
 ٧-٦

رئيس التحرير  : صالح بن عفصان العفصان الكواري رئيس مجلس اإلدارة : عبد اهللا بن خليفة العطية

سعد  اإلعــالمــي  والخبير  األســتــاذ  يمتلك 
الــرمــيــحــي رصــــيــــداً كـــبـــيـــراً مـــن مــحــبــة كل 
الخلق  دماثة  من  به  يتمتع  بما  عرفه،  من 
سنوات  عبر  اكتسبها  التي  الواسعة  والخبرة 
طــويــلــة قــضــاهــا فــي مــجــال الــصــحــافــة التي 

يعشقها.
وفـــي حــــواره مــع مــنــوعــات [ كشف 
ذكـــريـــاتـــه خــــالل عــمــلــه مـــع صــاحــب الــســمــو 

األمير الوالد وما تعلمه من سموه.
حكومية  صحيفة  إلصــدار  نحتاج   : وقــال 
تحتضن  جيدة  ووظائف  مــردود  لها  يومية 
فضالً  الشابة،  القطرية  المواهب  من  العديد 
عــــن  إنـــشـــاء كــلــيــة لـــإلعـــالم بــجــامــعــة قطر 

للنهوض بمستوى الخريجين.
للكتابة  االتــجــاه  فــي  تفكيره  عــن  وكــشــف 
مع  ولــقــاءاتــه  مذكراته  وكتابة  السياسة  فــي 
كما  العالم،  حول  والمسؤولين  القادة  كبار 
وعالقته  الصقر،  مجلة  مع  تجربته  روى 
الـــمـــحـــرك  وحــــــــول   .] بــــجــــريــــدة 
األســـــاســـــي لـــلـــحـــمـــالت الـــمـــضـــلـــلـــة الــتــي 
تستهدف قطر بسبب استضافة مونديال 
الغربية  الــحــمــالت  تــلــك  أن  أكـــد   ٢٠٢٢
تمثل حرباً عنصرية، القصد منها النيل 

من األمة العربية.

غانم السليطي في حوار األلغام:غانم السليطي في حوار األلغام:

سعد الرميحي لـ منوعات [:

والخبير األســتــاذ  يمتلك 
الــرمــيــحــي رصــــيــــداً كـــبـــيـــر
م به  يتمتع بما  عرفه،  من
اكتس التي الواسعة  والخبرة 
مــجــال طــويــلــة قــضــاهــا فــي

يعشقها.
وفـــي حــــواره مــع مــنــوعــا
ذكـــريـــاتـــه خــــالل عــمــلــه مـــع
ااألمير الوالد وما تعلمه من

ص إلصــدار  نحتاج   : وقــال 
ووظائف مــردود  لها  ييييييويويويوووومية 
القطر المواهب  من  ااااااالللعلعديد 
عــــن  إنـــشـــاء كــلــيــة لـــإلعـــالم

 المسرح معتقل وتلفزيون قطر بال قلب المسرح معتقل وتلفزيون قطر بال قلب
منصور مفتاح : أنا مليونيربجمهوري متحف خاص

 يسعى لتنشيط السياحة
قرر عبداهللا لحدان المهندي الحياة وسط 
عبق التاريخ وتراث األجداد فقام ببناء متحف 
خـــاص عــلــى طـــراز الــبــيــوت الــقــديــمــة بطابعها 
الــقــطــري فـــي مــنــطــقــة الـــذخـــيـــرة، أطــلــق عليه 

متحف «بو لحدان».
اســتــثــمــر الــمــهــنــدي هــوايــتــه فـــي جــمــع الــعــمــالت 
والـــطـــوابـــع والــمــقــتــنــيــات والــمــخــطــوطــات الــقــديــمــة 
فاستطاع خالل ١٠ سنوات جمع كم هائل من مفردات 

الحياة منذ أكثر من قرن من الزمان.
من  وترويج  بدعم  متحفه  يحظى  أن  عبداهللا  ويتمنى 
وإدراجه  والرياضة،  الثقافة  ووزارة  للسياحة  العامة  الهيئة 
ضمن الخريطة السياحية في قطر، أسوة بمختلف دول 

العالم التي تولي اهتماماً للمتاحف الخاصة.
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عملي مع األمير الوالد .. أجمل الذكريات

مجلس وزراء شبابي يحل مشاكل قطر مجلس وزراء شبابي يحل مشاكل قطر 
أعضاؤه في العشرينيات وبرامجه تواكب المستقبل
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الجديد  الملحق  هذا  في  جديدة  تجربة  تبدأ  [ 
رؤية  تقديم  إلــى  خالله  من  وتسعى  أيديكم،  بين  الــذي 
متنوع  ملحق  عبر  االهتمامات  مختلف  تلبي  مختلفة 

يجمع بين روح العصر وتطلعات المستقبل.
نسعى من خالل منوعات [  إلى مواصلة الريادة 
أعمق  ومعالجة  مختلف  وشكل  جديدة  بلغة  الصحفية 
مجاالت  فــي  المجتمع  تهم  الــتــي  القضايا  مــن  للعديد 

المجتمع والثقافة والرياضة والعلوم.
وقــــد تــحــمــس لــفــكــرة مــنــوعــات [ الــكــثــيــر من 
على  ضيفة  تــكــون  أن  آثـــرت  الــتــي  الــعــامــة  الشخصيات 
في  خــفــيــة  جــــوانــــب  لــتــكــشــف  األول  الــــعــــدد  صـــفـــحـــات 
للشباب  عزيمة  جرعة  وتعطي  الــقــراء،  تهم  شخصيتها 
الكتشاف الذات وتحقيق األمنيات .. وتسلط الضوء على 
على  مرة  ألول  تطرح  التي  الشائكة  القضايا  من  العديد 

صفحات الصحف.
الحصرية  الــحــوارات  من  المزيد  جعبتنا  في  ومـــازال 
واالنفرادات الصحفية والموضوعات الخاصة التي تطرح 
ألول مرة من أجل قارئ مختلف يسعى للحقيقة والتنوع.
الفئات  كافة  الجديد  الملحق  يجمع  أن  حرصنا  وقــد 
وآراء  وفنية  وثقافية  وطنية  رسالة  يحمل  وأن  العمرية، 
تحت  أفضل  غد  إلى  خاللها  من  الجميع  يسعى  مختلفة 
تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب  لحضرة  الحكيمة  الــقــيــادة 
رؤية  من  جــزءاً  لنكون  اهللا»  ثاني «حفظه  آل  حمد  بن 
بتجاربها..  رائـــدة  نتمناها..  التي  قطر  لتكون  طموحة 

عمالقة بإنجازاتها.. عظيمة بأبنائها.
ويضم الملحق الجديد أبواباً جديدة حول استطالعات 
عن  فضالً  قضاياهم  أهــم  لطرح  ومجلساً  الشباب،  آراء 
وقصة  العامة،  للشخصيات  اآلخر  الوجه  تقدم  حــوارات 
مـــصـــورة بــعــنــوان «عـــيـــال الـــفـــريـــج»، حــيــث تستعرض 
مغامرات عــدد مــن الشباب فــي أحــد فــرجــان الــدوحــة، 
وصفحة بعنوان «تركش قطر» فضالً عن حوارات تعيدنا 

إلى زمان الطيبين ورواد الفن والثقافة والرياضة.
وباسم اهللا نبدأ .. ونتمنى أن نكون على قدر تطلعات 

قرائنا الذين نسعد بهم ونعمل من أجلهم.

] 

جـديدنا
 للـــقـراء

الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٧ أبريل ٢٠١٦ م  ١٢
صفحة



يــــــــــــــــــــــــــؤكــــــــــــــــــــــــــد 
عـــــــبـــــــدالـــــــرحـــــــمـــــــن 
نــتــائــج  إن  ــيــافــعــي  ال
تعبر  ال  االســتــبــيــان 
عــن صـــورة قــاتــمــة، 
ــــوقــــت  ــــكــــن فــــــي ال ل
نــفــســه تــعــكــس عــدم 
مــــــعــــــرفــــــة قـــــطـــــاع 
لـــيـــس بــالــقــلــيــل مــن 
الــشــبــاب بــمــعــلــومــات 

شيء  وهو  الوطني،  العلم  تخص 
بــاألدعــم  يتعلق  ففيما  مــؤســف، 
تكون  أن  يجب  كان  الوطن  رمز 

 ٪١٠٠ اإلجـــــــابـــــــات 
. صحيحة

أهمية  إلى  وأشار 
الوطني  التاريخ  نشر 
بــــــــيــــــــن الــــــــطــــــــالب 
والـــــشـــــبـــــاب وعـــمـــل 
مــــجــــالــــس ثـــقـــافـــيـــة 
مشددا  ومسابقات، 
أن  أهــــمــــيــــة  عــــلــــى 
األجهزة  كافة  تكون 
الــشــبــابــيــة والــطــالبــيــة والــثــقــافــيــة 
مــعــنــيــة بـــرفـــع نـــســـب الــــوعــــي مــا 
الوطنية. الهوية  تعزيز  عن  يثمر 

ــــــــــــــــــرى مـــــحـــــمـــــد  ي
الــشــبــاب  إن  الــخــالــدي 
بدراستهم  مشغولون 
فــــــــــــي تـــــخـــــصـــــصـــــات 
مــخــتــلــفــة بـــعـــيـــدة عــن 
ليس  وهــــذا  الـــتـــاريـــخ، 
عـــــــــذرا لــــكــــن يــنــبــغــي 
الشباب  ذاكرة  تنشيط 
والمجتمع  بــاســتــمــرار 

عام. بشكل 
وقال إن القطاعات 

االستفادة  يمكن  الخدمية  الحكومية 
األماكن  تلك  في  المراجعين  بتجمع 
بوسترات  أو  مطويات  وعمل  العامة 
هـــذا  وإرث  قـــطـــر  تـــــاريـــــخ  تـــحـــكـــي 

الـــبـــلـــد الـــكـــريـــم، وهـــو 
مـــا يـــتـــرك انــطــبــاعــات 
المجتمع  عــلــى  جــيــدة 

عام. بشكل 
أن  وأوضــــــــــــــــــــــــــــــح 
لــــإلعــــالم والــــمــــدارس 
دورا  والـــــجـــــامـــــعـــــات 
رئـــــيـــــســـــيـــــا فــــــــي هـــــذا 
الــــصــــدد لـــمـــا لـــهـــا مــن 
تـــــأثـــــيـــــر كــــبــــيــــر عـــلـــى 
الــمــجــتــمــعــات، مــشــيــرا 
ــمــســابــقــات الــثــقــافــيــة  إلــــى أهــمــيــة ال
وغـــيـــرهـــا بــيــن الـــطـــالب فــضــال عــن 
الــــبــــرامــــج الـــثـــقـــافـــيـــة بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون 

واإلذاعة.

كتب - هيثم القباني:

الشباب؟  قــلــوب  فــي  مــحــفــورة  قطر  علم  ورمـــوز  ألـــوان  هــل 
عــددا  شمل  ميداني  استطالع  عبر  لــه  إجــابــه  عــن  بحثنا  ســؤال 

كبيرا من الشباب القطري في المرحلة الجامعية.
وأظـــهـــر االســتــبــيــان الــــذي لـــم يــتــضــمــن أســـمـــاء الــمــشــاركــيــن 
 ٪٦٥ يعرف  لم  حيث  صادمة،  نتائج  لالحراج  منعاً  وبياناتهم 
مــن الــمــشــاركــيــن فــي االســتــطــالع مـــدلـــوالت الـــــرؤوس التسعة 
٣٥٪ عـــدد تلك  الـــمـــوجـــودة فـــي عــلــم قــطــر، فــيــمــا لـــم يــعــرف 

و٢٠٪  العنابي،  اللون  رمزية  يعرفوا  لم   ٪٣٠ مقابل  الــرؤوس، 
لم يعرفوا رمزية اللون األبيض!.

ورغم أن االجابات الصحيحة في االستطالع تمثل األغلبية، 
يجهلون  الشباب  مــن  قليلة  ليست  نسبة  أيــضــا  تعكس  أنــهــا  إال 
إلى  الشباب  أرجعه  ما  وهــو  القطري،  العلم  ورمــوز  مدلوالت 
عـــدم تــضــمــيــن مــثــل هـــذه الــمــعــلــومــات الــهــامــة فــي الــمــقــررات 

الجامعي. قبل  التعليم  مرحلة  على  واقتصارها  الجامعية، 
طالب  لدى  الوطنية  الذاكرة  تنشيط  ضرورة  الشباب  ويؤكد 
مطالبين  الــثــقــافــيــة،  والــمــســابــقــات  الــفــعــالــيــات  عــبــر  الــجــامــعــة 

باليوم  الجامعات  احتفاالت  خالل  المعاني  تلك  على  بالتأكيد 
الوطني، بدال من االكتفاء بمظاهر االحتفاالت التقليدية.

وأشاروا إلى أن اإلعالم المقروء والمسموع والمرئي له دور 
المعلومات  تلك  أن  إلى  الفتين  الوطني  الوعي  تشكيل  في  كبير 

الثانوية. المرحلة  إتمام  بعد  «تبخرت» 
وأكـــــدوا أن تــرســيــخ الــمــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة يــتــطــلــب إلـــزام 
سيصب  الــذي  األمــر  الوطنية،  منهج  بتدريس  الجامعات  كافة 
تعزيز  إلــى  ذلــك  ســيــؤدي  حيث  المجتمع  صــالــح  فــي  مــبــاشــرة 

الهوية الوطنية وغرس روح االنتماء بين الشباب.

رؤوس علم قطر .. سؤال يحير الشباب!رؤوس علم قطر .. سؤال يحير الشباب!
في استطالع ميداني أجرته منوعات [في استطالع ميداني أجرته منوعات [

٦٥٦٥ ٪ من شبابنا ال يعرفون األصل  ٪ من شبابنا ال يعرفون األصل 
التاريخي لرؤوس علم قطر التاريخي لرؤوس علم قطر 

٣٥٣٥ ٪ فشلوا في تحديد العدد  ٪ فشلوا في تحديد العدد 
الحقيقي للرؤوس التسعة الحقيقي للرؤوس التسعة 

٣٠٣٠ ٪ لم يعرفوا داللة العنابي ٪ لم يعرفوا داللة العنابي

أساسي  شــيء  المدرسية  التوعية  إن  العضيب  أحمد  يقول 
في غرس الوالء واالنتماء، وبالطبع في تعريف الطالب بتاريخ 
دائما  كنت  حيث  شخصية  تجربة  لي  كانت  وقــال:  وطنهم. 
كانت  مــا  دائــمــا  والــتــي  المدرسة  كتب  فــي  صفحة  أول  أطــالــع 
قلب،  ظهر  عن  حفظتها  حتى  وطنية  معلومات  على  تحتوي 

وهو شيء طيب في الحقيقة.
تخصصات  يـــدرس  فالطالب  الجامعية  المرحلة  فــي  أمــا 
مختلفة بعيدة عن التاريخ فينسى ما درسه في فترة التعليم 
وصقل  الـــذاكـــرة  تنشيط  إلـــى  بــحــاجــة  فــهــو  وبــالــتــالــي  الـــعـــام، 

المعرفة التاريخية لديه.

المسابقات تنشط الذاكرة الوطنية

دور وطني للجامعات والمدارس 

مطلوب آلية لترسيخ الهوية 

أحمد العضيب:

عبد اهللا الكواري:

يوسف البرديني: 

راشـــــد  اهللا  عـــبـــد  األســــــتــــــاذ 
الــكــواري مــديــر مــدرســة خالد 
بن الوليد اإلعدادية للبنين قال 
تعني  عظيمة  كلمة  الوطن  إن 
الــســكــن واإلقـــامـــة واالســتــقــرار 
وكل  والوالء،  واألمن  واالنتماء 
يتطلب  المهمة  المفاهيم  هذه 
ـــة مـــتـــجـــددة فــي  بـــقـــاؤهـــا حـــّي
على  والتركيز  طالبنا،  نفوس 
تعمق  التي  التربوية  األساليب 

حب الوطن.
وأشار إلى أهمية توضيح المفاهيم الوطنية 
مــن خــالل الــمــقــررات الــدراســيــة فــي مختلف 
الــتــخــصــصــات وخـــاصـــة الــتــربــيــة اإلســالمــيــة 

واالجتماعيات  العربية  واللغة 
تظل  وأن  الوطنية،  والتربية 
حاضرة  الوطنية  المعلومات 

في المقررات الجامعية.
تفعيل  يجب  كما  وأضـــاف: 
تـــعـــزز  فـــــي  الــــمــــدرســــة  دور 
للوطن،  واالنــتــمــاء  الـــوالء  روح 
ودالالت  قطر  مكانة  بــإبــراز 
ورمــــــوز األدعـــــــم، مـــن خــالل 
الصفية  الــمــنــهــجــيــة  األنــشــطــة 
تسعى  ما  وهذا  الصفية  وغير 
في  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  لتحقيقه 

التخطيط للبرامج التربوية.

يؤكد يوسف البرديني ضرورة وضع آلية واضحة لترسيخ 
الــهــويــة الــوطــنــيــة مـــن خــــالل الــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة والــبــرامــج 
والفعاليات التراثية، لتشمل الفئات المستهدفة الشباب كونهم 

عماد الوطن ومستقبلها.
وقال: إن أفضل وسيلة لرفع المستوى الثقافي لدى الشباب 
هــو عــمــل مــســابــقــات تــاريــخــيــة فــي فــتــرة االحــتــفــاالت باليوم 

الوطني.
نحو  مــدار  على  استعدادات  تشهد  التي  الفترة  هــذه  وقــال: 
شهر، يمكن استغاللها وعمل مسابقات تاريخية في الجامعات 

والمدارس فضال عن وسائل اإلعالم المختلفة.

أحمد العضيب

بكلية  األســتــاذ  الساعي  أحــمــد  الــدكــتــور  يــقــول 
لتوعية  حاجة  في  نحن  قطر:  بجامعة  التربية 
الــشــبــاب الــقــطــري بــتــاريــخ وطــنــهــم ســــواء فيما 
الــمــعــاصــر،  الـــتـــاريـــخ  أو  الــقــديــم  اإلرث  يــخــص 
واالنــتــقــال مــن الــقــديــم الــحــديــث، والــمــؤثــرات 

الخارجية والداخلية في هذا الشأن.
يعرفها  أن  يــنــبــغــي  الــتــي  األشـــيـــاء  وأضــــــاف: 
الشباب عن وطنهم من حيث السكان والمساحة 
واللهجات التي قد تختلف من مكان إلى مكان 

كثيرا  تطورت  والتي  والتقاليد  العادات  وكذلك 
فــي السنوات األخــيــرة، والــمــمــارســات واأللــعــاب 
الــتــي كـــان يــمــارســهــا شــبــاب وأطــفــال الــمــاضــي، 
وكـــذلـــك أحــــاديــــث الــمــجــالــس والـــمـــوضـــوعـــات 
تتناولها،  كــانــت  الــتــي  واالجــتــمــاعــيــة  السياسية 
من  شديدة  توعية  إلــى  بحاجة  األمــور  هــذه  كل 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى اإلرث الــحــضــاري والــهــويــة 
الوطنية لقطر. وأشار إلى أن تواضع المعلومات 
وضع  أهمية  إلــى  يشير  الــوطــن  عــن  التاريخية 

للشباب  الــثــقــافــي  بــالــمــســتــوى  لـــالرتـــقـــاء  خــطــة 
والمجتمع من خالل اإلعالم المسموع والمقروء 
والــمــرئــي فــضــال عــن أهــمــيــة قــيــام الــجــامــعــات 
والـــمـــدارس بــعــمــل مــســابــقــات وتــنــشــيــط ذهني 
دور  أهمية  إلــى  ونــوه  مستمر.  بشكل  للطالب 
وكذلك  والــمــرئــي  والــمــقــروء  المسموع  اإلعـــالم 
والمدارس  والجامعات  والثقافة  الشباب  وزارة 
محفزة  متميزة  توعوية  حمالت  عمل  مقترحا 

وغير تقليدية تتسم بالمتعة واإلثارة.

