممممممممممم عععـععـعـعـعـعـعـعـــــــــــــــــــــــــــــاالالللالالاللللالالالاللللال اااااااااااااللللللللـلـلللـللـلـلـلـلـلـــــــــــــــ
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ثااثااثثاثاثثاثثاثاثاثثاثاثاثااثاثاثاثاثـــــــــــــــــــــــةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االلالالالالللالالاالالللالالالالالالالــــــــــــــــــــــــححححـححـححححـحـحححـحححـحـحـحـحـحــددددـدـدـدـدـددـدـدـدددـدـددـدد مم ممم مممممممم مم م م ممــــــــــــــعـعـعـعـعـعـعـعععـعـععععـعـننننننـننننننـننـنـنـنـنـنـنـنـنـنـــــــــــــــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ررووروروروورورووروروروروررورورورورور ااااا ا ا اا الللـللـللـلـلـلـــــــصصصـصصـصصـصـصـصـصصـصـــــــــــــــــببببـبـبـبـبـبـبـبـبـبـبـــــــــــــــ دـددـدـدـدـددـدـدـد ع عع ععععععععععع عع ع ع ع ع عـــــــــــــببببببببببببببـبـبـببـبـ ححالالحححالحالالالالحالححالالحالالالحالالحالحالحالحالحالحالحالحالح ككك ك كككككككك كككك ككـــــــــــــــتـتـتتتتتـتـتتتـتـتـتـتــبببـببـبببـبـبـبـبص صصص ص صصصصصــــــــــــــــــــــــــ اااااـاــااـاـاـااـا ككككككككككككــــــمممممـممممـمـمـمـمـ
اااااااااااااااااااألددألألألألألدألألدألألألدألدألدألدألألدألدألدألدألدألدألدألدألدألدألدألدألدألألألدألدألدألدألدألدألدألدألدببببببببببببببببببببببببببببب ييفييفيفيفيفيفييففيفيفففيفيفيفيفيفيفيييفيفيفيفيفييفيفييفيفيفيفي لللالاااااللالالالالالالالالالالالببطبطططبطططبططبططبطبطبطبطبطبطبطبطبطلللللللللللللللللللللللللللل يصيييصييصيصييصيصصيصصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خششششخشخخخخخخشخشخخخشخشخشخخشخشخشخشخشخشخ وووووووووو ددألدألدألدألدألدألدألدألدألدألدألدبب،ب،ب،ب،بب،بب،ب،ب،ب،ب،ب،ب،ب،ب،ب، ااااااااااااااااا يييففيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفي رررررررررصرررررصرصرصررررررررررصصرررررصرصرصصرررصرصرصرصصرصرصرصررررةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملممممململململممللمملململململمعاععاعععععععععاعععاعاعاععاعاعاعاعااعاعاا ووووواووووواوواووااواواواواواواوا
٧٥٧٥٧٧٥٧٥٧٥٧٥٥٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٧٥٥٧٥٧٧٧٥٧٧٥٥٧٥٧٥٧٥٥٥ ببددبدبدبدبدبددبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدب لللللللللل ل لل للــــــــــــــــــــــــــععععـععـعـععـعععـعععـععـعـعـعـعـعـعـاااااـاـااـاـاـاـاـااـاـاـاـاـاـاـاممممممممممممممممممممممممممممممممم للللل لل ل ل ل لل ل للــــــــــــــــــــألألألألألـألألألـألألألألـألألـألـألألـألألـألـألـألـألـألـألـألـأل نننننننـنننـننـنـنـنـنـنـووووـوووووووـووـوـوـوـوـوـوـوـوـوـوببـبـبـبـبـبببـبـبـبـبـبـبـبـبـبـبـبـبـللـلـلـلللللـللـلـلـلـلـلـلـلـلـلـلـلـل وووووووووووووووووووووججـجججـجـجـججـجججـجـجـججـجـجـجـجـجــااـااااااـاـااـاـاـاـائئـئـئئئـئـئئئـئئـئئـئئئئـئـئـئـئـززززززـززـزـزـزـزـزـزـزـزـزـزـززـزةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حححححححححححححححححححــــــــــــــــسسسسسسسسسـسسسسـسسـسسـسسـسـسـيييـييـييـييـيـييـييييـيـيــــــــــــــــنن،ن،ن،ن،،ن،ن،ن،ن،ن،نننن،نن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن،ن، ممممممممـممـمـمـممـمـمـمــااااـااااااـاـاااـاـاـاـاههههـهههههــهـهـهـههـهـهـهـهـررـرررررـرـرـرـررـرـرـرـرـرـرـرـرـر ددددددددددددددددد....... ــــــــــــــــــــ لـلـللللـللـللـلـلـلـلـللللـلـلـلـ
سررررسسسسسرسرسسسسررررسررسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرسرس،،،،،،،،،،،،،،،،، ببببببببببببببببببببببببببيييبييبببيبيببببيببيبيبيببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب الددددددددلدلدلددلدلدلدللللدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدينينيييننينينينينيينينينينينينينينينينينينينينينيننين ا  اا  اااا  ااا  ااا  ءااااااءاءاءاءاءاءاءاءاءاءاءاءاءاء  ضضضضضييضيضيضيضيضيضيضيضضيضيضيضيضيضيضيضيضيضيضي للللللللللللللللــــــ بببببرربربربربربرربربربربربربربربربربرباءءاءاءءاءاءاءاءاءاءاءاءاءاء وووواواواواااواوااوااوااواواواواواوالغلغلغلغلللللللغلغلغلغلغلغلغلغلغلغلغلغ ييييسيسييسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي،،،،،،،،،،،، مرممرمرمرمرمممرمرمرممرمرمرمرمرمرمرمرمر أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأححمحممحمححمحمححمحمحمحمحمححمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمددددددددددددددددددددددددد ممممممممممممممململململململمململململللملململململمملململم ققبقبقببقبقبققبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبق
ببعببعبعبعبعبعبععبعبعبعبعبعبعبعبعبعبددددددددددددددددد ممممممممممممممممممممممممححمحمحممحمحمحمححمحممحمحمحمحمحمححمحمحمحمحمحمحمحمحمدددددددددددددددددددددددددد د.دد.د.دددددد.دد.د.د.د.د.د.د.د. للللللللللللللللللللللللــــــــــــــ رههرررهرهرهرهرهرهرهرههرهرهرهرهرهرهرهرهر جججججججوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوجوللددلدلدلددلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلدلددززيززيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي مممممملللملممملململململململململململململململململمستسستستتتتستتسسستستستستستستتستسستستستستستستستستشرشرششششرشرشششششرششرشششرشرشرششرشرششرشرشرشرشرشرشرشرشرشرشرقققققققققققققققققققققققققققققققققققققق ااااااااااااااااا ـمممممـممـمـمـممـمـمـمـممـمـمـممـمـمـممـععععععـعـعـعـععـعـعـعـععععـعـعـعـعـعـعـعـعـعـعـع ــــــــــــــــــوووووووواواوواووواواواواواواواوواواوواواواواواواواواواواواواوارررررررررررررررررررررررر وووووووووووووووووحححححـححـحـححـحـحـحـححـحـحـحـحـحـحـحـ
ححححححححححلححلحلححلحلحللحللحلحللحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلح،،،،،،،،،،،،،،،،،،، صاصصصصصصصصصاصاصاصاصاصاصصصاصاصصصاصصاصاصاصا لللللاللللالالالالالللالالاللالالالطيططيططططيطيطيطيطيطيطيطيططيطيطيطيطيطيطيطيطيطيطيطيببببببببببببببببببببببببببب لللللللل ل ل للل لل للل لل لـــــــ يييصصصصيصيصيصصيصيصيصيصيصصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصي رربربررربرربربببرببربربربرببربربربربربربربربر اااااااااا اااا ااا اااااااااللللقلقللقلقلقلقللققلققللللقللقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلق ررررلرلرلرلللرلرلرلرلرللررلرلرلرلرلرلرلرلرلرلرججللججللجلجلجلجلجلللجلجلللللجلجججلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجل ققققققققققققققققققققققققصةةةةةةةةةةةةصةصةصةصةصةصةصةصةصةصةصةصةصةصةصةصصةصةصةصةصةصةصةصة اااااااااااااااااا ا اااااااا ننننننننن ن ن ننن ن نننن نصصصصصصصصااصاصصاصاصصاصاصاصاصاصاصاصاصاصصاصاصاصاصاصاصارررررررررررر،ر،رر،ررررر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر،ر، راارااااراراراراارارااراراراراراراارارارارارارارارار لاللالللللللالالللالاللاللالسسستستتستتسسستستستستستستستستستستستستستسستستستستستتست
مملممممممململممململململململململململمووووووووووسووووسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسوسيييققيققيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقىىىىىىىىىىىىىىىىىى ااااااااااااا مممممممممممملململمملململململمملململمملململململململم ااعاعاعاعاععاعاعاعاعاعاعا فففففففف ف فففففف ف ففف ف فيييييييييييييييييييييييييي رححرحررحرححرحححرحرحرحرحرحرررحرحرححرحرحرحرحرحرحرحلةةةللةةلةلةلةةلةلةلةلةلةلةلةلة اكككاكاككككاكاكاككاكاكاكاكاكاكاكاكاكاكاككاكاكاكاكارررررررررررررررررررررر ييبييببييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي يييااايايايايايايايايايايايياايايايايايايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نععننععنعننعنعنعنعنعنعنععنعنعنعنعنعنعنعن ررررررررررررررررررررررررجججاااججاجاجاجاجاجاجاجاججاجااجاجاجاجاجاجاجيييييييييييييييييييييييييييي ببببتتبببتبتبتبتبتبتببتبتبتبتبتببتبببتببتبتبتب وووكوكككوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوك
صصالصالصالصالصالصالصالصالصالصصالصالصالصالصالصالصصالصالصالصالصالصالصالححححححححححححححححححححححح رررخخخخخرخرخخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرخرججججججججججججججججججججججججججج مممملململململململململململمملململمملململم اااااااااااا عمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمعمع ًًًًًًًًًًًًًًًًً ححححححححححححححح حححح ححح ح حــــــــــــوووووووواوواواوااوااواواواواواواواواوااواوارررارارارارارااراررااارارارارارارارارارارارارارارا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ااااااااااااااااااالعللعلللععللعلععلعللللعلللعلللعلعلعللعلعلعلعلعلعلعلعلعلع نمممنمنمنمنمنمننمنمنمننمنمنمنمننمنمنمنمنمنمنمنمنمنمن ضتضتضتضتضضتضتضتضتضتضضتضتضتضتضتضتضتضتضتضتضتض مممكممككممكمكمكمككمكمكممكمكمممااااااااااااااااااااا مسممسسسسسمسمسمسمسسسمسسمسمسمسسمسمسمسمسمسمسمسمسمسمسمسم،،،،،،،،،، ررلرلررلررررلللرلرلرلرلرلرلرلرلررللرللرلرلرلرلرلرلر اواوااوواوواواواواواواواواواواوا
ددديدديديديدييديديديديديديديديديديديديديديديديديديدرررررراارارارراراراراراراراراارارررارارارارارارا،،،،،،،،،،،،،،،،،، ف فف  فففففف  فففففف  ففففففففففف  ةةةاةةةاةةاةاةاةاةاةةةاةاةاةاةاةاةاةاةاةاة سأأسأسأسأسسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأسأســــــــــــ مممممممممممممممممممممــــــــــــــــ ععععععـعـعـعـععـعـعـعـعـعـعـعـننننـنـنـننـنننننـنـنـنـنـنـنـنـنـنـنـنـنـن شوووشووشوشوشوشوشووشوشوشوشوشوشوشوشوشوششوشوشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ش  