نحتاج خطة لالرتقاء بالمستوى الثقافي 
د. أحمد الساعي :

 ماذا يرمز اللون األبيض في العلم؟

عدد الرؤوس الموجودة في علم قطر

 ماذا يرمز اللون العنابي في العلم؟

محمد الخالدي:  الدراسة تشغل 
الشباب عن تاريخهم

عبدالرحمن اليافعي: ال يجب أن 
يخطئ الشباب في معلومات األدعم 

اإلجابات الصحيحية

اإلجابات الصحيحيةاإلجابات الصحيحية
إجابةخاطئة

إجابةخاطئة

إجابةخاطئة

إجابةخاطئة
اإلجابات الخاطئة

الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٧ أبريل ٢٠١٦ م  ٢٢
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 مدالوالت الرؤوس الموجودة في علم قطر

 عبد اهللا راشد الكواري

يوسف البرديني

عبدالرحمن اليافعي محمد الخالدي



كتب - إبراهيم صالح:

مــعــاونــة لـــلـــوزراء.. والحكومة 
بــرلــمــان الــشــبــاب.. والــلــجــان الــ

ستعانت بها الكثير من 
االفتراضية.. ووزراء الظل.. كلها أفكار ا

لالستفادة  قطر،  في  والرياضة  الثقافة  وزارة  ومنها  الــدول، 

غير  والــحــلــول  والــخــيــال  باالبتكار  الــعــامــرة 
الشباب  أفــكــار  مــن 

التقليدية وتحويلها إلى قرارات وإستراتيجيات وخطط عمل. 

فــال حــــدود ألحــــالم وتــطــلــعــات الــشــبــاب.. وال مــكــان لــألفــكــار 

الوطن  نبض  فهم  الروتين..  معلبات 
في  والمحفوظة  المعلبة 

برزت  هنا  ومن  التقدم..  لتحقيق   
وركائزه لواقعه..  ومــرآة 

في العشرينيات من  ومة األحالم التي تضّم شباباً 
فكرة حك

عمرهم.

تلقفها  ما  وسرعان  الفكرة..  طرحت   ] منوعات 

قوا لخيالهم العنان في أول حكومة يختار 
الشباب الذين أطل

ويضعون  شغلها،  في  يرغبون  التي  الـــوزارات  راء 
الـــوز فيها 

ليهدوا  اتخاذها،  ب 
المطلو القرارات  م 

وأه سياستها  بأنفسهم 

تقودهم  أو  بعضها  يتبنون  ربما  للمسؤولين،  رهم 
أفكا حصيلة 

لدراسة حلول شاملة للقضايا المثارة.

لمشكلة  ت الــــــوزراء االفــتــراضــيــيــن حـــلـــوالً 
شــمــلــت مــقــتــرحــا

للدعاوى  المتقاضين  متابعة  وتيسير  التقاضي  إجـــراءات  طء 
بــ

قاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء 
القضائية، واالرت

بالصحف  للعمل  عملياً  اإلعالم  قسم  خريجي  إلعداد  أكاديمية 

والــفــضــائــيــات والــتــلــفــزيــون، وخــطــة لتنشيط الــســيــاحــة، وقــرار 

للتوظيف،  كشرط  تطوع  ساعة   ١٠٠ بـــأداء  الخريجين  بــإلــزام 

لمستشفيات المتخصصة ومكافحة سمنة الطالب.
وزيادة ا

الكتشاف  بــرامــج  «العشرينيات»  وزارة  بــرامــج  شملت  كما 

الــمــواهــب الــريــاضــيــة واألدبــيــة والفنية لــدى الــنــشء والــشــبــاب، 

المحاصيل  بعض  فــي  الــذاتــي  االكــتــفــاء  ق 
لتحقي وإستراتيجية 

ة الرقعة الزراعية وتشجير كافة 
الزراعية ووضع مخطط لزياد

وإليكم  الدفنة،  بمنطقة  ف 
المواق أزمة  مشكلة 

وحل  المناطق، 

امج الوزارة االفتراضية:
بر

حكومة 

ثير من 

ستفادة 

غير  ل 

عمل. 

فــكــار 

طن 
ت 

ن 

وا 
هم 

ة 
ى 
ء 
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الشباب يشكلون حكومة األحالمالشباب يشكلون حكومة األحالم
أعمارهم في العشرينيات وبرامجهم تواكب المستقبل

ــــــــــــــــة الـــــــمـــــــواقـــــــف وبــــــــــــــطء إجـــــــــــــــــــــراءات الــــتــــقــــاضــــي ـــــوث وأزم ـــــل ـــــت ـــــل ـــــرة ل ـــــك ـــــت ـــــب ـــــــول م حـــــــل

ــيــة شــمــال  ـــبـــة بــكــل مـــريـــم يـــوســـف (طـــال
األطلنطي) اختارت تولي وزارة العدل، لحل 
مــشــاكــل بـــطء إجـــــراءات الــتــقــاضــي وتيسير 

متابعة المتقاضين للدعاوى القضائية.
تقول مــريــم: أهــم أولــويــاتــي فــي الـــوزارة 
الدعاوى  في  الفصل  تأخر  مشاكل  حل  هي 
الــقــضــائــيــة، ولــذلــك ســتــكــون أول قــراراتــي 
المعاونين  والموظفين  القضاة  عــدد  زيــادة 
مـــن الــكــتــبــة واإلداريـــــيـــــن، وإعــــــداد دراســــة 
تعديلها  الــمــطــلــوب  واإلجـــــــراءات  لــلــقــوانــيــن 
لسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام 
السكان  عــدد  زيــادة  ظل  في  خاصة  القضاء 
من  يتبعه  ومـــا  الــتــجــاري  الــنــشــاط  وزيـــــادة 

زيادة عدد القضايا.
مع  اجــتــمــاعــات  لعقد  سأسعى  وتــضــيــف: 
واالتــفــاق  مقترحاتهم،  لبحث  المحامين 
على وضــع دليل اســتــرشــادي ألتــعــاب بعض 

القضايا بهدف التخفيف عن الُمتقاضين.
أفــضــل  مـــن  ـــعـــدل  ال وزارة  أن  وأكــــــدت 

الوزارات التي تستثمر اإلمكانات التكنولوجية 
في مواكبة إستراتيجية الحكومة اإللكترونية 
التي  اإللكترونية  الخدمات  من  العديد  عبر 
تــســهــل مــتــابــعــة الــمــراجــعــيــن والــمــتــقــاضــيــن 
يحتاج  األمـــر  أن  إال  والــمــحــاكــم،  لـــــإلدارات 

لمزيد من التوعية بتلك الخدمات.

الروبوت  قسم  رئيس   - العبيد  راشد  فهد 

بقطر  آلي  حاسب  مهندس  العلمي،  بالنادي 

للبترول - اختار وزارة الطاقة.

على  سيركز  ــــوزاري  ال برنامجي 
وقـــال: 

طاقة المتجّددة للحّد من 
استغالل مصادر ال

االعتماد على مشتقات النفط.

وأضـــــــاف: ســأســعــى الســـتـــغـــالل مــصــادر 

والطاقة  الــريــاح  كطاقة  الــمــتــجــّددة  الطاقة 

مع  والتعاون  بديلة  طاقة  وجعلها  الشمسية 

كاملة  مدينة  مشروع  تقديم  في  الـــوزارات 

 الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي جميع 
تــعــتــمــد عــلــى

على  وحــفــاظــاً  لــألمــوال  تــوفــيــراً  احتياجاتها 

الــبــيــئــة. وأكـــد عــلــى ضــــرورة االعــتــمــاد على 

في  األولوية  وإعطائهم  الــوزارة  في  الشباب 

صنع القرار والعمل على نمو الوزارة وتقديم 

طريق  عن  المجتمع  إلى  الشباب  من  وكيفية نماذج  مــســتــواهــم  تـــطـــّور  لــيــبــيــنــوا  وات 
نـــــد

نموذجاً  ليصبحوا  الصعوبات  كــافــة  تخطي 

حتذي به باقي الشباب ما 
ظاهراً للمجتمع ي

 - قطر  بجامعة  طالب   - الشعيبي  أحمد 
اختار وزارة البلدية والبيئة لتحقيق االكتفاء 
الـــذاتـــي مــن الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة واإلنــتــاج 
الــحــيــوانــي، فــضــالً عـــن وضـــع إســتــراتــيــجــيــة 
طموحة لتخفيف آثار الطقس عبر التشجير 

وخفض االنبعاث الحراري.
الــتــي  الـــــوزاريـــــة  الـــــقـــــرارات  أول  وقــــــال: 
والُمختصين  الخبراء  دعــوة  هي  سأتخذها 
لوضع إستراتيجية طموحة لتحقيق االكتفاء 
الـــذاتـــي مــن الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة واإلنــتــاج 
المياه  مــصــادر  توفير  خــالل  مــن  الحيواني، 
بالتحلية وحفر اآلبار واعتماد أحدث وسائل 

الري الحديثة والبيوت المحمية.
إعــداد  يتم  الــرؤيــة  لتلك  وفــقــاً  وأضــــاف: 
إســتــراتــيــجــيــة وخـــطـــط خــمــســيــة وعــشــريــة 
لـــزيـــادة الــرقــعــة الــزراعــيــة وزيـــــادة الــثــروة 
االســتــيــراد  على  االعــتــمــاد  لتقليل  الحيوانية 

وزيادة نسبة االكتفاء الذاتي.
يجب  اإلستراتيجية  تلك  لتحقيق  وقــال: 
زيادة الدعم المخصص للمزارعين وتعزيز 
خدمات اإلرشاد الزراعي والطب البيطري، 
عبر  السمكية  بــالــثــروة  االرتــقــاء  عــن  فــضــالً 
ــــمــــزارع الــســمــكــيــة الــخــاصــة  الـــتـــوّســـع فـــي ال

الــتــي حققت نــتــائــج مــبــهــرة وواعـــــدة خــالل 
تبني  ضرورة  إلى  وأشار  الماضية.  السنوات 
خاصة  التشجير  نسبة  لــزيــادة  إستراتيجية 
الرمال  زحف  لوقف  الخارجية  الطرق  على 
ومــواجــهــة الــتــصــحــر، والـــحـــّد مــن االنــبــعــاث 
الـــحـــراري بــمــواجــهــة مـــصـــادره، فــضــالً عن 
زيادة الرقابة على البر والــروض للحّد من 
المحميات  استثمار  عــن  فضالً  المخالفات 
الــشــبــاب  أمــــام  وفــتــحــهــا  ســيــاحــيــاً  الطبيعية 

لزيادة الوعي البيئي.

وزارة  ــــار  اخــــت الــــحــــمــــدان  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
المواصالت واالتصاالت وقال: اليابان احتفلت 
مؤخراً بإلغاء آخر إشارة مرورية بعد تحويلها 
إلـــى أنـــفـــاق و»كــــبــــاري» لــضــمــان أعــلــى نسبة 
سيولة مرورية، وهي تجربة تستحق الدراسة 
واالســتــفــادة منها فــي حــل األزمـــة الــمــروريــة 

المزمنة في قطر.
وأضـــــاف: هــنــاك حــلــول بــديــلــة لــحــل أزمــة 
نقص المواقف في منطقة الــوزارات بالدفنة، 
تعتمد على إنشاء مواقف متعّددة الطوابق في 
مــنــاطــق قــريــبــة مــن الــدفــنــة وتسيير عــربــات 
ــنــقــل الـــمـــراجـــعـــيـــن مــــن وإلــــى  «الــــجــــولــــف» ل
المترو  مــشــروع  إطـــالق  أن  وأكـــد  الـــــــوزارات. 
سُيحقق نتائج مهّمة في الحّد من الزحام إذا 
كافة  لتشجيع  له  ترويجية  حمالت  واكبه  ما 
فئات وشرائح المجتمع على استخدامه. وأشار 
في  الكبير  التكنولوجي  التقّدم  مواكبة  أن  إلى 
عالم االتصاالت يقتضي ُخطوة قطرية رائدة 
بتغطية كافة المجمعات التجارية والجامعات 
والــــمــــدارس والــمــتــنــزهــات بــشــبــكــة اإلنــتــرنــت 

وتخفيض  اإلنترنت  سرعة  وزيـــادة  الهوائية، 
االشتراك الشهري ليكون في متناول الجميع.

وأكــــد أن بــرنــامــجــه يــتــضــمــن جــعــل قطر 
وتطوير  البرمجيات  لصناعة  حيوياً  مــركــزاً 
االتــصــال  على  والموظفين  الــشــبــاب  مــهــارات 
التنموية  للمشاريع  والتخطيط  الوقت  وإدارة 

لتنمية المجتمع.

مراجعة القوانين لعالج بطء التقاضي

استغالل مصادر الطاقة المتجددة

االكتفاء الذاتي من المحاصيل واللحوم واألسماك

التجربة اليابانية تحل األزمة المرورية
مريم يوسف:

فهد راشد:

أحمد الشعيبي:

عبدالرحمن الحمدان:

مريم يوسف 

أحمد الشعيبي

جواهر الجسمي: ترويج 
التراث والسياحة القطرية

ليلى مالك: ١٠٠ ساعة عمل 
تطوعي إلزامية للخريجين

أول  لتكون  للسياحة  وزارة  إنــشــاء  اقــتــرحــت  الجسمي  جــواهــر 
شاملة  سياسة  تنفيذ  مهمتها  وتكون  قطر،  في  للسياحة  وزيــرة 
لتنشيط السياحة، والترويج لها بالخارج، وإطالق فعاليات دولية 

على أرض قطر للتعريف بالتراث القطري والمعالم األثرية.
لتكون  الــشــواطــئ  تطوير  أيــضــاً  سيشمل  برنامجها  أن  وأكـــدت 
وجهة سياحية ممّيزة، فضالً عن تشجيع الشباب وطالب المدارس 

على زيارة متاحف قطر وتعريفهم بالتاريخ والتراث األصيل.

ليلى سعيد مالك - مؤسسة مبادرة # العنابي_أنت_قدها 
مع  تتناسب  كونها  والــتــجــارة  االقــتــصــاد  وزيـــرة  اخــتــارت   -

اهتماماتها.
وتــــقــــول: ســـأركـــز فـــي ســيــاســة الـــــــوزارة عــلــى االرتـــقـــاء 
بــالــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، ودعــــم وتــأهــيــل 
أصحابها من خالل الدورات وورش العمل وتقديم المشورة 
الفنية لتطوير تلك المشروعات وتعزيز دورها لتكون أحد 

ركائز التنمية والنهضة الشاملة.
وأضافت: كما سأضع برامج لتشجيع الشباب على إنشاء 

مستدامة  مــشــاريــع 
تــــــخــــــدم اقــــتــــصــــاد 
الدولة وتبني جميع 
ـــتـــي مــن  األفــــكــــار ال
اإلنتاج  زيــادة  شأنها 

المحلي.
ــــــــت: كـــمـــا  وقــــــــال
ســــــأهــــــتــــــّم بــــدعــــم 
الــــتــــعــــلــــيــــم الـــفـــنـــي 
ووضــــــــــــــــع مـــــــزايـــــــا 
مـــاديـــة وأكــاديــمــيــة 
الطالب  الستقطاب 
مخرجات  لمواكبة 
باحتياجات  التعليم 

سوق العمل.
حياة  ثقافة  إلى  التطّوعي  العمل  تحويل  أهمية  وأكــدت 
لدى الشباب، وربط أهدافها باالقتصاد الوطني، من خالل 
كشرط  تطوعي  عمل  ســاعــة   ١٠٠ بـــأداء  الخريجين  إلـــزام 
األعمال  المعنّية  الجهات  تحّدد  أن  على  للوظيفة،  للتقّدم 

التطّوعية التي تناسب خريجي الكليات المختلفة.

ليلى مالك 

فهد راشد 

٣٣الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٧ أبريل ٢٠١٦ م 

عبدالرحمن الحمدان



الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٧ أبريل ٢٠١٦ م  ٤

أقامه عاشق للتراث وفاز بالجائزة األولى خليجياً

ســـنـــة  ٣١٦ عــــــمــــــرهــــــا  عــــــــمــــــــالت  يــــــضــــــم  الــــــمــــــتــــــحــــــف  ـــــــدي:  ـــــــن ـــــــه ـــــــم ال عـــــــــبـــــــــداهللا 

متحف خاص ينتظر الدعم والسائحينمتحف خاص ينتظر الدعم والسائحين
المتحف  مـــشـــروع  بــــدأت  مــتــى   

الخاص؟
- منذ ١٠ سنوات أنشأت مبنى المتحف 
على  تصميمه  يــكــون  أن  عــلــى  وحــرصــت 

الـــطـــراز الــقــطــري الــقــديــم، 
واســـتـــخـــدمـــت فــــي إنــشــائــه 
ـــيـــة لــبــنــاء  نــفــس الـــمـــواد األول
باألحجار  القديمة  المنازل 
الطين  وأدخــلــنــا  واألخــشــاب 
كـــمـــادة أســـاســـيـــة لــلــتــبــريــد، 
لـــيـــكـــون الـــمـــتـــحـــف صــديــقــا 
لــلــبــيــئــة.. حــتــى كـــل األبــــواب 
ـــــــوافـــــــذ اســــتــــخــــدمــــت  ـــــــن وال
فــيــهــا تــقــنــيــة إعــــــادة تــدويــر 
األخـــــشـــــاب، فــقــلــلــنــا درجــــة 
النهاية  فــي  ليكون  الــحــرارة 
مـــنـــزال شــعــبــيــا يــمــثــل الــبــيــت 

القطري القديم.
 مـــن هـــو صـــاحـــب فـــكـــرة إنــشــاء 
الــمــتــحــف.. وكــيــف بــــدأت هــوايــة 

جمع األشياء التراثية؟
- أنا صاحب الفكرة وقمت بوضع التصور 
الكامل للمتحف من حيث التصميم وتوزيع 
الصغر  منذ  الــهــوايــة  وبـــدأت  المقتنيات.. 
بإنشاء  وبــــدأت  والــطــوابــع  الــعــمــالت  بجمع 
غرفة ثم غرفتين إلى أن تطورت الفكرة 

لعمل متحف متكمل خاص بالتراث.
أقسام المتحف 

 ما هي األقسام المتواجدة بالمتحف؟
- المتحف مكون من ١٢ غرفة حرصت 
فيها على تواجد أقسام في البيوت القديمة 
من مجلس وحوش وليوان ومجلس قديم 
ومطبخ قديم ودار نوم قديمة، باإلضافة 
إلـــى الــمــكــتــبــة تــراثــيــة الــخــاصــة بــالــشــؤون 
األعــداد  على  وتحتوي  والتراثية  الثقافية 
األولى للصحف القطرية فضال عن العديد 
باإلضافة  الخاصة  التاريخية  الكتب  مــن 