شش  ششششششششششششششششششش  ررررررراراررررراراراراراراراراراراراراراراراراارارارراراراروققققققوقووقققوقوقوقوقوقوقوقوقوقوقوقووقوقوقوقوقوقوققوقوقوق ففــففففـفـففـفـفـفـفـفـفـفـففـفـفـفـفـفــــــــــــــــــــــــــ ووووووووووووووووووووووووووووكتكتكككتككتكتكتتتككتكتكتكتكتككتكتكتكتكتكتكتكتبببببببببببببببب يسسيييسيسيسيسسيسيسيسيسيسيسيسيسسسيسيسيسيسيسيسيسيفف،ففففف،ف،ففف،فف،ف،ف،ف،ف،ف،ف،ف،فف،ف،ف،ف،ف،ف،ف، ببببأأبأبأأبأبأببأأبأبأأبأبأبأبأبأبأأأبأبأبأبأببأبأبأبأببأبـــــــــــــــــــووووووووووووووووووووووووووووو
اددادددداداادادادداداداددادداداداداداءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءء رررررررررر«رر«رر«««ر««ر«ر««ر«ر«ر«ر«ر«ر«ر«ر«ر«ر«ر«ر«ر هنهنننهنهنههننهنهنهنهنهنهنهنهنهنهنهنهنهنهنهنهنهنهااااااااااااااااا عنعنعنعنعنعننعنعنعنعنعنعنعنننعنعنعنعنعنوواواواواواواوااواوااوااواواوواوااواواواواوا السالسالالالسالالسالالسالالالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالسالميمميييمميمميميميميميميميميميميميميميمميميميميميميميميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إ إ  إ  إ  إإإإإ  إإإ  إ  إإ  إ  إإإإإ  سمسسسسسسمسسمسمسمسمسمسسمسسمسمسمسمسمسمسمسرررححرححححرحرحررحرححرحرحححرحرحررحرحرحرحرحرحرحرحرحرحييييييةةةةةيةةةةةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةية رجرجرجججررججرجرررجرجججررججججججرجرجرجرجرجررجرجرجرجرجرججرجرججرجرجرججرجرجرجبببببببببببببببببببببببببببب أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأحححححححححمححححححممححححححمحححمححححمححمحمححمحمحمحمحححمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمحمددددددددددددددددددددددددددددد ببببتبتببتبتببتببتبتبتبتببتببتبببتبتبتببتبتبتب وكووكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوككوكوكوك
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يقققيقييقيقيقققيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقيقققققققققققققققققققققققققققققققققق حتحتتتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتحتححتحتحتحتحتح طتطططتططتطتتططتطتطتطتطتطتطتطتطتططتططتطتطتطتطتطتطاععععععععاعاعاعااععاعاعاععاعاعاعاعاعاعاعاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اسسسساساساساساساساساساساساساسس هههتههتهتهتتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهتهاااااااااااااااااااا ريريررررريريرررريريريريريريرييرييريريريرريريريريريريريرير سممسممسمسمسمسمسمسمسمسمسمسمسمسمسمس عبببعبببببعبعبببععبعبعبعبعبعبعبعبعبرررررررررررررررر ااااااااااااااااااااااللللـللـلـلـلللـلللـلـلللـللـللـلـلـلـلللـلللـلـلـدـددـدـدددددـدـدددـدـددـدـدـدددددــدددـدـدـدـدـدووحوحوووووحوووحوحووحووحوحوححوحوحوحوحوحوحوحــــــــــةةةةةةةةةةةةةة ججججججججججممجججمجمجمجججمجمجمجمجمجلةةةلللةللةلةلةلةلةلةلةلةلةلةلة