للكتب واألدوات المدرسية القديمة.
ويــحــتــوي الــمــتــحــف عــلــى قــســم خــاص 
بـــالـــمـــرأة يــضــم الـــمـــالبـــس الـــتـــراثـــيـــة وكــل 
مستلزمات المرأة القديمة من العشرينيات 
إلــــــى بــــدايــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، 
الخياطة  مستلزمات  وكذلك 
القديمة  والنقوش  والحياكة 
البشوت  وكذلك  األزيــاء،  على 
والعبايات  والدفاف  القديمة 

وبخانق األطفال.
وهـــــنـــــاك قـــســـم لــلــحــرف 
والصناعات القديمة وصناعة 
ـــقـــوارب  الــســفــن الــقــديــمــة وال
الــصــيــد  ألدوات  بـــاإلضـــافـــة 
عندي غرفة لصناعة الغوص 

ومهنة البحث عن اللؤلؤ.
كـــمـــا يــــوجــــد قـــســـم يــضــم 
مــجــمــوعــة ألــــعــــاب األطـــفـــال 
الــشــعــبــيــة الــقــديــمــة وقــســم يــضــم الــعــبــوات 
ــمــشــروبــات الـــغـــازيـــة وأغــلــب  ــل ــقــديــمــة ل ال
المتحف  ويــتــضــمــن  الــقــديــمــة  الــمــنــتــجــات 
كـــذلـــك صــــــوراً قــديــمــة ألهـــالـــي الــمــنــطــقــة 

ومالبس رجالي قديمة.
كما يوجد قسم للتسجيالت القديمة في 
الفنون ولدي عدد من األدوات الموسيقية 
القديمة وهناك قسم خاص للعطور تصل 

عمرها إلى أكثر من ١٠٠ عام.
والــمــتــحــف يــضــم حــوشــا قــطــريــا أســـوة 
بـــاألحـــواش الــقــديــمــة الــتــي كــانــت مــتــواجــدة 
بــالــبــيــوت الــقــطــريــة الــقــديــمــة وكـــان يعتبر 
لتعليم  والكبار  لألطفال  األولــى  المدرسة 
العائالت  تــواجــد  بحكم  والتقاليد  الــعــادات 

في منزل واحد.
مقتنيات نادرة

ما هي أكثر األقسام المحببة إلى 
قلبك؟

قسم  هــو  أفضلها  الــتــي  األقــســام  أكــثــر   -

المكتبة التراثية التي تحتوي 
الكتب التراثية والمطبوعات 
القطري،  بالتراث  الخاصة 
وبالطبع كل األقسام محببة 
إلـــى قــلــبــي وكـــل شـــيء غــال 

علي.
أكــــثــــر  هــــــــي  مــــــــا   
تميزا  الــمــقــتــنــيــات 
وأغــــــــــــالهــــــــــــا فــــي 

المتحف؟
- أعـــتـــقـــد قـــســـم الـــغـــوص 

الذي يحتوي على لؤلؤ طبيعي من األشياء 
حساب  دفتر  وذلك  الثمن،  غالية  القديمة 
الــلــؤلــؤ عــمــره فـــوق الــمــائــة ســنــة وكلفني 
قسم  وفي  ريال  آالف  العشرة  فوق  تقريباً 
العطورات لدي عطور ودهن العود عمرها 
منه  كبيرة  كمية  ولــدي  تقريباً  سنة   ١٠٠
وأجمعهم منذ فترة طويلة، وكذلك هناك 
عاما   ٨٠ من  أكثر  عمرها  سمكة  أم  دفــة 
 ٢٠ من  بأكثر  التراثية  المزادات  في  وتباع 
نــادرة  بالمتحف  قطعة  وكــل  ريـــال،  ألــف 
وتباع بأسعار عالية في المزادات التراثية، 
وكــذلــك الــتــســجــيــالت الــقــديــمــة الــتــي تعود 
مالبس  أزيـــاء  ولـــدي  العشرينيات،  لفترة 
نادرة عمرها ١٢٠ سنة من أندر العبايات 
الـــقـــطـــريـــة، ولـــــدي بــعــض الــمــخــطــوطــات 
اإلســالمــيــة، بــاإلضــافــة إلــى الــعــمــالت التي 
تعود لسنة ١٧٠٠ وتعتبر من أول العمالت 
الخليج  سواحل  وفي  الخليج  في  التجارية 

فضالً عن الطوابع النادرة والقديمة.
 توثيق التاريخ

 كيف جمعت كل تلك المقتنيات؟
- بــعــض الــقــطــع كـــانـــت مــــوجــــودة لــدى 
أهالي المنطقة وأخرى جمعتها من األهل 
بشرائها  أقــوم  أخــرى  وأشياء  واألصــدقــاء، 
عن  أسمع  وعندما  التراثية،  المزادات  في 
التراثية  األشــيــاء  بجمع  مهتمين  أشخاص 

على  للحصول  معهم  أتواصل 
تلك األشياء لضمها للمتحف.

ما هو الهدف من إنشاء هذا 
المشروع؟

- تــرســيــخ قــيــمــة االعــتــزاز 
بــــالــــتــــراث وتــــاريــــخ األجــــــداد 
وتــــخــــلــــيــــد ذكــــــــــــرى اآلبـــــــــاء 
غير  منه  فهدفي  واألجــــداد، 
ربــــحــــي، وإنــــمــــا نـــشـــر ثــقــافــة 
الحفاظ على التراث اإلنساني 
وتـــوثـــيـــق الـــتـــاريـــخ الــقــطــري، 
والطالب  الشباب  يستقبل  المتحف  أن  كما 
القطرية  والــعــمــارة  الــتــراث  فــي  الباحثين 

ويساعدهم في بحوثهم.
الجائزة األولى

هــــل حــصــلــت عـــلـــى جــــوائــــز فــي 
مجال توثيق التراث؟

- نعم، حصلت على الجائزة األولى على 
للمتاحف  الــتــعــاون  مجلس  دول  مــســتــوى 

الخاصة العام الماضي.
هــــل يـــســـاعـــدك أحـــــد فــــي جــمــع 

محتويات المتحف؟
- أقوم بذلك بمجهود شخصي، وأبنائي 
وأصبحوا  المتحف  ترتيب  في  يعاونونني 
مــحــبــيــن لــلــمــقــتــنــيــات الـــتـــراثـــيـــة، وكــذلــك 
أوكلت  عــمــال   ٣ على  بــاإلشــراف  يــقــومــون 
إليهم أعمال نظافة المتحف وضمان عدم 

تعرض أية من المعروضات للتلف. 
الدعم المفقود

هــــل تـــوجـــد جــهــات 
تقدم لك الدعم؟
عــلــى  أحـــــصـــــل  لــــــم   -
تشجيع  أو  مـــادي  دعــم 
وســبــق  جـــهـــة،  أي  مـــن 
بــدايــة  فـــي  طــالــبــت  أن 
الــمــشــروع دعــمــا مــاديــا 
مـــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة 

شيء. على  أحصل  فلم 
شاركت  التي  الفعاليات  هــي  مــا 

بها؟
- أشـــارك كــل عــام فــي احــتــفــاالت اليوم 

الـــوطـــنـــي بـــمـــعـــارض تــجــوب 
عددا من المدارس للتعريف 
بـــالـــتـــراث، وكـــذلـــك شــاركــت 
ــثــقــافــيــة  بـــالـــمـــهـــرجـــانـــات ال
الــتــراثــيــة بـــكـــتـــارا، وغــيــرهــا 
ـــمـــعـــارض، وأحــــرص  مـــن ال
مختلف  فــي  المشاركة  على 
المقامة  التراثية  المعارض 

في قطر.
زوار  هـــــــــم  مـــــــــن 

المتحف؟
الكثير  الــمــتــحــف  يــــزور   -
مــــن الــــطــــالب والـــبـــاحـــثـــيـــن 
والــــمــــهــــتــــمــــيــــن بـــــالـــــتـــــراث، 

ــــزوار اللــتــقــاط الــصــور  فــضــال عــن بــعــض ال
متبادلة  زيارات  هناك  وكذلك  التذكارية، 
دول  فــي  الــتــراثــيــة  بــاألمــور  المهتمين  مــع 

الخليج لتبادل الخبرات.
الخريطة السياحية

ما تتمنى في المستقبل؟
متحفي  يــلــقــى  أن  أتــمــنــى   -
الـــخـــاص دعـــمـــا تــرويــجــيــا من 

الثقافة  ووزارة  للسياحة  الــعــامــة  الهيئة 
الــخــاصــة  الــمــتــاحــف  وإدراج  والـــريـــاضـــة، 
أسوة  قطر،  في  السياحية  الخريطة  على 
اهتماما  تولي  التي  العالم  دول  بمختلف 

للمتاحف الخاصة.
وأدعـــــو الــجــمــهــور لــزيــارة 
متحفي للتعرف على التاريخ 
بتوثيقه  أقــوم  الــذي  القطري 

في المتحف.
واضـــح مــن حــســابــاتــك على 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
القديمة  بالصور  اهتمامك 

أيضاً؟
الخاصة  صفحتي  نعم،   -
جزءا  تعتبر  االنستجرام  على 
حيث  المتحف  مــشــروع  مــن 
تـــنـــشـــر صـــــــور قــــديــــمــــة عــن 
من  اليومية  للحياة  الــتــراث 

فترة السبعينيات وما قبلها.
متبادلة  يارات 
دول  فــي  راثــيــة 

تقبل؟
حفي 
من 

عدمم لمتحف ووضمانن
روضات للتلف.

 جــهــات 
دعمم؟
عــللــى 
جيع 
قبــق بقبق ب
ييــــةة

ديــا 
ــييــةة

بالجائزة للتراثوفاز عاشق ًامه ااألولىخليجيا بالجائزة للتراثوفاز عاشق ااألولىخليجياقامه

كتبت - هبة البيه:

ببناء  فقام  األجـــداد  وتــراث  التاريخ  عبق  وســط  الحياة  المهندي  لحدان  عبداهللا  قــرر 
متحف خاص على طراز البيوت القديمة بطابعها القطري في منطقة الذخيرة، أطلق 

عليه متحف «بو لحدان».
استثمر المهندي هوايته في جمع العمالت والطوابع والمقتنيات والمخطوطات القديمة 
من  قرن  من  أكثر  منذ  الحياة  مفردات  من  هائل  كم  جمع  سنوات   ١٠ خالل  فاستطاع 

الزمان.
 وعبر ١٢ غرفة يمكن لزوار المتحف العودة للماضي الجميل، بمقتنيات نادرة أقدمها 
عمالت تعود إلى عام ١٧٠٠م أي منذ ٣١٦ سنة، باإلضافة إلى دفتر حساب اللؤلؤ عمره 
يحدثنا  يلي  وفيما  سنة..   ٨٠ عمرها  يتجاوز  التي  سمكة  أم  ودفــة  سنة،   ١٠٠ من  أكثر 

المهندي عن أسرار مشروعه وتطلعاته للمستقبل:

م
ا

م

ري

و
م
ا

 عبد اهللا لحدان المهندي

١٢ غرفة تضم 
مكتبة للكتب 

النادرة 

أسست المتحف 
على نفقتي
في ١٠ سنوات

أتمنى أتمنى 
وضع وضع 

المتحف المتحف 
على على 

خريطة خريطة 
السياحةالسياحة
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حوار - مصطفى علي:

يـــمـــتـــلـــك األســــــتــــــاذ والـــخـــبـــيـــر 
رصيداً  الرميحي  سعد  اإلعالمي 
عرفه،  من  كل  محبة  من  كبيراً 
الخلق  دمــاثــة  مــن  بــه  يتمتع  بما 
والــخــبــرة الــواســعــة الــتــي اكتسبها 
في  قضاها  طويلة  ســنــوات  عبر 
يعشقها،  الــتــي  الصحافة  مــجــال 
وتدرج فيها وصنع خاللها العديد 
مــروراً  الصحفية،  التجارب  من 
بعمله كسكرتير لشؤون المتابعة 
لــصــاحــب الــســمــو األمـــيـــر الـــوالـــد 
ثاني  آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 

ألكثر من ١٥ سنة.
عــشــق الــصــحــافــة مــنــذ الصغر 
من  العديد  وتــرك  فيها،  فتفوق 
الـــبـــصـــمـــات ســــــواء فــــي الــصــحــف 
والــــمــــجــــالت الـــتـــي كـــتـــب فــيــهــا، 
وصـــنـــع نــجــومــيــتــه مـــن خــاللــهــا، 
رئاسة  تولى  التي  اإلصـــدارات  أو 
من  العديد  وكــذلــك  تــحــريــرهــا.. 
الندوات والمؤتمرات التي يشارك 
فـــيـــهـــا.. ولـــذلـــك جــمــعــنــا الـــحـــوار 
حول حاضر ومستقبل الصحافة 
القطرية، يمتد الحوار إلى أسباب 
عـــــزوف الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري عن 
يمكن  وكيف  بالصحافة،  العمل 
تــشــجــيــعــهــم لــلــعــمــل بــــاإلعــــالم؟.. 
والــــتــــفــــاصــــيــــل خـــــــالل الـــســـطـــور 

القادمة:
ڈ  من هو سعد الرميحي في 

سطور؟
في  تخرج  قطري  إعــالمــي    -
جامعة الكويت سنة ١٩٧٨، بدأت 
رياضياً  كصحفياً  العملية  حياتي 
المناصب  مـــن  الــعــديــد  وشــغــلــت 
لــشــؤون  حــتــى عينت كــســكــرتــيــراً 
األمير  السمو  لصاحب  المتابعة 
آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد 

ثاني ألكثر من ١٥ سنة.
العمل  ذكـــريـــات  عـــن  مــــاذا  ڈ 
ــــشــــؤون الــمــتــابــعــة  كــســكــرتــيــر ل
لــصــاحــب الــســمــو األمـــيـــر الـــوالـــد 
ثاني  آل  خليفة  بــن  حمد  الشيخ 

حفظه اهللا ؟
الوالد  األمير  السمو  صاحب   -
والحديث  عــلــي..  كبير  فضل  لــه 
وحكمته  الفريدة  شخصيته  عن 
المتبادل  والحب  لوطنه  وعطائه 
مع شعبه ال ينتهي.. وقد امتدت 
الكبير  وعــطــاؤه  البيضاء  أيــاديــه 

إلى األمة العربية واإلسالمية.
وأضاف: كنت قريبا من سمو 
األمير الوالد حفظه اهللا  والمست 
ــعــظــيــمــة،  ــلــة وال ــي ــب ــن مـــواقـــفـــه ال
وحرصه الدائم على رفعة وطنه 
وشعبه وأمته طوال فترة حكمه، 
فــكــان ســمــوه يــتــألــم عــنــدمــا يلم 
بــاألمــة مــكــروه فــيــســارع لمد يد 
الــعــون والــخــيــر مــدفــوعــا بإيمان 
وعــقــيــدة ومـــبـــادئ راســخــة منذ 
المضيوم  كعبة  قطر  فــي  الــقــدم 
ــــصــــيــــر الــــمــــظــــلــــومــــيــــن، فــال  ون
ويسارع  إال  مظلوم،  بابه  يطرق 

لنصرته، ومهما قلت في سموه 
فـــلـــن أوفــــيــــه حـــقـــه، وســيــســجــل 
التاريخ عطاءه وإنجازاته الكبيرة 
وتنمية  نهضة  مــن  حققه  ومـــا 
غيرت  قليلة  سنوات  في  شاملة 
قطر وجعلتها دولة فتية ورائدة 
وهو  المجاالت،  من  العديد  في 
معيشة  مستوى  على  انعكس  مــا 
حد  على  والمقيمين  المواطنين 
ســـواء. وقـــال: تعلمت مــن سموه  
ــــتــــواضــــع اإلخـــــــــالص ونــــكــــران  ال
واالنحياز  الــوطــن  وحــب  الــــذات، 
لــلــخــيــر والـــحـــق،والـــحـــرص على 
من  تعلمت  الوطن،  أبناء  خدمة 
أعطى  مهما  اإلنــســان  أن  ســمــوه 
حقه،  له  نوفي  فلن  الوطن،  هذا 
ثقة  منحني  اهللا  حفظه  ســمــوه 
كـــبـــيـــرة،وســـوف أظــــل مــديــنــا له 

وأبناءه مدى العمر.

مناصب ونجاحات
مــوهــبــتــك  ـــــــدأت  ب مـــتـــى  ڈ  
فــي الــكــتــابــة واحــتــرافــك العمل 

اإلعالمي؟
- بــدأت موهبتي منذ صغري 
وقد جذبني منذ الصغر اإلعالم 
ـــــم تـــكـــن لـــديـــنـــا اإلمـــكـــانـــيـــات  ول
الــكــافــيــة فــي ذلـــك الـــوقـــت، لكن 
كتاباتي الصحفية بدأت فعلياً في 
جريدة الــرأي العام الكويتية  ثم 
في الدوري األسبوعية وصحيفة 
العرب اليومية، ثم رئيساً لتحرير 
رئيساً  ثم  صدورها  بعد   ]

لتحرير مجلة الصقر الرياضية.
في  تجربتك  كانت  كيف  ڈ  

[؟
أنـــي  بــحــكــم  أحـــــب [   -
بدايتها  مــنــذ  فيها  الــعــمــل  بـــدأت 
حيث  لتحريرها،  رئــيــس  كـــأول 
كنت مديراً لتلفزيون قطر آنذاك 
حيث اتصل بي الوالد الشيخ علي 
بن جبر آل ثاني طيب اهللا ثراه، 
وطـــلـــب مــنــي أن أتـــولـــى رئــاســة 
عــلــى  فــقــبــلــت  تـــحـــريـــر [ 

الفور.
في  تجربتك  عــن  ومــــاذا  ڈ  

مجلة الصقر الرياضية؟
- هـــــي واحــــــــــدة مـــــن أجـــمـــل 
حياتي،  في  الصحفية  التجارب 
كــنــا نــطــبــع أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ ألــف 
مجلة  وكــانــت  أســبــوعــيــاً،  نسخة 
سفيرة  وكــانــت  بامتياز  ناجحة 
الــحــركــة الــريــاضــيــة فـــي الــعــالــم 
ترغب  الحكومة  وكانت  العربي، 
آنذاك في تطوير المجلة وجعلها 
الرياضية  المطبوعات  أهــم  من 
في الساحة العربية، وكنا نطمح 
بــالــلــغــة  أن نــطــبــع نــســخــاً  أيــــضــــاً 
وامتدت  واإلنجليزية،  الفرنسية 
المغرب  إلــى  قطر  مــن  شهرتها 
ـــمـــت حــيــنــمــا تـــوقـــفـــت عــن  ـــأل وت
الــصــدور فــي ٥ أغــســطــس ١٩٨٦ 
البترول،  أسعار  انخفاض  نتيجة 
بعض  تغلق  أن  الحكومة  فآثرت 
من  الصقر  وكــانــت  المطبوعات 

بينها.

الشباب والصحافة 
ڈ  هل ترى أن الشباب عازف 

عن العمل بالصحافة؟

- نعم لألسف،عدد الصحفيين 
رؤساء  وأحمل  قليل،  القطريين 

التحرير المسؤولية عن ذلك.
ڈ  لماذا؟

- ألنهم يقبلون أن يبدأ بعض 
الصحفيين المتدربين مسيرتهم 
الــصــحــفــيــة بــكــتــابــة الـــمـــقـــاالت.. 
وهذا خطأ ألن المقاالت ال تصنع 
إال  يكتبها  وال  محترفاً..  صحفياً 
والصحيح  المخضرم،  الصحفي 
ـــإجـــراء  ب الــصــحــفــي  يــــتــــدرج  أن 
التحقيقات والتغطيات الميدانية 
خبرة  اكــتــســاب  قبل  والـــحـــوارات 

كتابة المقاالت.
قطاع  الصحافة  الثاني  األمــر 
خاص، ومردوده المادي ضعيف 
وغير مجز، وإذا الحكومة ترغب 
في إنشاء جيل صحفي عليها أن 
يومية  حكومية  صحيفة  تصدر 
لــهــا مــــــردود ووظــــائــــف جــيــدة 

المواهب  من  العديد  تحتضن 
القطرية الشابة.

ڈ  قــطــر أصــبــحــت العــبــاً 
أساسياً على الساحة السياسية 
واالقتصادية واإلعالمية.. هل 
لإلعالم  خــاصــة  لكلية  نحتاج 
مــن قسم اإلعـــالم بكلية  بـــدالً 

اآلداب والعلوم؟
أال  يجب  واألمــر  نعم..   -

قسم  عــلــى  يقتصر 
وكنت  اإلعــــالم 

فــــــــي بــــــدايــــــة 
طـــــــريـــــــقـــــــي 
لــلــصــحــافــة 

أتــمــنــى أن تــكــون كــلــيــة اإلعـــالم 
بالخليج من أجل الدراسة فيها. 

مستقبل اإلعالم
ڈ  كيف ترى مستقبل اإلعالم 

القطري؟
مــا  الــــرشــــيــــدة  الـــحـــكـــومـــة   -
قــصــرت وقـــدمـــت ووفـــــرت كل 
اإلمكانيات للجميع وعلى الشباب 
اليوم رد الجميل لهذا الوطن، كل 
فـــي مــجــال تــخــصــصــه، وأعــتــقــد 
دخــول  عليهم  الــيــوم  الشباب  أن 
مــجــال اإلعـــالم والــصــحــافــة، وال 
نريد مجرد موظفين في اإلعالم 
بل إعالميين وأتمنى من الشباب 
أن تـــكـــون مــســاهــمــاتــهــم فــعــالــة 
واإلعالميات  اإلعالميين  خاصة 

القطريات في نهضة قطر.

قائمة األفضل
ڈ  مــن هــو أفــضــل شخصية 

إعالمية في قطر؟
- ســــعــــادة الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 
مجلس  رئـــيـــس  ثـــانـــي  آل  ثـــامـــر 
من  فهو  الــجــزيــرة  شبكة  إدارة 
المجال  في  الــبــارزة  الشخصيات 
اإلعالمي والرياضي، وأحد أبرز 
الــمــســاهــمــيــن فـــي نـــجـــاح شبكة 
يحل  أن  استطاع  فقد  الجزيرة، 
في  الموجودة  المشاكل  ويمتص 

اإلعالم.
صحفي  أفــضــل  هـــو  مـــن  ڈ  

قطري؟
مــحــمــد  صــــــــادق  الــــزمــــيــــل   -
 ،] تحرير  مدير  العماري 
لهذا  الصحفية  الشخصية  فــهــو 

العام.
العـــب  أفــــضــــل  هـــــو  مـــــن  ڈ  

قطري؟
- حسن الهيدوس

مذكرات 
فــي  نـــفـــســـك  تــــجــــد  هـــــل  ڈ  
الكتابة السياسية أم الرياضية؟

أكــتــب  أن  يــفــضــلــون  الـــقـــراء   -
أكـــثـــر فــــي الــــريــــاضــــة.. وســــوف 
يوماً  السياسة  في  الكتابة  أجرب 
مذكراتي  كتابة  فــي  وأفــكــر  مــا، 
وكــــوالــــيــــس لــــقــــاءاتــــي مــــع قــــادة 
ورؤساء العالم وأهم الشخصيات 
والثقافية  والسياسية  الرياضية 

خالل مسيرتي اإلعالمية.
نادي الغرافة

لنادي  سابقاً  رئيساً  كنت  ڈ  
الغرافة، كيف هي عالقتك 

بالنادي اآلن؟
- ما زلــت ابــن نادي 
لهذا  الــغــرافــة،عــشــقــي 
النادي ليس له حدود، 
وقــــــــــد ســـــاهـــــمـــــت مـــع 
إخواني وزمالئي في 
إنشاء هذا النادي.

خاص، ومردوده المادي ضعيف 
وغير مجز، وإذا الحكومة ترغب 
في إنشاء جيل صحفي عليها أن 
يومية  حكومية  صحيفة  تصدر 
لــهــا مــــــردود ووظــــائــــف جــيــدة 

المواهب  من العديد  تحتضن
القطرية الشابة.

ڈ  قــطــر أصــبــحــت العــبــاً 
الساحة السياسية  أساسياً على
واالقتصادية واإلعالمية.. هل

لإلعالم  خــاصــة  لكلية  نحتاج 
مــن قسم اإلعـــالم بكلية  بـــدالً 
م

اآلداب والعلوم؟
أال  يجب  واألمــر  نعم..   -

قسم  عــلــى  يقتصر 
وكنت  اإلعــــالم 

بــــــدايــــــة  فــــــــي
طـــــــريـــــــقـــــــي
لــلــصــحــافــة 

واإلعالميات  اإلعالميين  خاصة 
القطريات في نهضة قطر.

خالل مسيرتي اإلعالمية.
نادي الغرافة

لنادي  سابقاً  رئيساً  كنت  ڈ  
الغرافة، كيف هي عالقتك 

بالنادي اآلن؟
- ما زلــت ابــن نادي 
لهذا  الــغــرافــة،عــشــقــي 
النادي ليس له حدود، 
وقــــــــــد ســـــاهـــــمـــــت مـــع

إخواني وزمالئي في 
إنشاء هذا النادي.

الخبير اإلعالمي سعد الرميحي لـ منوعات [:

ـــــشـــــابـــــة ـــــــب الــــــقــــــطــــــريــــــة ال ـــــــواه ـــــــم ـــــة الحــــــتــــــضــــــان ال ـــــي ـــــوم يــــــجــــــب إصــــــــــــــــدار صــــحــــيــــفــــة حـــــك

٥٥الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٧ أبريل ٢٠١٦ م 

ال اتدخل في دراسة أبنائي

حمالت عنصرية لتشويه 
مونديال قطر ٢٠٢٢

محمد  أبناء   ٣ لــدي   : الرميحي  يقول  األبــتــائ  مستقبل  عن 
أكبرهم، هو رجل أعمال وهوايته صيد الصقور،

قطر  سفارة  في  يعمل  دبلوماسي  اهللا  عبد  فهو  الثاني  أمــا 
بلندن، يعشق كرة القدم، ويكمل دارسته العليا هناك..

أما الثالث فهو جاسم وهو إعالمي يعمل كمراسل في قناة 
الجزيرة اإلخبارية.

فمتخصصة  الثانية  ابنتي  أما  كاتبة،  أكبرهن  بنات   ٥ ولدي 
الجامعة  فــي  تـــدرس  مــن  منهن  والــبــقــيــة  الــجــرافــيــكــس،  فــي 
وأخرى في الثانوية العامة. ويضيف كل واحد حسب رغبته وال 

أفرض على أحد منهم تخصصاً معيناً.

تستهدف  التي  المضللة  للحمالت  األساسي  المحرك  حــول 
قطر بسبب استضافة مونديال ٢٠٢٢ أكد األستاذ سعد الرميحي 
أن الحمالت الغربية تمثل حربا عنصرية، القصد منها التقليل 

من قدر األمة العربية.
وقــــال: كــنــت مــن أوائــــل مــن تــحــدث عــن تــلــك النقطة في 
اإلعالم وذكرت أن المعركة الصغرى انتهت بحصولنا على حق 
تنظيم المونديال ٢٠٢٢، ومعركتنا الكبرى هي أن نقنع العالم 

بإقامة المونديال في فصيل الشتاء وتحقق ذلك الحلم.
في  وجــه  أكمل  على  بواجبه  قــام  القطري  اإلعــالم  أن  وأكــد 

تفنيد تلك المزاعم في كل المحافل الدولية والعالمية.
وقال: يجب أن نستفيد من مونديال ٢٠١٨ التي سوف تقام 
قطر  اســتــعــدادات  فيه  نعرض  معرض  كتنظيم  موسكو،  في 
الستضافة المونديال واستعراض المنشآت الرياضية ومشاريع 
الرياضي  الحدث  هذا  الستضافة  أقامتها  التي  التحتية  البنية 

العالمي.

م  ٢٠١٦ ٧ أبريل ١٤٣ هـ -

نحتاج كلية 
لإلعالم.. وال نريد 
مجرد موظفين 
في اإلعالم

الشيخ حمد 
بن ثامر أفضل 

شخصية 
إعالمية 

هذه هي 
أسباب

 إغالق مجلة 
الصقر

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

األمــير الــوالد كمـــا عــرفته عـــن قـــرب

الرميحي مع ابنه أمام حائط للذكريات

الرميحي أمام صورة لألمير الوالد

نموذج لكأس العالم في مكتب الرميحي



المسرح معتقل في خيمة االقتصاد
انتقد تحكم التجار في اإلنتاج الفني...غانم السليطي:

الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٧ أبريل ٢٠١٦ م  ٦٦

 حدثنا عن بداياتك الفنية؟
- الــبــدايــة كــانــت فـــي الــمــنــزل وبــيــن 
الصباحي  الــطــابــور  ثــم  ومـــن  األهـــل 
أول  مثلت  حيث  المدرسة  في 
الثاني  الصف  في  مسرحية 
االبـــتـــدائـــي ألحــمــد شــوقــي 
وباللغة العربية 

الفصحى.

وبـــالـــرغـــم مـــن تــفــوقــي الـــدراســـي 
المعلمين  دار  إلــى  االنضمام  قــررت 
المسرح  تـــدرس  أنــهــا  األول  لسببين 
ــا مــقــداره  ــب والــثــانــي ألنــهــا تــعــطــي رات
دار  دخلت  وبالفعل  شهريا  ريــاال   ٥٠
أول  فرقتها  مــع  وقــدمــت  المعلمين 
مسرحية بعنوان «حالة الثوب رقعته 
منه وفيه» تحت إشراف مدير الدار 
اهللا  عبد  بن  محمد  المسرح  وعاشق 

األنصاري.
 مــتــى كــــان عــمــلــك الــفــعــلــي 

ضمن فرقة مسرحية؟
- بعد ذلك اتخذ قرار 
المسرح  فرقة  بإنشاء 
ــــــقــــــطــــــري وكــــــــان  ال
اســـــمـــــي مــــــن بــيــن 
الــمــرشــحــيــن لــكــن 
تم رفضي من قبل 
رأت  الــتــي  الــلــجــنــة 
عـــــــدم صـــالحـــيـــتـــي 
لـــلـــتـــمـــثـــيـــل، األمــــــر 
الــــــــــذي تــــــــرك أثــــــرا 
نفسي  فـــي  كــبــيــرا 

وقـــــــــررت آنــــــذاك 
وأنـــــا فـــي الــثــانــي 
أنشئ  أن  ثــانــوي 
مسرحية  فرقة 
أول  وكـــــتـــــبـــــت 
عــــمــــل بـــحـــيـــاتـــي 
بـــــعـــــنـــــوان «بــــيــــت 
األشـــــــــبـــــــــاح» وهـــــي 
كوميدية  مــســرحــيــة 
مــــؤلــــفــــة مــــــن ثـــالثـــة 
فـــــــصـــــــول ومــــــــــــن ثـــم 
ذهــبــت لــفــرقــة أضــــواء 
الـــمـــوســـيـــقـــيـــة بـــقـــيـــادة 
ناصر  العزيز  عبد  الفنان 
وعـــرضـــت عــلــيــهــم فــكــرة 
إنــــشــــاء الـــفـــرقـــة وتـــــم ذلـــك 
بمشاركة د.أحمد عبد الملك 
الوهاب  عبد  ومصطفى 
معي  تعاطف  الذي 
وقــــــــرر إخــــــراج 
ـــمـــســـرحـــيـــة  ال
لي، في هذه 
األثـــــنـــــاء 

األفـــراح  فــي  الفنية  بالفقرات  شــاركــت 
والتي كان يقدمها محمد بوجسوم بعد 
في  الممثلين  صــوت  طبقة  حفظت  أن 
بتأليف  وقــمــت  الخليجية  المسلسالت 
الـــقـــصـــص وقـــدمـــتـــهـــا حـــتـــى أصــبــحــت 

مطلوبا في هذه المناسبات.
البداية الحقيقية

هـــــل تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الــــبــــدايــــة 
الحقيقية لمسيرتك الفنية؟

في  التمثيل  هو  الــدائــم  شغفي  ظل   -
الــمــســرح، فـــجـــاءت فــكــرة الــلــجــوء إلــى 
األندية  أحد  وقصدنا  الرياضية  األندية 
الــريــاضــيــة مــع مصطفى عــبــد الــوهــاب 
ــا اإلحــبــاط  ــن ولــكــنــهــم طـــردونـــا وأصــاب
نتيجة ذلك ولكننا لجأنا إلى نادي السد 
الرياضي وهناك قابلنا أناسا مثقفين 
وهو  الوعي  من  عالية  درجــة  وعلى 
العلي  مبارك  ومحمد  العلي  ناصر 
ومبارك أحمد العلي وعلى رأسهم 
العطية  حمد  بــن  اهللا  عبد  ســعــادة 
الـــذي وقــف معنا بــقــوة.. وآنـــذاك 
جــمــعــت الــفــرقــة مـــن أصــدقــائــي 
وأعــــطــــونــــا مـــلـــعـــب نـــــــادي الــســد 
في  طينية  أرضيته  كانت  الــذي 
خشبة  إلــى  نحتاج  الــذي  الــوقــت 
في  الــظــروف  وتشاء  للتمثيل، 
تلك الفترة اإلعالن عن زيارة 
قطر  إلــى  كــالي  علي  محمد 
له  خاصة  خشبة  إنشاء  وتم 

في استاد الدوحة من قبل إدارة الشباب 
وحــجــزت تــذكــرة لــحــضــوره وبــعــد أن 
نفسي  تخيلت  الــمــالكــمــة  جــولــة  انــتــهــت 
واقــفــا عــلــى خــشــبــة الــمــســرح وعــرضــت 
أحمد  مقابلة  وتــم  النادي  على  الفكرة 
األنصاري في إدارة الشباب ووافق على 
أن يمنحنا الخشبة وقمنا بنقل الخشبة 
بجهودنا الذاتية وهذا استغرق منا عمل 
أسبوع كامل ما بين فك وتركيب ونقل 

وكل ذلك كان بجهودنا الذاتية.
كنا  ولكننا  الخشبة  عملنا  ذلك  وبعد 
قمت  ذلك  ولتوفير  كواليس  إلى  نحتاج 
بـــأخـــذ ســبــع مـــن عــبــايــات 

أمي وعملت منها كواليس وكان مكياج 
المسرحية كلها مرتجال وبجهود ذاتية.

بيت األشباح
شهدتها  الــتــي  الــمــســرحــيــة  مــا 

هذه الخشبة؟
التي  األشباح  بيت  مسرحية  قدمنا   -
قطر  تــاريــخ  فــي  مسرحية  أول  كــانــت 
ألربــعــة أيــــام مــتــتــالــيــة والــمــلــعــب كامل 
افتتاحها  يحضر  مسرحية  وأول  العدد 
عــمــل  أول  وكـــــذلـــــك  اإلعـــــــــالم  وزيــــــــر 
كما  قــطــر،  تلفزيون  يــصــوره  مسرحي 
يسجل للمسرحية أنها قدمت أول وجه 

نسائي قطري هو الفنانة مريم راشد.
 لقاء الفرصة 

بدور: وعلي  الشمري  - سعود  حوار 

استطاع  مــتــواصــالً،  نــضــاالً  كانت  رحلته  نجماً،  اإلبـــداع  سماء  فــي  ولــد 
خطير،  ســالح  إلــى  التمرد  على  المجبولة  وذاتــه  الكتابي  إبــداعــه  تحويل 

العقول. وتحرير  التخلف  هدم  حاول  عنه،  المسكوت  واجه 
يمكن  ال  ذهبية  بصمة  تبقى  اإلبداعية  السليطي  غانم  النجم  مسيرة 
الوقوف  إال  قطر  فــي  الفنية  الحركة  يرصد  مــن  يملك  وال  تــجــاوزهــا، 

اإلنجازات  أن  الغريب  من  والتلفزيوني.  المسرحي  عطائه  أمــام  طويالً 
طموحه،  من  يسيراً  جــزءاً  إال  تشكل  ال  السليطي،  حققها  التي  الكبيرة 
غيض من فيض أحالمه المشبعة بالضحك، لكنه في كثير من األحيان 

كالبكاء. ضحك 
السليطي قال في حوار مع منوعات [ إن المسرح معتقل واقتيد 

االقتصاد. إلى  الثقافة  خيمة  من 

الفن  على  انعكس  سياسيا  المتردي  العام  العربي  الوضع  أن  إلى  وأشار 
برزت  وبالتالي  غائبة  والجمال  والعدالة  الحق  وقيم  العربية  والثقافة 
أوالً  الفكري  بالدعم  تكون  المسرح  رعاية  أن  وأكد  والفساد.  القبح  قيم 

ضرورة إلى  باإلضافة  مجتمعه،  في  مقولة  كصاحب  الفنان  واحترام 
مرتبطة  فالثقافة  المبدعين،  عن  الرقيب  يد  رفع   

واإلنسان. باألرض 

 حدثنا عن بداياتك الفنية؟
الــبــدايــة كــانــت فـــي الــمــنــزل وبــيــن  -
الصباحي  الــطــابــور  ثــم  ومـــن  األهـــل 
أول  مثلت  حيث  المدرسة  في 
الثاني  الصف  في  مسرحية 
االبـــتـــدائـــي ألحــمــد شــوقــي 
وباللغة العربية 

الفصحى.