ييييييححيحححيحيحيحيححيحيحيييححيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيحيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث برربرربرربربربربربربربربربربببربربيييييييييييييييييييي ععلعللعلعلعلللللعلعللعلعلعلعلعلعلعلعللعلعلعلعلع ااااااااا اااا ا ااا مالمالالالمالممالالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالم اااااااااا ا اا ا اإلعإلعإلعإلععإلعإلعإلععإلعإلعإلعإلعإلعإلع ءءءاءاءاااااااااااااااءاءاءاءاءاءاءاء ضضضضضفضفضفضضضضضفضفضفضفضفضفضفضفض ففففففففففففففييييييييييييييي بببسبسبسسبسبسبسسبسبسبسبوقوقوقووقوقوقوقوقوق مممممممممم ريرييرريرييييريرييييريرريريريريريريريريريرير غغغغغغغغغغغغغغغغغغ غغغ غغ غغغ غ غ ززازاززززازاززازازازازززازازازازاز جنننجنجنننجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنجنججنج إإإإإإإإإإإإإإإإإ

الالالالاالالالالالالاالاااالالالاالالاالالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالاالًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ببقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقبقب إإإإإإإإإإإإإإإ ببببببببربربرربربربربرربربرربربربربربربربربيييييييةيةيةيةيةيةيةيةيةيةةيةيةيةيةيةيةية ااااااااااااااااااااااااااللللععلللللعلعلعللعلعععلعلعلعلعلعععلعلعععلعلعلعلعلعلعللعلع مصممصمصممصمممممصمممصمممممصمصممصصمصصمصمصمصمصمصمصمصمصمصمصمصم ااااااااالعلعلععلععلعلعلعلعلعلعلعلعلعوواواواواواواواواواوا كلكللكلكلكللكلكلكللكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكلكل فففففففففيييييييييييييي عيععيعيعييععيعيعيعيعههااههاهاهاهاهاهاهاها تتتتتتتتتتتتتووززوزززززوزوزوزوزوزوزوزوزوز ححححححححححححححححححححححححقققققققققققققققققققققققققققق
خأخخخأخخأخخأخأخأخأخخأخأخأخأأخأخأخأخأخأخأخأخأخأخرررررررررررىىرىرىرىرررىررىرىرىررىرىرىرىرىررىرىرىرىرىرىرىرىرىرىرىرىىرىرىرى............. ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثققققاقاقاققاقققاقققااقاقااقاقاقاقاقاقاقاقاقاااقاقاقافيفففففيفيففيفيفيفيفيفيففيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ججممممجمجمجمجمجمجمجمجمجمجلةلةةلةلةلةلةلةلة أأأأأأأأأأأأأأيييييييي مممملململلململمململململم تتت تت تحححححقححححقحقحقحقحقحقحقحقحقققققهقههققهقهقهقهقهقهقهقهقهقهقه ًًًًًًًًً ييييمممميميمميميميميميززززاززازازززاززازازازازا ووووووتوتوتوتوتوتوتوتوت

ًًًًًًًًًًًًًًًً وـووـووـوووووـوووـوـوـوـووـوـوـووـوـوـورررارررراررررررررارارراررراراراراراارارا جججججج جججج جج جج ج ج ج جج جــــــــــــــــــسسـسـسـسسسسسسسـسـسـسسسسـسسـسـسـ تــتـتـتـتتتتـتـتتـتـتـتـبـبـبـببـبـببـببـببـبـببـبـبـبـبــــــــــــــــنننـننـنننـننننـنـنـنـنــيـيييـيـيـييـيـييـيـييـيـيـي أأأأأ أأأأ أ أ أ أننننننننننننننننن ةةةةةةةـةـةـةـةـةـةـةـةـة دددـددـدددـدـدـدـدـدـدوحوووححوحوحوحوحوحوحوحوحــــــــــــــ للالللاللللالالالالالالـــــــــــــــ ععععاعاعاعاعاعاعاعاعــــــــتتتتتتتتتت ووووووووووووووسسسسساسساسساسساساساســــــــتتتتتتتتـتـتتـتـتتطططططـططـطـططططططـطـططططـطـطـطـــــــــــــ
مممدمددممدمدددمدمدمددمممدمدمدمدمدمدمدمددمدمدمدننننننننننننننننننننننننن للللللللللللللللتصصصصتصتتصتصتصتصتصتتتصتصتصتصتصتصتصللللللللللللللللللل اااااااامممـمممـمـمـمـمـمـتتتـتتـتتـتـتـتـتـتـتــــــــــــــــــدددددتدددددددتدتدتدتدتدتدتدتدت ةةيةةيةيةيةيةيةيةية وفوففوفففففوفوفوفوفوففوفوفوفوفوفككرركركرككرككركركركركركر ثثثثثثثثثثثثققاقاقاققاقاقاقافيففيفيفيفيفيفيفيفيةةةةةة
مممماممامااامممامامامامامامامامامــــــــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وقوقوقوققوققققوقوقوقوقوقوقوقوقوقوقوقوقـــــــــــــــ اااااا ا ا االلـلـلـلللللللللـلـلـلـلـلـلـــــــــــــــــععـعـعـعـعـعـعـعـــــــــــــرررربربرببربربربربربربربربربربربربــــــــــــييييـيييييـييـييـيـيـيـيـيـيـيـي،،،،،،،،،،،،، ـعـعـعـعـعـعـعـعـــااـاـااـاـاـاـاـاللللـلـلـلـلـلـلـلـلـممـمـمـمـمـمـمـمـمـمـم ـــــــــ االلالالالالالالال رررـرـرـرـرـرـرـرـرىىىىىىىىى ووووووووووقـقققـقـققـقـقـقـقـــــــــــــــــ
ااداداددددددددادداداداداداداداداعيعيعيعيعيعيععيععععيعيعييييععيعيععيعيععيععععيعيعيعيعيعيعيعععيعيععيعيعيعيعيعيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ااااااااإلإلإلإلإلإلإلإلببإلبإلبإلبإلبإلبإلبإلإلبإلبإلبإلبإلبإلبإلبإلبإلبإلبإلبإلب تتاتتاتتتتااتاتاتاتاتاتتاتتاتاتات قاققاققاقاااقاقققاقاقاقاقاقاقاق اااااااااااالطلطلططلطلطلطلطططلطللطلطلطلطلطلطلطلطلطلطلطلط بااااابااااابااباببابابابابااباباباباباباباباباباباباب تستستستتستتتستتستستسستستستستستستستقطقططقققطقطقططققطططقططقطقطقطقطقطقطقطقطقطقطقط بببببابابباابابابابابابا
تشتششششتشتشتشششتشتششتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ااااااـاـاـااـاـااـاـاووووولووللولولوللولولولولولولولولولولولولــــــــــــــــــتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ووووووتووتوتوتووتووتوتوتوتوتوتوتـــــــــــــننـنـنننـنـننـنـنـنـنننننـنـنـ للللالالالالالالالـــــــــــــــــــممممممممـمممـمـمـمـمـمـمـمـمـمــتـتـتتتتـتـتـتـتـتـتــــــــــمممممممـمـمـمـيييـييـيييـيـيـيـيــــــــــــــــززةةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزة،،،،،،،،،،
لللللاالالااالاالالاللالالالالالالالــــــــــــــــــــــــفففففففـفففـفففففـفـفففـففـفـفـفـفـفـــــــــــننننننـنننننـننننـننـنـنننـنـننـنـنننـنـنـننـنـنـنـن،،،،،،،،،،،،،،، وووو وووو وو وووو وووووو و و و و و و رررـررررـررررـرـرـرـرـرـرـرـرـرـر كككككككككـككـكـككـكـكـكـكـكــــــــــــ فففـففففففففـفـفـفـفـفـففـــــــــــ لللللاللللالالالالالالـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهههههههههههههههه أأأأأأأأأأأأأأأأأأووجوجججووجوججووجوجوجووجوجوجوجوجوجـــــــــــــ

ًًًًًًًًًًًًً ااعاعاععاعاعاعععاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعا إشإششششإشإشإشإشإششإشإشإشإشإشإشإشإشإشععاعاعااعااعاعاععاعاعاعاعا نانانننننننننننننننننننناناناناناننانناانانناانانانانانانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كككككككككك ووودودوووودوددددددوددددودودودودودودوحةةةةحةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةحةحةحةحةةةةحةحةحةحةةحة لاللالاللالالالالال
لالااللاللالالالالالالت.ت.تتتت.ت.ت.ت.ت. ززززززززززززززز ووووووووووووووووماممممامامامامماماماماما ًًاًاًاًاًاًاًاًاًاً يفيييييفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفيفياا ثثثثثثثثثثثثثقاااقاققاقاقاقاقا
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