الـــدراســـي مـــن تــفــوقــي وبـــالـــرغـــم
المعلمين  دار  إلــى  االنضمام  قــررت 
المسرح  تـــدرس  أنــهــا  األول  لسببين 
ــا مــقــداره  ــب والــثــانــي ألنــهــا تــعــطــي رات
دار  دخلت  وبالفعل  شهريا ريــاال   ٥٠
أول  فرقتها  مــع  وقــدمــت  المعلمين 
مسرحية بعنوان «حالة الثوب رقعته 
منه وفيه» تحت إشراف مدير الدار 
اهللا  عبد  بن  محمد  المسرح  وعاشق 

األنصاري.
 مــتــى كــــان عــمــلــك الــفــعــلــي 

ضمن فرقة مسرحية؟
- بعد ذلك اتخذ قرار 
المسرح  فرقة  بإنشاء 
ــــــقــــــطــــــري وكــــــــان  ال
اســـــمـــــي مــــــن بــيــن 
الــمــرشــحــيــن لــكــن 
تتم رفضي من قبل 
رأت  الــتــي  االــلــجــنــة 
عـــــــدم صـــالحـــيـــتـــي 
لـــلـــتـــمـــثـــيـــل، األمــــــر 
الــــــــــذي تــــــــرك أثــــــرا 
نفسي  فـــي  كــبــيــرا 

وقـــــــــررت آنــــــذاك 
وأنـــــا فـــي الــثــانــي 
أنشئ  أن  ثــانــوي 
مسرحية  ففرقة 
أول  وكـــــتـــــبـــــت 
عــــمــــل بـــحـــيـــاتـــي 
بـــــعـــــنـــــوان «بــــيــــت 
األشـــــــــبـــــــــاح» وهـــــي

كوميدية  مــســرحــيــة 
مــــؤلــــفــــة مــــــن ثـــالثـــة 
ففـــــــصـــــــول ومــــــــــــن ثـــم 
ذذهــبــت لــفــرقــة أضــــواء 
الالـــمـــوســـيـــقـــيـــة بـــقـــيـــادة 
ناصر العزيز  عبد  الفنان 

وعـــرضـــت عــلــيــهــم فــكــرة 
إإنــــشــــاء الـــفـــرقـــة وتـــــم ذلـــك 
بمشاركة د.أحمد عبد الملك 
الوهاب عبد  ومصطفى 
معي تعاطف  الذي

وقــــــــرر إخــــــراج 
ـــمـــســـرحـــيـــة  ال
لي، في هذه 
األثـــــنـــــاء 

شــاركــت
والتي كا
حفظ أن 
المسلسال
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 كــيــف حـــدث الــلــقــاء األول مع 
وزير اإلعالم آنذاك؟

- بعد زيـــارة وزيــر اإلعـــالم عيسى بن 
غــانــم الــــكــــواري ســــأل عـــن كــاتــب الــنــص 
فأخبروه بأني أنا من كتب النص ومثلت 
معجونة  كانت  وبدايتي  وأخرجته،  فيه 

بالصنعة المسرحية.
وطــلــب مني وزيـــر اإلعــــالم مراجعة 
الديوان األميري مؤكدا ضرورة أن أدرس 
الــفــن حــيــث كـــان عيسى الـــكـــواري وزيــر 
اإلعالم األسبق من الرجال الذين يفكرون 
بجدارة بصناعة نهضة، وقلت له أشكرك 
ــا مــا زال أمامي  ســعــادة الــوزيــر ولــكــن أن
سنتان ألنتهي من الثانوية فقال لي تعال 
إلي عندما تنتهي وبالفعل بعد االنتهاء مع 
المرحلة الثانوية راجعته في مكتبه وكنت 
من المتفوقين آنذاك وأمام بعثة لدراسة 
الفلسفة في األردن أو لغة عربية بجامعة 

قطر أو الشريعة في السعودية.
أحالم 

ــــديــــك طــــمــــوحــــات لــم   هـــــل ل
تحققها حتى اآلن؟

- نـــعـــم.. الــكــثــيــر مـــن الــطــمــوحــات لم 
تتحقق ولو عاد الزمان بنا إلى الــوراء وأنا 
بنفس الموقع والعقليات الموجودة والجو 
العام، فإن تلك الطموحات لن تتحقق ألن 

المسألة مرتبطة بالتاريخ والوعي.
وهـــل هـــذا ســبــب ابــتــعــادك عن 

المسرح؟
- أنا لم أبتعد عن المسرح ولكن دع لي 

شيئا أمأل فيه مذكراتي.
خيمة االقتصاد 

 هل أنت راض عن واقع المسرح 
حاليا؟

- غاب المسرح المنبر الذي ترى الناس 
فيه نفسها وغاب المسرح الناقل للصورة 
الحياة  مــن  الحكاية  نــاقــل  يعتبر  والــــذي 
إلـــى الــمــســرح بطريقة فنية وهـــذا سبب 
على  يعتمد  فالمسرح  الــجــمــهــور،  غــيــاب 
ثالثة «المبدع  والممثل والجمهور»، أما 

مسرحنا فقد كسر القاعدة مؤخرا وأصبح 
«كاتبا وممثال ولجنة تحكيم»، وبالتالي 

صغر الهدف.
اعتقاله  تم  المسرح  فــإن  الحقيقة  في 
االقتصاد  خيمة  إلــى  الثقافة  خيمة  مــن 
الفني  والوعي  ورعايتها  بالفنون  والعناية 
لدور المسرح ال يقتصر على الدعم المادي 
فقط ولكن قبل الدعم المادي يجب أن 
بــدوري  وتؤمن  الفكري  الدعم  لي  تقدم 

يعارض  مسرحيا  عمال  أقـــدم  قــد  ألنــنــي 
توجهاتك ومع ذلك عليك أن تحترمني 
كفنان صاحب مقولة في قضايا مجتمعي 
وقد ال تتفق مع السلطة ومسؤولي الرقابة 
ولــكــن يــجــب أن تــحــتــرم مــقــولــتــي، وأن 
تعمل على تطوير الساحة الفنية بالكوادر 
تمر  أن  المعقول  غير  مــن  ألنــه  المؤهلة 
ســنــوات طويلة على آخــر طــالــب قطري 
درس المسرح، في الوقت الذي تلعب فيه 

ورياضيا  واقتصاديا  سياسيا  دورا  قطر 
على مستوى العالم.

أصبحنا في منطقة االستعراض وفي 
ثقافة علب الهدية التي قد يكون ظاهرها 
جــمــيــال ومــضــمــونــهــا فــــارغــــا، فــالــثــقــافــة 
والتصنيع  واإلنـــســـان  بـــــاألرض  مرتبطة 
الحقيقي وبدال من شراء مهندس إضاءة 
مهندس  أصــنــع  أن  عــلــّي  أجنبي  بلد  مــن 
كافة  عــلــى  ينطبع  وهــــذا  محليا  إضـــــاءة 

وغيرها،  الرياضية  األخـــرى  الــمــجــاالت 
وبــالــتــالــي نهضة شـــراء الــنــجــاح يجب أن 
تتوقف وعلينا العمل على نهضة صناعة 
المسرح  على  ينطبق  األمــر  وهــذا  النجاح 

والدراما على حد سواء.
 منتج قطري 

هــل تــؤيــد قــــرار فـــرض رســوم 
إضــافــيــة على شــركــات اإلنــتــاج 

الخاصة؟
- على الــجــهــات الــمــســؤولــة عــن الفعل 
الثقافي في البلد التعامل مع تلك الشركات 
على أنها جهة تقدم فنا وثقافة، وعالقتهم 
بها تكون من خالل المنتج الــذي تقدمه 
تلك الشركات بحيث تقدم مسرحا قطريا 
بممثلين قطريين وجمهور قطري، ألن 
هذا يسهم في الحركة الثقافية المنشودة 
على مستوى الدولة وهذا يجب أن ندعمه 
ماديا بدال من أن نطالبهم بالرسوم وليس 
شــرطــا أن تــكــون تلك الــشــركــات قطرية 
ويكفينا منها أن تحقق المنتج المطلوب 
الذي نريده وبالمقابل أفرض رسوما على 
أي شركة قطرية تقدم عمال أجنبيا، مما 
يعني أنه علينا التعامل مع المنتج القطري، 
وأعتقد أن أي قرار خارج هذا اإلطار هو 

قرار خاطئ.
سابقا كنا نضع إعالننا عن طريق بلدية 
الــدوحــة بــــ٣٥ ريـــاال وكــانــت أســعــار خشبة 
المسرح رخيصة والتلفزيون كان يقدم لنا 
إعالنا مجانيا كدعم للفعل الثقافي الذي 
نقدمه، اآلن أصبحت األرقــام كبيرة وال 
يمكن تحملها خاصة أننا كنا نقدم عروضا 
لم يتجاوز سعر التذكرة فيها ١٠٠ ريال، 
وبالتالي وفي ظل هذه التكاليف الباهظة 
فإن المسرح اعتقل من خيمة الثقافة إلى 
خيمة االقتصاد وبالتالي الفنان الحقيقي 
سيلجأ إلى المنزل وهذا ما فعلته أنا، مع 
العلم أنني خالل مسيرتي قدمت عملين 
بدعم من وزارة الثقافة والمجلس الوطني 
الثقافي  الـــدوحـــة  بــمــهــرجــان  للمشاركة 

وقدموا لنا دعما كبيرا وسخيا.

٧٧الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٧ أبريل ٢٠١٦ م 

الفسـاد وصـل المســــارح
أكد أننا نفتقد للمسرح المنبر...غانم السليطي:

مؤامرة إلبعادمؤامرة إلبعاد
 الشباب عن قضايانا الشباب عن قضايانا

مصير جمعية مصير جمعية 
المسرحيينالمسرحيين

انتظروني في انتظروني في 
ً ً«الكومبارس» قريبا «الكومبارس» قريبا

السليطي:  غانم  قال  الشبابية  الفنية  التجارب  واقــع  حول 
معظم هؤالء مرتبطون بالتقنيات الفنية كالعدسة واللقطة 
صناعة  فــن  يملكون  ال  الــواقــع  فــي  ولكن  وغيرها  والــصــورة 
ربي،  رحم  من  إال  االجتماعية  الثقافة  إلى  ويفتقرون  الفن 
وال يعرفون الشخصية الدرامية والمضمون الدرامي والفكرة 
النص،  يبنى  وكيف  والحبكة  النص  يكتب  وكيف  األساسية 

وهذه سقطة كبيرة.
قضايا  عن  الشباب  جيل  إلبعاد  مــؤامــرة  هناك  وأضـــاف: 
عن  بعيدا  هوليود  قضايا  مشاكلة  خالل  من  وذلك  مجتمعه 

قضايا ناسه ومجتمعه، هذا أمر متعمد.

حول مصير جمعية المسرحيين يقول غانم السليطي: 
/> تقدمنا بطلب منذ سنوات طويلة وحتى اللحظة لم يتم 
الموافقة عليه في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على إنشاء 

جمعية للحمام الزاجل والالسلكي.
دور الجمعية حماية الفنان وفكره والدفاع عنه وهذا أحد 

أبرز أشكال دعم المسرحيين.

يـــقـــول غـــانـــم الــســلــيــطــي: لـــــدي نــــص مـــســـرحـــي بــعــنــوان 
خشبة  على  وسنعرضه  الطباعة  مرحلة  في  «الكومبارس» 
الــمــســرح خـــالل األشــهــر الــقــادمــة وحــتــى الــلــحــظــة لــم نصل 

لمرحلة اختيار الممثلين..
بالنسبة للسينما لم يعرض علي المشاركة وال أسعى إليها 
ألنـــي مـــا زلـــت أطــمــح لــتــقــديــم الــمــســرح 
الذي أحلم به والسينما فيها شيء 
من الدلع وأنا أريد أن أعمل 
نصا  وجــــدت  إذا  ولــكــن 
الناس  ويخدم  جيدا 
فــمــســتــعــد لــلــعــمــل 
فيه بدون أجر.

بعت مكيفات منزلي إلنتاج مسرحية

الدراما الخليجية غريبة عن مجتمعنا

قطر ال تستحق هذا 
المستوى الدرامي الضعيف

خالل  السليطي  غانم  خاضها  التي  المعارك  أبــرز  عن 
الفنية  المعارك  من  العديد  خضت  يقول:  الفنية  مسيرته 
والتقط  مسيرتي  عن  مفصلة  دراســة  قدم  مرعي  وأخي 
أنني  كثيرا  أعتز  وللحقيقة  بينها،  وربط  الفنية  معاركي 
ووقتي  عمري  من  كثيرا  وخسرت  ألحد  رأسي  أسلم  لم 
ومالي وتعرضت للذل في بعض المواقف ولكن لم أخضع 
نفقتي  على  مسرحياتي  ألنتج  اضطرني  ما  ألحــد،  رأســي 
ألنتج  منزلي  مكيفات  بعت  المرات  إحدى  وفي  الخاصة 
لو  أنــنــي  المطلقة  قناعتي  مــن  انطالقا  مسرحياتي  أول 

وضعت يدي في جيبي امتلكت قــراري وال أحد يستطيع 
أن يملكه غيري وهذا ما أعتز به، وطبعا قدمت ضريبة 
كبيرة جدا لقاء ذلك وأعتز بها أيضا لدرجة عندما أسأل 
عن غيابي أقول إن غيابي بمثابة حضور وأن تغيب حفاظا 
على مبدأ خير من أن تستمر بال مبدأ وأعتز أني جلست 
أفكاري  أقــدم  أن  أستطيع  ال  وأنــي  سنوات   ١٠ البيت  في 
وأحققها ومرت سنوات من عمري دون أن أقدم للناس 

أعماال ألني أتحمل نتيجة مواقفي.

اعتبر غانم السليطي أن الدراما أصبحت صناعة خفيفة 
وباإلمكان اليوم أن نقدم ثالثين حلقة بيوم واحد والمشكلة 
عالقة  ال  لمنتجين  الــدرامــا  سلمت  التلفزيون  محطات  أن 
لهم بالفن وبالتالي انتقلت الدراما من ساحة الفن إلى ساحة 
اإلعــالن وأصبح معظم المنتجين والمؤلفين والمخرجين 
وعــدد  العمل  طبيعة  يــحــددون  الــذيــن  الــتــجــار  عند  أدوات 
الممثالت وأسمائهم، وقد يخرج عن هذه القاعدة عمل أو 
اثنان ولكن الغالبية العظمى من األعمال الدرامية تدور في 
هذا الفلك ولألسف يصّر المسؤولون في المحطات الخليجية 
عقليا  وتغييبه  الحقيقية  مشاكله  عن  المواطن  إبعاد  على 

ونفسيا عن قضاياه.

والحل حسب وجهة نظري أن يوكل األمر إلى أهله ولو 
ال  الــدرامــا  عن  المسؤولين  أن  لوجدنا  سريعة  نظرة  نظرنا 
الدرامية  األعــمــال  أغلب  تجد  ولــذلــك  شيئا  عنها  يعرفون 
المجتمع  عن  غريبة  حكاياتها  ربــي  رحــم  ما  إال  الخليجية 
بالقلب  وتــرتــبــط  الــفــكــري  للوعي  وتفتقد  الكتابة  وسهلة 
واإلحساس والدمعة. طبعا هذا الجو مضافا إليه غياب اإلبداع 
ينتج ما يمكن تسميته «تقليد الناجح»،أي حتى لو كان الناجح 
سيئا يجب أن أقلده ألننا نفتقر إلى اإلبداع، وللتغلب على ذلك 
يجب أن ترفع يد الرقيب عن المبدعين الذين يريدون أن 
يقدموا أعماال من واقعنا الخليجي، ويجب أن يقدم الفنانون 

أعماال من واقعهم.

ال  قطر  قـــال:  القطرية  الــدرامــا  حــال  عــن 
تستحق هذا المستوى الدرامي الضعيف بعدما 
كانت أعمالنا تتصدر الدراما الخليجية وكانت 
جميعا،  الخليج  أهــل  ومتابعة  أنــظــار  محط 
تلفزيون قطر كان في المقدمة واآلن أصبحنا 
ال  االستعراض  وهذا  االستعراض  مرحلة  في 
يصنع دراما، وأي تلفزيون بال إنتاج درامي هو 
تقدم  ال  وحدها  والبرامج  قلب  بال  تلفزيون 
الــدرامــي،  اإلنــتــاج  بـــدون  قيمة  ذات  محطة 
المعلومات  وتقديم  التثقيف  هي  الدراما  ألن 
نقول  عندما  ولــألســف  للمجتمع،  التنويرية 
لهم إن قطر ال تستحق هذا المستوى الدرامي 
الضعيف يقول لنا أحدهم إن التلفزيون أنتج 
وهذا  دوالر  مليون   ٣٠ بتكلفة  عمر  مسلسل 
العام يتم تصوير مسلسل ابن تيمية ولكن في 
الــواقــع فــإن هــذه األعــمــال ال عالقة لها بواقع 
الدراما القطرية وإنما هذا له عالقة بالتسويق 
درامــا  عــن  نتحدث  نحن  بينما  التلفزيوني، 
التي  الدراما  هذه  ومجتمعنا..  ببيئتنا  ترتبط 

درسناها ونريد إيصالها إلى المجتمع.

م

غا
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حوار - صابر الغراوي :

الكرة  في  المواهب  تعدد  رغم 
مفتاح  منصور  أن  إال  القطرية، 
ســيــبــقــى هـــو الــمــوهــبــة األبــــــرز .. 
ورغــــم تــعــاقــب األجــــيــــال، إال أن 
هو  سيظل  القطري  الصقر  جيل 

األشهر.
على  الــهــدافــيــن  تعاقب  فــرغــم 
المنصور  أهـــداف  أن  إال  دوريــنــا، 
على  األذهـــان  فــي  عالقة  ستبقى 

مر الزمان.
وعــنــدمــا يــتــحــدث الــصــقــر في 
أن  يجب  جميعاً  فإننا  القدم  كرة 
هذا  يتكلم  وعندما   .. إليه  نستمع 
الـــهـــداف الــتــاريــخــي لــكــرة الــقــدم 
أن  يجب  جميعاً  فإننا  القطرية 
نــنــصــت إلــــى حــديــثــه .. وعــنــدمــا 
األنــظــار،  عــن  النجم  هــذا  يختفي 
فإن الجميع يبحث عنه ويترقب 
ــــــه هــو  ـــيـــس فـــقـــط ألن ظـــــهـــــوره ل
الرهيب  لقلعة  التاريخي  الهداف 
أيضاً  ولــكــن  الــوطــنــي  والمنتخب 
ألنــه كــان وال يــزال النجم األبــرز 
واألشــهــر واألمــهــر واألخــطــر في 
ســمــاء كـــرة الـــقـــدم الــقــطــريــة بل 
عندما  أيــضــاً  مبالغين  نــكــون  وال 
الخليجية  الكرة  سماء  في  نقول 

والعربية أيضاً.
وبما أننا اآلن على بعد خطوات 
الـــدوري  بطولة  نهاية  مــن  قليلة 
السابق  فريقه  خالله  نجح  الــذي 
ــلــقــب، فــإنــه  الـــريـــان فـــي حــســم ال
بكافة  نبحث  أن  علينا  لزاماً  كان 
الـــطـــرق عـــن هــــذا الــنــجــم األبــــرز 
يتحقق  حــتــى  لمقابلته  ونجتهد 
اللقاء  هــذا  معه  ونــجــري  الــهــدف 
منوعات  لقراء  ننقله  الــذي  الرائع 
[ مــن نــاحــيــة وعــشــاق هــذا 
الــنــجــم األســــطــــوري مـــن نــاحــيــة 

أخرى.
 أيـــن أنـــت مـــن الــســاحــة 
الرياضية واإلعالمية؟

- ال أحب الظهور بشكل مستمر 
عــلــى صــفــحــات الــصــحــف أو في 
المحطات  أو  الفضائية  الــقــنــوات 
للجمهور  عشقي  بسبب  اإلذاعــيــة 
ــانــي  الــقــطــري بــشــكــل عــــام والــري
بــشــكــل خــــاص ورغـــبـــتـــي فـــي أن 
من أن يشعروا  يشتاقوا لــي  بــدالً 
بــالــمــلــل مــنــه عــنــدمــا يــشــاهــدونــه 

لمدة ٢٤ ساعة كاملة عبر وسائل 
أتــشــرط  يجعلني  وهــــذا  اإلعـــــالم 
على القنوات الفضائية ثم أتهرب 
مــنــهــمــا بــعــد ذلــــك وأقــــــوم بغلق 
هــواتــفــي ألنــنــي اعــتــقــد  أن كسب 

الجمهور يكون باالبتعاد عنهم.
- مــــاذا عــن الــســبــب في 
ـــعـــاد عــــن الــســاحــة  ـــت االب
الرياضية بشكل عام ؟

األسباب  مــن  العديد  هناك   --
الخاصة منها أهمها على اإلطالق 
بولدي  اهللا  رزقني  أن  منذ  أنني 
تميم قررت أن أكرس كل حياتي 
مــن أجــلــه وأن أرعــــاه وأهــتــم به 
وأتــابــعــه حــتــى أجــعــل مــنــه العــبــاً 
عن  يــدافــع  أن  يستطيع  مــتــمــيــزاً 
ــنــا الــــوطــــنــــي فــي  شــــعــــار مــنــتــخــب
خالل  أنــا  فعلت  مثلما  المستقبل 

عدة سنوات.

مشوار تميم 
برنامجك  عن  حدثنا   -

اليومي حالياً؟
طبيعي  بشكل  حياتي  أعيش   -
جداً ما بين العمل والمنزل حيث 
المسلحة  الــقــوات  فــي  أعمل  إنني 
وبــعــد الــعــمــل أعــــود مــبــاشــرة إلــى 
الــراحــة  مــن  قسط  ألخــذ  المنزل 
ثـــــم أبــــــــدأ بـــعـــدهـــا رحـــلـــتـــي فــي 
يصبح  حتى  تميم  ولــدي  تجهيز 
في سماء كــرة القدم  بــارزاً  نجماً 
القليلة  األعـــــوام  خـــالل  الــقــطــريــة 

المقبلة، وذلك من خالل الذهاب 
السد،  بنادي  التدريبات  إلــى  معه 
وأؤكـــد أنــنــي ال أكــل وال أمــل من 
هذه المهمة التي أقوم بها وحتى 
فيها  يـــكـــون  ال  الـــتـــي  ــــــام  األي فـــي 
هناك تدريبات لتميم في النادي 
ومتابعته  بــتــدريــبــه  أقـــوم  فــإنــنــي 
بالمجمع  الــخــاصــة  الحديقة  فــي 
الــســكــنــي الــــذي أعــيــش فــيــه حيث 
أنــــــزل مــــن الـــمـــنـــزل عـــقـــب أداء 
الحديقة  هــذه  إلــى  العصر  صــالة 
وبصحبتي تميم لنلتقي بـ»ربعه» 
مـــن الــمــجــمــع الــســكــنــي، وأقـــــوم 

وأحياناً  فريقين  إلــى  بتقسيمهم 
أقـــوم بـــدور الــحــكــم وفـــي أحــيــان 

أخرى أشاركهم اللعب.
وراء  الـــســـبـــب  هــــو  مــــا   
تميم  بمشوار  االهتمام 

مع الكرة؟
- ابــنــي تــمــيــم الـــــذي يــبــلــغ من 
هــو كــل شــيء في  العمر ١٥ عــامــاً 
به  اهللا  رزقــنــي  أن  ومــنــذ  حياتي 
أخـــذ كــل وقــتــي وجــعــلــنــي أتــفــرغ 
وقتي  ومعظم  كبيرة  بصورة  له 
بتميم  وانــشــغــالــي  مــعــه  أقــضــيــه 
أحــد األســبــاب وراء عــتــاب بعض 

األصـــدقـــاء ألنــنــي مــقــصــر معهم 
بسبب تميم الذي أخذ كل وقتي، 
مــهــارات  يمتلك  ـــه  أن والــحــقــيــقــة 
رائعة تبشر بأنه سيكون نجم كرة 
في المستقبل، ومع ذلك ال أسعى 
أتمنى  ولكني  خليفتي  يكون  ألن 
يعبر  وأن  شخصيته  له  تكون  أن 
عن ذاته خاصة وأنني أجد متعة 
وربعه  تميم  مشاركة  فــي  هائلة 
في لعب الكرة في حديقة المنزل 
وفــــي الــكــثــيــر مـــن األحـــيـــان أجــد 

نفسي مدرباً له ولربعه.

ً أصبحت مليونيرا
ـــــف تـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع  كـــــي
التي  الــكــبــيــرة  الــشــعــبــيــة 

تحظى بها؟
عن  يتحدث  البعض  كــان  إذا   -
أنني أصبحت ثروتي كبيرة فإنني 
أؤكد أنني بالفعل ثري .. وثروتي 
الحقيقية هي حب الناس والتفاف 
كل  فــي  دائــمــاً  حــولــي  المشجعين 
مـــكـــان أذهـــــب إلـــيـــه، وأحـــــب أن 
أن ولدي تميم أصبح  أؤكد أيضاً 
نطاق  فــي  شعبيتي  فــي  يفوقني 

المنطقة السكنية التي نعيش بها.

الدوري والريان
 كـــيـــف تـــابـــعـــت بــطــولــة 

الدوري هذا الموسم؟
- تابعتها بتركيز شديد بطبيعة 
الحال وسعدت كثيراً بتألق فريق 
الريان منذ البداية والحقيقة أنني 

الكتيبة  بتألق  سعادتي  قــدر  على 
الــريــانــيــة إال أنـــنـــي كــنــت حــزيــنــاً 
كبير  عــدد  مستوى  لتراجع  أيــضــاً 
من الفرق الكبيرة والجماهيرية 
وعـــلـــى رأســــهــــا الـــســـد والـــغـــرافـــة 
والــعــربــي وأؤكـــد أن تــراجــع هذه 
األنــــديــــة أفـــقـــدنـــا بــعــض فــرحــتــنــا 
بفوز الريان بالدوري ألن البطولة 
على  تتحقق  عندما  رائــعــة  تكون 

حساب فرق قوية.
 هـــــل يـــعـــنـــي ذلـــــــك أن 
الريان فاز بالدوري هذا 
الــمــوســم بــســبــب تــراجــع 
هــــــذه األنــــــديــــــة ولـــيـــس 

فقط بسبب تألقه؟
- الريان ظهر بشكل جيد طوال 
واستحق  الموسم  هــذا  منافسات 
أن  أعتقد  ولكني  بــالــدوري  الفوز 
التتويج  هــذا  في  الرئيسي  السبب 
هــو تــراجــع األنــديــة األخــــرى، كما 
من  كـــثـــيـــراً  اســـتـــفـــاد  الــــريــــان  أن 

االستثناءات هذا الموسم.
يحقق  أن  تتوقع  وهـــل   
ـــــريـــــان لـــقـــب بــطــولــة  ال
الــــــــدوري فــــي الــمــوســم 

المقبل أيضاً؟
- لــألســف الــشــديــد لـــن يحدث 
ذلــــــــك وأؤكــــــــــــد لـــلـــجـــمـــيـــع عــلــى 
الـــدوري  أن  الخاصة  مسؤوليتي 
للريان  يكون  لن  المقبل  الموسم 
لــهــذا  مــــحــــدداً  وال أعـــــرف ســبــبــاً 
أن  أعــرف  ولكني  الــقــوي  الشعور 
الريان لم يفز ببطولة الدوري في 
تاريخه،  طــوال  متتاليين  عامين 
العديد  هــنــاك  أن  أيــضــاً  وأعــــرف 
مــن األنــديــة الــتــي ســتــحــارب من 
المقبل  الموسم  بلقب  الفوز  أجل 
وعـــلـــى رأســــهــــا الـــســـد والـــغـــرافـــة 
ولــخــويــا والــجــيــش وربــمــا العربي 

أيضاً.
 مــــاذا يــعــنــي لـــك عـــودة 

درع الدوري للريان؟
- يعني الكثير بالطبع ألن درع 
الدوري بالنسبة للريانيين بمثابة 
األب الذي غاب عن أبنائه لفترة 
زادت على ٢٠ عاماً كاملة وبالتالي 
فإن عودة األب ألبنائه تعتبر حدثاً 
رائعاً لهؤالء األبناء وأنا أحد هؤالء 
بعودة  كثيراً  فرحوا  الذين  األبناء 

الغائب الغالي علينا جميعاً.

ولـــــــــــدي تمـــيم نجــم المـالعب القـادم
منصور مفتاح صقر المالعب القطرية لـ منوعات [:

ص ص- حوار

الم تعدد  رغم 
أن إال  القطرية، 
ســيــبــقــى هـــو الــم
ورغــــم تــعــاقــب 
القط الصقر  جيل 

األشهر.
تعاقب فــرغــم 
أ أن  إال  دوريــنــا، 
فــ عالقة  ستبقى 

مر الزمان.
وعــنــدمــا يــتــح
فإننا القدم  كرة 
وع  .. إليه  نستمع 
الـــهـــداف الــتــاريــخ
ج فإننا  القطرية 
نــنــصــت إلــــى حــد
النج هــذا  يختفي 
فإن الجميع يبح
ـــيـــس ظـــــهـــــوره ل
التاريخي الهداف 
الــوطــ والمنتخب 
ألنــه كــان وال يــز
واألشــهــر واألمــه
ســمــاء كـــرة الـــقـــد
مبالغ نــكــون  وال 
سماء في  نقول 
والعربية أيضاً.

وبما أننا اآلن ع
نهاية مــن  قليلة 
خالل نجح  الــذي 
حــس الـــريـــان فـــي
علينا لزاماً  كان 

الـــطـــرق عـــن هــــذ
لمقابلت ونجتهد 
ونــجــري الــهــدف 
ننقله الــذي  الرائع 
[ مــن نــاح
الــنــجــم األســــطــــو

صقر المالعب

اختفاء المواهب

٣  رموز عربية

أكبر معمر بالمالعب

قال منصور مفتاح إن لقب صقر الكرة القطرية 
هو أعز وأحب األلقاب التي أطلقت عليه، مشيراً إلى 
أنه يحب هذا اللقب كثيرا ويتمنى من كل من يحبون 

منصور مفتاح أن ينادونه به.
وأضاف: في الحقيقة ال أعرف لماذا بعض وسائل 
وأنا  القطرية  الكرة  ثعلب  لقب  علي  أطلقت  االعــالم 
ال أحب لقب الثعلب وأتمنى من كل اإلعالميين في 
مرة  اللقب  هــذا  يُــــرددوا  ال  أن  قطر  وخـــارج  قطر 

أخرى.

اعــتــبــر مــنــصــور مــفــتــاح أن اخــتــفــاء 
أحد  الــمــالعــب  فــي  القطرية  الــمــواهــب 
عــزوف  وراء  الرئيسية  األســبــاب  أهــم 
في  المالعب  مدرجات  عن  الجماهير 
الــــــدوري وقــــال إن الــجــمــاهــيــر زمـــان 
وتذهب  والعــبــيــه  نــاديــهــا  تعشق  كــانــت 
لكن  التشجيع  أجــل  مــن  الــمــالعــب  إلــى 
المواهب  قلت  عندما  أنه  اعتقادي  في 
قلت الجماهير وأتمنى ظهور أكثر من 

موهبة لجذب الجماهير لمالعبنا.

قــــال مــنــصــور مــفــتــاح إن الــمــصــري 
محمود الخطيب والسعودي ماجد عبد 
رموز  ثالثة  أشهر  قطر  من  وهــو  اهللا 
كروية في الوطن العربي خالل العقود 
األخـــيـــرة وقــــال أنـــا ال أعــتــرف بــرمــوز 
أما  واألشــهــر،  األفضل  كنا  ألننا  أخــرى 
الالعبون الكبار اآلخرون فكانوا نجوماً 
الــرأي  يوافقوني  الكثيرين  أن  وأعتقد 

في ذلك.

المالعب  فــي  معمر  أكــبــر  مفتاح  منصور  يعتبر 
القطرية حيث لعب ٣٠ عاماً في جميع الفئات السنية 
ولعب الكرة حتى بلغ عمره ٤٥ سنة وآخر محطاته 

كانت في الوكرة والسيلية.
فضل  صــاحــب  مصر  منتخب  أن  منصور  ويـــرى 
عــلــيــه فـــي شــهــرتــه بــعــد أن شــــارك ضـــده فـــي ثــالث 
الثالث  المناسبات  في  يسجل  أن  واستطاع  مباريات 
وتربطه عالقة جيدة مع أبرز نجوم الكرة المصرية 
ومصطفى  أبوزيد  وطاهر  الخطيب  محمود  أمثال 

عبده.

اع
ااااااالالــممــو
أأهأأأأهـــم
اااااااااللججم
اااالـــــــدد

ككككــاننــت
إإإإإإلإلــىى
فففيي
قققلتت
مممووه

ق
مممححح
اااااااهللاهللاهللاهللا
ككككررو
ااااألخخ
أأأأأأخخـــر
اااالالالع
وووأعع
فففيي

تاريخ 
اإلنجازات

أعظم هداف في تاريخ منتخب قطر بـ ٤٨ 
هدفاً.

أعظم هداف في تاريخ منتخب قطر في 
دورات الخليج بـ ١٣ هدفاً.

أعظم هداف في تاريخ دوري قطر بـ ١٧٩ 
هدفاً.

ثاني أكثر العب من حيث مرات المشاركة 
في الدوري القطري بـ ٢١٦ لقاًء وراء مبارك 

عنبر السداوي صاحب الـ ٢٤٦ لقاًء.
 ٣٦ بـ  األمير  كأس  تاريخ  في  هداف  أعظم 

هدفاً.
أعظم هداف في تاريخ كأس الشيخ جاسم 

بـ ٣٤هدفاً.
الدوري  تاريخ  في  رباعية  سجل  من  أكثر 

القطري في ٦ مرات.
أكثر من سجل ثالثيات في تاريخ الدوري 

القطري في ٩ مرات.
أكــثــر مــن فـــاز بلقب هـــداف الـــــدوري في 

قطر بـ ٤مرات كاملة.
موسم  فــي  تهديفي  مــعــدل  أكــبــر  صــاحــب 

واحد حيث سجل ٢٢ هدفاً من ١١ مباراة.
أعــظــم هــــداف فـــي تـــاريـــخ مــنــتــخــب قطر 

بكؤوس آسيا لألمم بأربعة أهداف.



بعد أدائهبعد أدائهم الخدمة الوطنية.. شباب لـ منوعات [:

 رغم مرور أشهر عديدة على نيلهم شرف أداء واجب الخدمة الوطنية وعودة كل منهم إلى تبوء موقعه كتب: نشأت أمين 

األساسي في خدمة الوطن في ميدان آخر في الحياة المدنية إال أن التواصل بينهم لم ينقطع، حيث نسجت فترة 

التجنيد التي لم تدم أكثر من ٣ أشهر بينهم عالقة صداقة قوية تعّدت في قوتها ما هو أبعد من الصداقة.

 االتصاالت الهاتفية تمثل الحد األدنى لمستويات التواصل بين من كانوا من منسوبي الخدمة الوطنية، أما المستويات األخرى 

فأبرز مالمحها الزيارات المتبادلة سواء خالل المناسبات أو في األوقات العادية.

 منوعات [ حضرت إحدى الجلسات مع عدد من الشباب القطري ممن أدوا الخدمة الوطنية في مجلس والد زميلهم عوض 

آل نمالن الحبابي بمنطقة الريان حيث رووا خاللها مدى استفادتهم من فترة التجنيد بعد عودتهم للحياه المدنية وذكرياتهم عن 

على  والمحافظة  الكبيرة  المهام  مسؤولية  تحّمل  على  والقدرة  االنضباط  أن  أكدوا  حيث  مستقبلهم،  على  وتأثيرها  الفترة  تلك 
الوقت واللياقة البدنية كانت من أبرز مكاسبهم.

أو  وزارة  توجد  تكاد  ال  أنه  لدرجة  الصداقات  من  كبيراً  عــدداً  لهم  أتاحت  الوطنية  الخدمة  فترة  أن  إلى  وأشــاروا   

مؤسسة أو أي جهة ما في الدولة إال ويوجد فيها على األقل شخصان أو ثالثة من أصدقائهم ممن تزاملوا 

معهم خالل فترة التجنيد، معربين عن أملهم في عودتهم إلى حياة الُجندية مرة أخرى.

الخدمة  تجربة  أن  الحبابي  فيصل  يؤكد    
ألنها  لنا  بالنسبة  كبيرة  أهمية  تمثل  الوطنية 
جعلتنا قادرين بقوة على تحّمل المسؤوليات 

شك  بــدون  يُسهم  مــا  وهــو  الكبيرة 
فــــي خـــلـــق جـــيـــل قــــــادر عــلــى 

الــعــطــاء والــكــفــاح والــقــيــام 
إليه  الــمــوكــلــة  بــالــمــهــام 

بكل كفاءة.
بخالف  وأضاف: 
ذلــــــك كــــانــــت فــتــرة 
الـــتـــجـــنـــيـــد فـــرصـــة 
كــــــبــــــيــــــرة لـــــــزيـــــــادة 

كــأبــنــاء  بيننا  الــلــحــمــة 
قطر،  هو  واحــد  لوطن 

ــلــشــبــاب  حـــيـــث أتـــــاحـــــت ل
بعضهم  على  التعّرف  فرصة 

التواصل  واستمرار  كثب  عن  البعض 
فــيــمــا بينهم ســــواء خـــالل فــتــرة الــتــجــنــيــد أو 
بعدها، كما أنها تؤهل للشباب القطري لكي 
النداء  وتلبية  وطنه  عن  للدفاع  جاهزاً  يكون 

في أي لحظة.
وأشار إلى أنه تعّلم من الفترة التي قضاها 
فـــي الــخــدمــة الــوطــنــيــة االنـــضـــبـــاط وهــــو ما 

ساعده كثيراً عقب عودته إلى الحياة المدنية 
عــن الــمــهــارات الــعــديــدة الــتــي اكتسبها  فــضــالً 
والتي أسهمت في إعادة بناء شخصيته ليكون 
قادراً على اتخاذ القرار بشكل أفضل 
جعلته  أنـــهـــا  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
وزمــــــالءه عــلــى اســتــعــداد 
دائــــــم ذهـــنـــيـــاً وبـــدنـــيـــاً 
يوكل  مــا  بكل  للقيام 
إلـــيـــهـــم مــــن أعـــمـــال 
رايــة  تجعل  ومــهــام 
قطر خفاقة عالية، 
ـــهـــدف الـــذي  وهــــو ال
نـــعـــمـــل جـــمـــيـــعـــاً مــن 

أجله.
 وأضاف: ال أزال أذكر 
األيام الرائعة التي قضيتها مع 
الثالثة  الدفعة  خريجي  مــن  زمــالئــي 
جامعيين في رحاب معسكر الخدمة الوطنية 
في  ألصدقائي  روايتها  عن  أتوقف  ال  والتي 
العمل اآلن كما أتذكرها أيضاً مع زمالئي من 
والتي  المستمرة  لقاءاتنا  خــالل  الخريجين 

تتواصل في مختلف المناسبات حتى اآلن.

تعلمت عدم إهدار الوقت
فيصل الحبابي:

 يقول عبد العزيز الحبابي: لقد كنت ممن 
حظوا بشرف أداء الخدمة الوطنية ضمن أول 
أداء  تأجيل  بإمكاني  كـــان  أنـــه  ورغـــم  دفــعــة، 
في  أكـــون  أن  على  حرصت  أنني  إال  الخدمة 
طليعة من يلبون نــداء الوطن في هــذا الشأن 
وبالفعل فقد كانت الخدمة الوطنية بالنسبة لي 
وباقي زمالئي فرصة كبيرة لنا لصقل مهاراتنا 
واكتساب المزيد من الفنون القتالية والعسكرية 
والمدنية.  كما كانت مناسبة وفرصة مهمة 
للتعبير عن مــدى حب الوطن الــذي ال يكون 
التعبير عنه بمجرد كلمات تقال، لكن أقوال 
عن ذلــك فقد كانت  تؤكدها األفــعــال وفضالً 

الخدمة الوطنية سبباً مباشراً ساعدنا في رفع 
مستوى لياقتنا البدنّية التي ال شك أن الكثيرين 

منا قد فقدوها بسبب إيقاع الحياة.
وتـــابـــع: أحــــرص كــثــيــراً مــنــذ انــتــهــاء فترة 
تجنيدي على المحافظة على ذلك القدر الكبير 
خالل  مــن  اكتسبتها  التي  البدنية  اللياقة  مــن 
المحافظة على أداء التمرينات الرياضية بين 
الحين واآلخر، كما أحرص كثيراً على التواصل 
مع من شرفت بمزاملتهم في الخدمة الوطنية، 
ورغم مرور ما يقرب من عامين على أدائنا 
لهذا الواجب العظيم إال أننا ما نزال نتواصل مع 
بعضنا البعض ونلتقي في العديد من المناسبات 

الطريفة  الــمــواقــف  لقاءاتنا  خــالل  ونسترجع 
والذكريات التي جمعتنا سوياً.

 وأكــد أن فترة الخدمة الوطنية 
أفادته  أشهر  لثالثة  امتدت  التي 

على  االعتماد  مسألة  في  كثيراً 
النفس بشكل أكبر، من خالل 
تــعــلــم الــكــثــيــر مـــن الــمــهــارات 
واكـــتـــســـاب مـــعـــارف جــديــدة 
فــــي الــكــثــيــر مــــن الــمــجــاالت 

في  يُساهم  ما  وهــو  المتنوعة، 
خلق جيل جديد قادر على القيادة 

والمسؤولية ,

الخدمة  أن  إلى  القحطاني  محمد  يشير   
القطري  للشباب  مهمة  مــدرســة  الــوطــنــيــة 
الشخصية  وتقوية  وااللــتــزام  االنضباط  فــي 
والــمــســاعــدة فـــي تــخــطــي مــصــاعــب الــحــيــاة 
على  قــادريــن  صالحين  مواطنين  وصناعة 

المساهمة في بناء الوطن.
 وأضــــاف: فــتــرة الــخــدمــة كــانــت بالنسبة 
مــعــانــي  إلدراك  مــهــمــة  فـــرصـــة  أيـــضـــاً  لــنــا 
مفاهيم جديدة في الحياة كااللتزام والوفاء 
واإلخالص للوطن، كما أنها تزيد في صالبة 
فــرداً  منه  وتصنع  بــالــوطــن،  الــفــرد  ارتــبــاط 
الــقــوانــيــن  خـــالل  مــن  المجتمع  فــي  صــالــحــاً 
الداخلية التي تحكم المؤسسة العسكرية وما 
التزام  من  لها  المنتسبين  كل  على  تفرضه 

وانضباط ومسؤولية.
الوطنية  بالخدمة  التحقت  عندما  وتابع:   
لم تكن الحياه العسكرية غريبة بالنسبة لي 
عاماً   ١٦ عمري  كــان  أن  منذ  عايشتها  فقد 
من التدريب خالل فترة الصيف في مركز 
تــدريــب الــطــلــبــة حــيــث كـــان هــنــاك بــرنــامــج 
صــيــفــي مـــدتـــه ٣ أشـــهـــر لـــتـــدريـــب الــطــالب 
كانت  بالطبع  أنها  إال  العسكرية  الحياه  على 
تدريبات  طبيعة  عن  كلياً  تختلف  تدريبات 

الخدمة الوطنية.
 وأكد أنه بالنسبة لمن هم في مثل عمره 
ممتدة  تــزال  ال  كانت  تجنيدهم  فترة  فــإن 
عن  ســمــاعــه  فـــور  أنـــه  إال  صغير  عــمــره  ألن 
من  بــادر  الوطنية  الخدمة  مشروع  تدشين 

يطلبه  أن  دون  اسمه  بتسجيل  نفسه  تلقاء 
أحـــد، شــأنــه شـــأن الــكــثــيــريــن مــمــن التحقوا 

بالخدمة الوطنية.
 وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه كـــــان ضــمــن 

مــــجــــمــــوعــــة تــــعــــد مــــــن أصـــغـــر 
مــجــنــدي الــدفــعــة األولــــى سناً 
حـــيـــث كـــانـــت الـــدفـــعـــة تــضــم 
الـ  أعمارهم  تــجــاوزت  شباباً 
وصل  فقد  وبالتالي  عاماً   ٣٣
الفارق في األعمار بينهم إلى 

حوالي ٧ أعوام.  وأكد أن ذلك 
يعكس مــدى الــحــب الـــذي يكنه 

الشباب القطري لوطنهم ورغبتهم 
في التسلح بكل بالعلوم والمعارف.

الحياة العسكرية ترفع اللياقة البدنية

عرفت العسكرية وعمري ١٦ سنة

عبد العزيز الحبابي:

محمد القحطاني:

 أكـــد عـــوض آل نــمــالن أن 
هـــنـــاك أوقــــاتــــا ولــحــظــات 

تظل  اإلنسان  حياة  في 
ذاكرته  في  محفورة 

مدى الحياة.
وقال: لقد دخلت 
ـــخـــدمـــة الــوطــنــيــة  ال
وعــــــــدد أصــــدقــــائــــي 

الـــذيـــن أعــرفــهــم في 
الـــدفـــعـــة ال يـــزيـــد عــن 

٤ أشـــخـــاص وبــعــد انــتــهــاء 
فـــتـــرة الــتــجــنــيــد أصـــبـــح عــدد 

أصدقائي ٥٠٠ شخص.
أدائـــي  أعــتــبــر  فــأنــا  لــي  بالنسبة  وأضــــاف:   
الــخــدمــة الــوطــنــيــة واحـــــدة مـــن هـــم فــتــرات 
حياتي واألوقات التي ستبقى حية في نفسي 
الوطني  الواجب  هذا  أديت  لكوني  ليس  لألبد 
الـــــذي اعـــتـــز بـــه فــحــســب ولـــكـــن ألنـــنـــي كنت 

ضمن منسوبي أول دفعة تنال 
بأنني  هـــذا الــشــرف عــلــمــاً 
ــــــادرت من  ـــــذي ب ــــا ال أن
بتسجيل  نفسي  تلقاء 

اسمي.
الطريف  وقـــال:   
ـــــدمـــــا تـــم  أنــــــــــه عـــــن
تــــدشــــيــــن مــــشــــروع 
الخدمة الوطنية كنت 
إلى  رسمية  مهمة  في 
ممثالً  الــشــقــيــقــة  الــكــويــت 
عن وزارة األوقــاف والشؤون 
اإلسالمية التي كنت أعمل بها سابقاً 
لتسجيل  توجهت  المهمة  مــن  عــودتــي  وفــور 
أسبوع  وبعد  الطلبة  تدريب  مركز  في  اسمي 
من التسجيل تلقيت اتصاالً من أحد المعنيين 
بالمركز يبلغني فيه بورود اسمي في كشوف 

المجندين.

كسبت ٥٠٠ صديق خالل فترة التجنيد
عوض آل نمالن:

ـــــرة بــــالــــذكــــريــــات الــجــمــيــلــة ـــــام ــــة الــــوطــــنــــيــــة ع ــــدم ــــخ أيــــــــام ال

ــــــاط ــــــضــــــب ــــــة مـــــــــدرســـــــــة فـــــــــي االن ــــــي ــــــوطــــــن ـــــــخـــــــدمـــــــة ال ال
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اليوم  وبنفس  حمد  بمستشفى  أخــوي  بنت  أزور  رايحة  كنت   -

كلهم  اللعيبة  وجــايــيــن  مــرقــد  الــســد  لعيبة  مــن  العـــب  فــي  كـــان 

في  وكان  الباص  من  ينزلون  أطالعهم  وأنا  واندمجت  يزورونه 

المشكلة  هنا  مو  العالم  قدام  حفرة  في  وطحت  للمدخل  صيانة 

إنه أخواني معي واحد سوى نفسه ما يعرفني والثاني تلثم وقام 
يساعدني.

بالليل  الصناعية  فــي  كــراج  نــدور  كنا  مــره   -
الــمــهــم ويــطــلــع لــنــا كــلــب ضــخــم شـــوي مــن بين 
السيارات ونبح علينا من الخرعة كنا بننزل من 

السيارة وبنشرد.

تغريدات تركشتغريدات تركش
أســـراري  أقـــول  لــمــا  عــمــري  غلطة   -
لواحد وأصير موسوس كل عمري وما 

قدر أزعله وانتظره يموت.

هل تعلم؟
هــــل تــعــلــم أن تــــنــــاول الـــبـــرتـــقـــال يــومــيــاً 
اللي  البرتقال  مــن  التخلص  على  يساعدك 

موجود في البيت.

د تقري الجريدة 
ل تعلم بينما أنت قاع

- ه

رحلته  ينتظر  وقاعد  تذكرة  ماسك  غيرك 

في المطار؟

شكلك ما تعلم

مضاد  شامبو  لتعمل  ماليين  تــصــرف  عالمية  شــركــات   -
للقشرة

ويقولك  كوسة  طبخة  مقادير  يعطيك  واحــد  لــك  ويطلع 

وبتختفي القشرة!
حطها على رأسك 

س تأكل األخضر واليابس وماتمتن وناس تسوي اليك على صورة كيكة 
- نا

يطلع لهم كرش!!

كل  لــلــهــواش  طــاقــة  فــيــنــي  إذا   -
والناس  ومــرتــب  زيــن  يصير  شــي 
طــيــبــيــن مـــعـــاي حــتــى الــــذبــــان ما 

يوطوط عندي!

الثاني - ثــرثــرة األصــدقــاء ال تمل، مع  والــنــص  خــرطــي  نصها  أنــه 
ذنوب..

قبيحة  أنتي  لك 
قال  رجل  إذا   -

امــــرأة  ا 
وإذ ـــلـــذوق  ل

يــفــتــقــر   
فــهــو

هي تغار منك 
لت أنتي قبيحة ف

قا

قبيحة  أنــتــي  ك 
لــ قـــال  طــفــل  وإذا 

فخالص عاد صج قبيحة.

إشـــارات 
ي اســمــه 

- تـــرى فــي شــ

إذا  طلعها 
ت هــذي  إيــدك  ة، 

بالسيار

قة بارك اهللا فيك.
كنت راكب نا

واحـــــد يــســولــف 
- أخــــس مـــوقـــف لــمــا 

جــأة يقولك 
مــعــاك وأنـــت ســرحــان وفــ

 تنصحني؟!
أنت شنو

ير اند لفلي.
ك تستعمل ف

- أنت انصح

دة 
ه

حة.

وطــبــعــاً  بــالــجــامــعــة  لـــي  ســنــة  أول   -
في  المهم  الــمــدارس  أيــام  على  متعودة 
الجامعة أول ما دخلت الدكتورة وقفت.

ل بسوي 
وم أقــــو

ف أنـــي كــل يـــ
- اعــتــر

ميري بس خالص ال 
ويأنبني ض

رجيم.. 

أحساس وال ضمير.

- مره كنت صابغة شعري ومبسوطة 

جدتي تسألني شفيه شعرج 
ما دريت إال 

أشهب؟!

- اعــــتــــرف أنـــــي يـــــوم كـــنـــت صــغــيــرة 
وأكون مع أمي بالجمعية أقول لها أبي 

هالحالوة وإذا قالت ال، أروح أبوقها.

اإلمــام  قي 
وصدي بالبر  صلي 

ن كنا  مــره   -

ورى  يركض  وراح  علينا  سحب  أنــه  لمهم 
ا

مــا نــدري شنسوي 
أرنــب مــر قدامنا واحــنــا 

هللا يغفر لنا.
وال نطرد وراه ا

مل الصالة 
نك

ـــام كنا فــي رحــلــة وتــطــوعــت إلطعام  - يــوم مــن األي

بخرطومه  بيدي  اللي  الخضار  كل  أخذ  والفيل  الفيل 

وبعد ما خلص تفل في وجهي ما قول إال خيراً تعمل 

شراً تلقى والفيل ناكر جميل.

áμª°ùdGh âæÑdG
الزمان،هناك  قديم  فــي  مــاكــان  يــا  كــان 
ويذهب  الــبــحــر،  مــن  السمك  يصيد  صــيــاد 
كل يوم إلى البحر في أول النهار ويعود في 
آخره، وكان عنده زوجة وبنت، شاء القدر 
وتــوفــيــت الــزوجــة وأصــبــحــت بــنــت الصياد 
البيت،  فــي  بــمــفــردهــا  تجلس  األم،  يتيمة 
عندما يذهب األب للصيد، ولكنها مع األيام 
سئمت من هــذه الحياة والــوحــدة وقــررت 
أن تعرض على أبيها الــزواج علها تجد من 

يواسيها في وحدتها.
البنت  قــالــتــه  بــالــلــي  األب  فــعــل  ـــمـــراد:  ال
وتزوج وأصبح للبنت زوجة أب وبعد ذلك 

رزق الصياد بثالث بنات. 
تعامل  األب)  (زوجــــة  الــزوجــة  وأخــــذت 
تضع  فكانت  وسيئة،  قاسية  معاملة  االبنة 
تعمل  بحيث  البنت،  على  البيت  أعمال  كل 
من أول النهار إلى آخره، وترتدي مالبس 

ممزقة ووسخة.
وفي يوم رجع الصياد ومعه صيد وفير 
وذهبت  السمك  البنت  فأخذت  السمك  من 
بين  وكانت  تنظفه.  لكي  البحر  شاطئ  إلى 
السمك سمكة كبيرة فتكلمت تلك السمكة 

وقالت للبنت: أتركيني وسأغنيك.
فــقــالــت الــبــنــت أخــــاف مـــن زوجــــة أبـــي، 

وأعادت السمكة نفس الكالم فتركتها البنت 
في البحر، وعندما رجعت كان الخوف يمأل 
العقاب  في  وتفكر  البنت  وترتجف  قلبها، 
الــذي ستناله من زوجــة أبيها، ولما علمت 
زوجة األب عاقبتها بأن حرمتها من الغداء، 
فحزنت البنت، وبعد أن انتهت زوجة األب 
وبــنــاتــهــا مــن الـــغـــداء أخــــذت الــبــنــت الــقــدور 
واألطباق إلى الشاطئ لتغسلهم ولما وصلت 
أخذت تبكي من شدة الجوع، فخرجت لها 
السمكة التي كانت قد تركتها تذهب للبحر 
وسألتها: لماذا تبكين؟ فقالت لها: إن زوجة 
السمكة  غطست  الــغــداء،  من  حرمتني  أبــي 
في البحر وجاءت لها بأفخر الطعام فأكلت 
البنت وشبعت وبعد ذلك رجعت إلى البيت 
على  تــأخــرت  ألنــهــا  األب  زوجـــة  فضربتها 

السيف (الشاطئ).
يتزوج  أن  السلطان  ابــن  قــرر  يــوم  وفــي 
فـــدعـــا جــمــيــع بـــنـــات الــمــديــنــة لــكــي يــخــتــار 
عــروســة لـــه، فــقــامــت زوجـــة األب وزيــنــت 
بناتها ورمت أرزاً وحب هريس على األرض 
لكي تذهب هي وبناتها إلى الحفلة، وتترك 
وتعيده  الهريس  وحب  األرز  لتنظف  البنت 
فـــي أكــيــاســه. جــلــســت الــبــنــت فـــي الــدريــشــة 
(النافذة) وأخذت تبكي، فمرت عجوز أمام 

فأخبرتها  تبكين؟  لــمــاذا  وسألتها.  النافذة 
ـــ(الــســالــفــة) فــذهــبــت الــعــجــوز وأحــضــرت  ب
مجموعة من الحمام ليجمع الحب، وقالت 
لــهــا: ألــبــســي أجــمــل مــا عــنــدك مــن الثياب 
الحفلة،  إلــى  إذهــبــي  لها:  وقــالــت  وزينتها، 
ولكن ال تتأخري في العودة، فذهبت البنت 
إلى الحفلة، ورآها ابن السلطان فأعجب بها 
معها  رقــص  ذلــك  وبعد  بجانبه،  وأجلسها 
البيت،  إلـــى  بــاكــرة  تــعــود  أن  نــســت  ولكنها 
تأخرت  أنها  تذكرت  الحفلة  انتهاء  وقــرب 
فــجــرت إلـــى الــبــيــت ولــكــن حـــذاءهـــا سقط 

البيت  وصلت  ثــم  السلطان،  ابــن  بركة  فــي 
األكياس،  في  الهريس  وحب  األرز  فوجدت 

فبدلت ثيابها وجلست تنتظر زوجة األب.
وعــنــدمــا رجــعــت زوجـــــة األب أخــبــرت 
لها  وقــالــت  الحفلة  فــي  شــاهــدت  بما  البنت 
(ألنها  السلطان  ابــن  أحبت  التي  البنت  عــن 
خيل  ذهبت  الثاني  اليوم  وفــي  تعرفها)  لم 
لكن  البركة  مــن  تــشــرب  كــي  السلطان  ابــن 
الــخــيــل امــتــنــعــت عـــن الــــشــــرب، فــعــلــم ابــن 
السلطان باألمر، فذهب إلى البركة ووجد 
كل  إلــى  به  الخدم  يخرج  بــأن  فأمر  الحذاء 

بيت ويقيسون الحذاء، على كل فتاة، حتى 
يتزوجها  كي  الحذاء  هذا  صاحبة  من  يرى 
بيوت  على  به  وداروا  الــحــذاء  الخدم  فأخذ 
خبأت  األب  زوجــة  علمت  وعندما  كثيرة، 
بنت الصياد في الفرن البلدي (التنور) ولما 
لبناتها،  وألبسته  الحذاء  أخــذت  الخدم  جاء 
أكبر  المرات  بعض  في  كان  الحذاء،  ولكن 
وبــعــض الــمــرات أصــغــر مــن أرجـــل بناتها، 
إحــدى  رجــل  قطعت  األب  زوجـــة  أن  حتى 
بناتها، ولكن الحذاء لم يأت على مقاسها، 
فصاح الديك مؤذناً يقول: (البنت الزينة في 
التنور)، فطردته زوجة األب ولكنه كرر ما 
التنور  إلى  وذهبوا  قوله  الخدم  وسمع  قال. 
فكان  الــحــذاء،  وألبسوها  داخــلــه  فوجدوها 
مقاسها، وأخبروا ابن السلطان وأرسل لها 
من يخطبونها، فقالوا للزوجة: ماذا تطلبين 

مهراً للبنت؟.
فقالت: أطلب كيساً من العوم وكيس تمر 
(العوم: سمك صغير مجفف ويؤكل ناشفاً) 
فأحضروا لها ما طلبت. وقالت للبنت: أأكلي 
مــهــرك فــأكــلــت، وكلما قــالــت لــهــا: شبعت. 
إلى  مــهــرك  أأكــلــي  األب:  زوجـــة  لها  قــالــت 
فانتفخ  التمر،  وكيس  العوم  كيس  أكلت  أن 
بطنها وذهبت إلى الشاطىء وأخذت تبكي، 

عقتها  الــتــي  الكبيرة  السمكة  لها  فظهرت 
السمكة  البنت  وأخبرت  البحر  في  (رمتها) 

بما فعلت زوجة األب.
بطنها  وفتحت  تعالي  السمكة:  فقالت 
ونظفته ووضعت فيه لؤلؤ ومرجان وصبت 
لها:  وقالت  وخيطته  وطيب  ورد  مــاء  فيه 
أريد  قولي:  السلطان  ابن  على  أدخلوك  إذا 
أن أتبرز وأتبول وعندما جاء الموعد (حق) 
الزفاف أقيمت األفــراح ودعوا جميع الناس 
مـــن فـــقـــراء وأغـــنـــيـــاء، واألقــــــارب واألهــــل، 
وعندما زفوها على ابن السلطان، قالت له: 
أريد أن أتبول فقال لها تبولي في قحفيتي 
(طاقيتي) فتبولت ماء ورد، وطيب، ففرح 
ابـــن الــســلــطــان بــزوجــتــه وخــــرج إلـــى أخيه 
يتزوج  أن  أخــوه  فقرر  جــرى،  بما  وأخبره 
نفس  األم  وطلبت  فخطبها  الثانية  األخــت 
على  زفوها  وعندما  (السابق)  األول  المهر 
ابن السلطان الثاني، قالت له: أريد أن أتبرز 
فــقــال لــهــا: تــبــرزي فــي غــتــرتــي، فتبرزت 
وســـخـــاً فــذهــب وأخـــبـــر أخـــــاه، وبــعــد ذلــك 
وتتحسف  تبكي  أمــهــا  إلــى  وذهــبــت  طلقها 

(تتحسر) على حظها.
«ورحنا عنهم ويينا حتى شيء ما عطونا»
/> أحمد بن محمد بن لملوم المسيفري

@turkish-qatar 



الصـورة
مغطية  والمباني  الشجر  ينفع،  ما  لكم  قلت 

الشيراتون، الزم مكان عالي
خالص ب أحلها لك 

يا رّشود وبـتآخذأحلى 

لقطة للشيراتون

مـــــن ويــــــن نـــجـــيـــب لــك 

مكان أعلى من جذي؟!

قدام المسجد

خّلود، سّلوم،مب عارف 

شلون أشكركم على 

مساعدتي، إذا

فزت إن شاء

اهللا

عزيمة في المطعم الهندي، 
وثالث عزايم كندادراي،  
قلت لنا خمسين
مّرة

خلص إنت 

وراسك، قبل ال يجي

حد ويشوفنا، بيشوتون

فينا بسبتك

بو شيخة، رحنا فيها.

يا رب ما يشوفني ، آنا مالي 

خص.. يا رب ما يطالع

فوق...

فّهود،

إن...بتجيك شوته

تشيرك في شجرة التانكي

انطم ،بتقعد تراقب هني، 

وإذا شفت حد جاي تنبهنا

آنا مالي

خص

فّهود،شعندك 

هني؟ روح 

بيتكم قّيل

آنا ما لي خص، قصدي 

انطر الشباب بنروح 

الدكان

بـــــاقـــــي كــــــم لـــقـــطـــة، 

والجائزة إن شاء اهللا 

تصير مضمونة

رحنا فيها، 

بو شيخة رجع من الدوام. 

خلونا نشرد قبل ال يشوفنا

عنده خمس بنات واللي يمر عند بيتهم 

يقول: إنت جاي تغازل بناتي. 

شبيقول إذا شافنا

ما عليه يا فّهود،  خل ينتهي الموضوع 

بس،  بـ أطيح فيك ترفس لين تكره 

نفسك

ما عليكم

منه، تعالوا انخشوا 

عندي في بيتنا
وآنا شعلي؟!!

آنا مالي خص

يا اللي ما تستحون

وال تخجلون، تصورون 

بناتي، آنا أراويكم،

بـ أتصل بالشرطة

تكذب علي؟ 

خــــل الـــشـــرطـــة يــربــونــكــم 

الحين ياللي ما تستحون

 ما كذبت عليك، آنا 

ما طلعت معاهم، 

آنا مالي خص

قسماً باهللا ما صورت غير الشيراتون، 

كنت أبي أصور لقطة حق الـ......

احنا نعرف كل شي، بس الزم
نحمض الفلم بطريقتنا، ونتأكد إنكم

ماصورتوا غير لقطات حق مسابقة المدرسة. 
تقدر تجي بعد كم يوم وتستلم كاميرتك 

بهـ المناسبة بـ أعزمكم في المعصرة،

وبـ نطلب ٣ بيض مفيوح

و ٣ عصير موز. بس

بس احنا أربعة، 

خّلود، آنا مالي 

خص

أحلى شي

انهم حمضوا لي 

الصور، وعطوني 

النيجاتيف ببالش

تعجبني رجولتك ودفاعك عن ربعك، 

بس احنا نبي الكاميرا اللي كانت 

عندهم، الزم نتأكد إنكم

 ماصورتوا بيوت الفريج

ما عندي

شي أقوله

بيت خلود

قدام مركز الشرطة

الحلقة (١)

سيناريو: سعود علي -  رسوم: ديمة العلمي

١١١١الخميس ٢٩ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ هـ - ٧ أبريل ٢٠١٦ م 

مغطية  خالص ب أحلها لك ي 

يا رّشود وبـتآخذأحلى 

انطم ،بتقعد تراقب هني، قدام المسجد

تنبهنا وإذا شفت حد جاي



   الدوحة - سعود علي:
 «مـــنـــذ أربـــعـــة عــشــر قـــرنـــاً مـــن الـــزمـــان 
هذه  رمــال  من  العربية،  المعجزة  تفّجرت 
ولكن  بالسالح،  ال  العالم،  لتغزو  الصحراء، 
واستطاع  الشجاع.  والضمير  والقلب  بالعقل 
الــــعــــرب أن يــحــقــقــوا مــعــجــزتــهــم الــكــبــرى 
األنهار  شــواطــئ  إلــى  الصحراء  مــن  فخرجوا 
والــبــحــار، وفــتــحــوا الــمــدن الــقــديــمــة، وبــنــوا 
جديدة صارت على مر األيــام منارات  مدناً 
للعدل والمعرفة والثقافة والحضارة». تلك 
وأستاذ  األجــيــال  ُمعلِّم  قلم  خّطها  الكلمات 
الصحافة ناصر محمد العثمان، وكانت جزءاً 
من  األول  الــعــدد  فــي  االفتتاحي  مقاله  مــن 
جريدة [ التي صدرت في العاشر من 
مايو ١٩٧٩، والتي كان يرأس مجلس إدارتها 

الراحل الشيخ علي بن جبر آل ثاني.
 وفي ختام المقال االفتتاحي كتب األستاذ 
ناصر العثمان: «فبسم اهللا الرحمن الرحيم 
نبدأ عددنا األول، من الدوحة عاصمة قطر 
ظل  في  النبيل  وطموحها  نهضتها  عهد  في 
قلوبنا  ــانــي..  ث آل  حــمــد  بــن  خليفة  أمــيــرهــا 
وعقولنا هللا والوطن الجريح واإلنسان العربي 
الــثــانــيــة،  مــعــجــزتــه  يــحــقــق  أن  ينبغي  الــــذي 
امتداداً وإحياًء لمعجزة اآلباء منذ أربعة عشر 

قرناً من الزمان».
٢٤ صفحة

 صـــــدرت الــصــحــيــفــة في 
نفسها  فت  وعرَّ صفحة،   ٢٤
بأنها جريدة يومية سياسية 
جـــامـــعـــة مــســتــقــلــة تـــصـــدر 
أسبوعياً عن مؤسسة الخليج 
لــلــنــشــر والـــطـــبـــاعـــة، وثــمــن 
ر  ــبــيــع ريـــــال واحــــــد. تــصــدَّ ال
الـــصـــفـــحـــة األولـــــــــى عـــنـــوان 
رئيسي: «٦٠٠ مليون مسلم 
يــتــجــهــون بـــأنـــظـــارهـــم إلـــى 
المؤتمر  ُعقد  حيث  فــاس»، 
بحضور  الــعــاشــر  اإلســـالمـــي 
٣٤ دولة، وقّرر المجتمعون 
على  مــصــر  عــضــويــة  تعليق 

خــلــفــيــة اتـــفـــاق «كـــامـــب ديــفــيــد» مـــع دولـــة 
المجتمعون  أكــد  كما  الصهيوني.  االحــتــالل 
اعتبار منظمة التحرير ممثالً وحيداً للشعب 
ترأس  حول  التالي  الخبر  وجــاء  الفلسطيني. 
األمير األسبق سمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني رئاسة الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء 
الـــذي خـــرج بــالــعــديــد مــن الـــقـــرارات الهامة 

الــدورة  قــرارات  على  الموافقة  أبرزها:  كان 
للمنظمة  التنفيذي  للمجلس  االستثنائية 
العربية للتربية والثقافة والعلوم التي عقدت 
بالبحرين. وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 
ألبناء  الدراسية  المنح  بتعزيز   ١٩٧٨ لسنة   ٢
موظفي الدولة من غير القطريين للدراسة 
في الجامعات والمعاهد العليا 

األجنبية .
فلسطين تسعى إلمتالك القنبلة الذرية

األولــى  الصفحة  وحفلت   
األخرى  األخبار  من  بالعديد 
للعاهل  مرتقبة  زيــارة  مثل: 
الــســعــودي الــمــلــك خــالــد إلــى 
ـــصـــريـــح عــلــى  الــــمــــغــــرب، وت
لـــــســـــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
«سايروس  وقتها  األمريكي 
فـــــــانـــــــس»، حــــيــــث يـــعـــتـــرف 
بــوجــود خــالفــات حــــادة بين 
واشــنــطــن والـــريـــاض، بسبب 
لما  الرافض  األخيرة  موقف 
السلمية»  «الــتــســويــة  ســمــّيــت 
الصفحة  وسط  وفي  اإلسرائيلية.  المصرية 
السلطات  بين  اتــفــاق  عــن  خبر  يبرز  تقريباً 
لتحديد  إســـرائـــيـــل  ومـــخـــابـــرات  الــمــصــريــة 
موقع السفارة اإلسرائيلية بالقاهرة. وأسفل 
منظمة  سعي  عن  مختصر  تقرير  الصفحة 
القنبلة  على  للحصول  الفلسطينية  التحرير 
للحصول  الحثيثة  محاوالتها  ولكن  الذرية، 

على القنبلة قوبل برفض صيني، األمر الذي 
طريق  عــن  هــدفــهــا  تحقيق  تــحــاول  جعلها 

االتحاد السوفيتي.
يبدو  الـــــ٢٣  وحــتــى  الثانية  الصفحة  مــن   
واضحاً الخط التحريري لـ[ حيث يركز 
على الشأن المحلي، ومنه إلى الشأن العربي 

المرتبط  الــعــالــمــي  والـــشـــأن 
واإلسالمي.  العربي  بالعالم 
عبر  األبــــواب  أســمــاء  تنوعت 
الوليدة  الــجــريــدة  صفحات 
ــــالــــي: «مــــن  ــــت وكـــــانـــــت كــــال
الـــداخـــل - شــــؤون عــربــيــة - 
أحداث العالم - تراث وأدب 
 - اقــتــصــاد   - ثــقــافــة   - شعبي 
قوت   - وشخصيات  سياسة 
الــقــلــوب - فــنــون - الــريــاضــة 
محتوى  حــفــل  والـــشـــبـــاب». 
األخبار  من  بالعديد  األبــواب 
تحقيق  مــنــهــا:  والــمــواضــيــع، 
عن الذهب، الدمغة الجديدة 

أعادت االنضباط إلى السوق المحلي. وتغطية 
إضافة  االمتحانات،  طالب  ألف   ٣٦ بدء  عن 
إلى خبر عن تكلفة المبنى الجديد للجامعة 

الذي وصل ٢٠٠ مليون دوالر.
النفط في خطر

كما ضم العدد حواراً مع السيد علي الجيدة 
القطرية  الــعــامــة  لــلــمــؤســســة  الـــعـــام  الــمــديــر 
خطر».  في  «النفط  عنوان  تحت  للبترول، 

عبد  الــشــيــخ  اإلســـالمـــي  المفكر  مــع  وحـــــواراً 
اهللا األنصاري عن تأكيد روح التضامن بين 
المظفر  لــيــوســف  وتــصــريــحــات  المسلمين. 
مدير التلفزيون عن مشروع قطري سعودي 
وسلطان  قــريــش».  «صــقــر  مسلسل  إلنــتــاج 
السويدي رئيس االتحاد القطري لكرة القدم 
يكشف خطة االتحاد لتطوير 
اللعبة في البالد. والعديد من 

الموضوعات األخرى.
 يلفت االنتباه في الصفحة 
عــمــوديــن  عـــلـــى  إعـــــالنـــــاً   ١١
فــــي يـــســـار أســـفـــل الــصــفــحــة 
بـ: «كلمة إلى الشباب  معنوناً 
الـــقـــطـــري» ونــــص اإلعـــــالن: 
الرئيسية  األهــــداف  أحـــد  إن 
وتربية  إنــشــاء  هــو  لـــ [ 
جيل صحافي قطري. ونحن 
نــدعــو الــشــبــاب الــقــطــري من 
الفنية  بــالــنــواحــي  المعنيين 
ـــاريـــة  والـــتـــحـــريـــريـــة واإلخـــب
معنا  يتعاونوا  أن  أو  إلينا،  يتوجهوا  أن  إلــى 
استعداد  على  ونحن  المراسلة.  طريق  عــن 
يكون  أن  على  وتــدريــبــهــم،  بهم  لالستعانة 
معهد  إلنشاء  تمهيداً  جانبنا  من  الجهد  هــذا 
فــي الــتــدريــب  وعــمــلــي متخّصص  أكــاديــمــي 
للنشر  الخليج  مــؤســســة  لصحف  الصحفي 
لم   ] سياسة  أن  المدهش  والطباعة. 
تتغير نحو تشجيع ودعم الشباب الذي يملك 

فكرة  أن  أكثر  والمدهش  للصحافة،  ميوالً 
إنشاء معهد أكاديمي متخّصص في التدريب 
لواقع  المطبوع  اإلعالن  تتجاوز  لم  الصحفي 

ملموس.
صباح الخير في قطر

من  بالكثير  حفلت  األخـــيـــرة  الــصــفــحــة   
يسار  إلــى  المتنوعة،  األخــبــار 
الخير  باب «صباح  الصفحة 
من قطر» وبه صــورة يبدو 
فــيــهــا الــجــامــع الــكــبــيــر وبــرج 
أسفلها  والــتــعــلــيــق  الـــســـاعـــة، 
«نور.. على نور». وإلى اليمين 
عمود «تحت [« يكتبه 
مدير التحرير األستاذ رجاء 
عن  بالتعبير  بــدأهــا  النقاش 
لكل  العميق  وتــقــديــره  حــبــه 
مــن األســتــاذ عيسى الــكــواري 
وزيـــــــــر اإلعــــــــــالم واألديـــــــــب 
الطيب صالح مدير اإلعالم، 
قطر  في  للعمل  دعوته  على 

إلى  الفعلي  حضوره  من  سنوات  خمس  قبل 
[، ويـــقـــول عـــن ذلـــــك: «الــــفــــرق بين 
اآلن،  وموقفي  سنوات  خمس  منذ  موقفي 
هـــو الـــفـــرق بــيــن الــحــب «مـــن أول نــظــرة» 
والــحــب بــعــد الــمــعــرفــة والــــدراســــة». وأنــهــى 
مقاله بالقول: «... جئت.. من أجل أن تكون 
وال  الــحــق  تــقــول  أن  أجــــل  ومــــن   ...]

تخشى أحداً إال اهللا».

 وتــحــت بــاب «مــن أســبــوع.. إلــى أســبــوع» 
في وسط الصفحة تنوعت األخبار وكان من 
ضمنها دعوة وّجهتها إدارة الثقافة والفنون 
بوزارة اإلعالم القطرية لكل من سعد أردش 
وعــبــد الــفــتــاح الــبــيــلــي ود. أمــيــن الــعــيــوطــي، 
المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  األساتذة 
تــدريــبــيــة  دورة  إعــــــداد  بـــهـــدف  بـــالـــكـــويـــت، 
والــديــكــور  واإلخـــــراج  التمثيل  فــي  مــصــّغــرة 
مكان  وخّصص  يوماً.  مدى ١٥  على  والنقد 
بعنوان «شكراً» وّجهت [ خالله الشكر 
لسفارة المملكة العربية السعودية ألنها أول 
وللسيد   ،] في  اشتراكاً  تطلب  سفارة 
االشتراك.  يطلب  فــرد  أول  شلبي،  إبراهيم 
ولــلــقــارئ مــاهــر رجــب صــاحــب أول رسالة 

موجهة لـ[.
قطر ٧٩

لولو..  عنوان: «جينا  جاء  األحمر  وباللون 
العالمية  الــنــجــمــة  وكـــانـــت   ،«٧٩ قــطــر  فـــي 
«قــطــر٧٩»  التسجيلي  الفيلم  فــي  شــاركــت 
حــيــث قـــامـــت بـــــدور صــحــفــيــة تـــــزور قطر 
وتـــوّضـــح لــلــعــالــم أهـــم الــمــعــالــم الــحــضــاريــة 
وأسفل  اآلن.  قطر  تعيشها  التي  واإلنسانية 
الــصــفــحــة تـــقـــريـــر عــــن فـــرقـــة «كـــــــازي تــو 
كـــو» الــيــابــانــيــة الــمــخــتــّصــة بــمــســرح الــطــفــل، 
الــدفء  والــتــي تعمل تحت شعار «مــن أجــل 
والــحــب لكل أطــفــال الــعــالــم: نــغــنــي»، فمن 
العالمية  الــحــرب  آالم  بــيــن 
الــثــانــيــة، والـــحـــرمـــان الـــذي 
شـــمـــل كــــل شــــــيء، تــأســســت 
عــلــى   ١٩٥٠ عـــــام  ـــفـــرقـــة  ال
يـــد مــجــمــوعــة مـــن الــطــلــبــة، 
ــــوا يــــريــــدون تــخــلــيــص  وكــــان
العيش  بشاعة  من  اليابانيين 
في ظل الهزيمة واالستبداد. 
نحو  نظروا  الفرقة  مؤسسو 
الــمــســتــقــبــل، وعـــقـــدوا الــعــزم 
وقــدرات  عقلية  تطوير  على 
خالل  مــن  الــيــابــانــي،  الطفل 
تــنــمــيــة الــخــيــال واالبـــتـــكـــار، 
الحر  التعبير  يمكنهم  حتى 
عـــن أفـــكـــارهـــم عــنــدمــا يـــكـــبـــرون. الــفــرقــة 
التالية،  اليابانية  األجــيــال  تغيير  استطاعت 
أطفال  كل  ليشمل  وتأثيرها  هدفها  وامتد 
الــعــالــم، مـــن أجـــل مـــواطـــن عــالــمــي صــالــح. 
أحوج  «فما  أخيرة:  بجملة  التقرير  ويختم 
أطفالنا لمثل هذه الفرق.. في ضوء فلسفتنا 

وقيمنا وأحالمنا وطموحاتنا وآمالنا».

األخيرة

٣٧٣٧ عاماً من التفوق في فضاء اإلعالم عاماً من التفوق في فضاء اإلعالم
[.. من قطر إلى العرب.. ومن العرب إلى العالم[.. من قطر إلى العرب.. ومن العرب إلى العالم

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

[ سعت 
إلنشاء جيل 
صحافي قطري

العدد األول العدد األول 
لـ[ صدر بـ لـ[ صدر بـ 
٢٤٢٤ صفحة صفحة

اهتمام بارز بالشأن 
المحلي وقضايا 

العرب
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الراية تدعو الشباب للعمل الصحفي

الرياضة حاضرة بقوة في الرايةاألخيرة حافلة باألخبار الفنية

حوارات خالدة مع كبار علماء الرسالم
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