
•  الدوحة — الشرق

يــــواصــــل مـــركـــز (الــــــدر املـــنـــيـــر) لــتــحــفــيــظ الــــقــــرآن الـــكـــريـــم وعــلــومــه 

الــدورة  في  8 سنوات وللسيدات   — 6 للفتيات من عمر  التسجيل 

اليوم وتستمر ملدة خمسة أسابيع. التي ستبدأ  الصيفية 

القرآن وتعلم أحكامه إلى االنضمام  الراغبات في حفظ  ودعــا املركز 

لركب الدارسات في هذا املركز القرآني باملسارعة بالتسجيل.

وقالت مديرة املركز إن املركز سيطرح دورات متخصصة في تحفيظ 

الفئة العمرية  القرآن لقصار السور بالتجويد واإلتــقــان للبنات من 

ســت إلـــى ثــمــانــي ســنــوات، ســيــرافــق دورات الــفــتــيــات أنــشــطــة منوعة 

ورحالت، هذا باإلضافة إلى تقديم دورة في التجويد للسيدات.

يــقــع املــركــز فــي منطقة عــني خــالــد، إلـــى الــخــلــف مــن الـــنـــادي العلمي 

القطري، مقابل مدرسة رقية، علمًا بأن املواصالت متوافرة من وإلى 

املركز بأسعار رمزية.

وأشارت مديرة املركز إلى أن التسجيل مفتوح من اليوم إما باالتصال 

املــركــز بني  إلـــى  بــالــحــضــور  عــلــى األرقــــام 55844783 أو 7799712 أو 

.
ً
الساعة 8 — 12:30 ظهرًا و4 إلى 8 مساء

وقـــالـــت مــشــرفــة الــحــلــقــات فـــي املـــركـــز إن جــمــيــع املـــدرســـات حــافــظــات 

ومـــجـــازات فــي الــقــرآن الــكــريــم بــقــراءة حــفــص عــن عــاصــم، كــمــا أن في 

مــركــزنــا مــدرســة حــافــظــة جــامــعــة مــجــازة بــالــقــرآن الــكــريــم بــالــقــراءات 

القرآن الكريم وتعلمه  العشر، حيث يمكن للملتحقة بالدار مدارسة 

بأي قراءة أرادت.

الــجــديــر بــالــذكــر انــه قــد تــم افــتــتــاح مــركــز الـــدر املنير لتحفيظ الــقــرآن 

الــكــريــم تحت إشـــراف وزارة األوقــــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة فــي شهر 

الــنــادي العلمي القطري  ديسمبر 2009 فــي منطقة عــني خالد خلف 

وتم حتى اآلن بحمد الله طرح ست دورات لفئات عمرية ومستويات 

متعددة. 

محليات 16
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 الجاذبية في الكلمة
 

 بــهــا نــفــتــح بــيــتــا وبــهــا نــدمــر بــلــدا، لــيــس هـــذا بــلــغــز، وال 

اســـطـــورة تــتــنــاولــهــا عـــبـــاراتـــي، وال اريــــد ان اكــــون بها 

الذين ما ان وقعت تفاحة  الفالسفة،  فيلسوفة اتحدى 

الجاذبية، فالجاذبية  ان اكتشفوا  الى  قاموا يتفلسفون 

بحد ذاتها تكتشفونها اليوم ليست بوقوع التفاحة، بل 

بني كلماتي، فلنبدأ بأرقى الكلمات ونقول (اللهم صبح 

كل من توكل عليك بخير صباح )..

أناملي،  هــي كانت مفتاح مقالتي، دعــاء بسيط كتبته 

ولكن الكثير قد توقف عنده وقال (آمني)، والبعض تنهد 

وهو يرددها، ارأيتم كلمتني فقط كيف جذبتا الكثيرين 

ليعلموا ما  املقالة  لنهاية  وجعلتاهم يتمنون ان يصلوا 

هي الجاذبية التي اتحدى بها صاحب التفاحة؟

النظرية، ثم وضــع االسس  الجاذبية ليست باكتشاف 

عليها، واملحاولة بتعقيد الجميع، بل الجاذبية االساسية 

هي بالنطق الصحيح واختيار الكلمات املناسبة لتحدي 

الجميع، وكسب قلوبهم الرقيقة، اتعلمون مالذي اقصده 

(فـــن انــتــقــاء الــكــلــمــة لــجــذب مــن حـــولـــك)، هــي الــجــاذبــيــة 

الــجــاذبــيــة والفلسفة  الــيــهــا، هــي  الــتــي نفتقر  املــالئــكــيــة 

ــتــي ال نــتــقــنــهــا، ثـــم هـــي الــطــريــقــة السليمة  الــحــقــيــقــيــة ال

ليتنا (تعلمناها) وكانت ضمن اساسيات  التي نقول 

لــو كــان هناك منهج مــدرســي نقوم بتدرسيه  التخرج، 

اليوم  افتقرنا  ملــا  الــطــالــب،  الــى ان يتخرج  منذ الصغر 

لندرة االسلوب الطيب في مجالسنا، اعمار وصلت الى 

االربعني ومــا فــوق تجد كلماتهم جارحة، ال يحسبون 

بــل يقومون  حسابًا أللفاظهم، وال ينتقون عباراتهم، 

املــرء اال  ان تقع على  التي ما  النووية  بقذفها كالقنابل 

انتهشته ودمرته ثم جعلته ركامًا ورمــادًا، اهكذا حملة 

الشهادات واملناصب، وصلوا للكرسي ولكن لم يصلوا 

الدكتوراه  الجميع يحترمهم، كسبوا  الذي يجعل  للعلو 

لكن لــم يــدرســوا يــومــًا فــن الكلمة وحــب الــنــاس، اخــذوا 

الــشــهــادات وظــلــت شــهــادة واحــــدة لــم يــكــســبــوهــا وهــي 

الــنــاس بأبسط وسيلة وهي  الخبرة فــي كسب  شــهــادة 

اللطيفة، يقول لدي دكتوراه وشهادات، وحينما  الكلمة 

يجلس وسط الناس يعاملهم وكأنه يهش الذباب، ينظر 

الــتــي ستصل بعد  بــطــرف عينه، رافــعــًا حــواجــبــه  اليهم 

الــى سطح املجلس، وبالنسبة النفه تجده وضع  قليل 

قــافــلــة) اي ال  تــراهــا  الفــتــة مكتوبا عليها (عــلــى شحم 

اريد ان يتقرب مني احد فأعصابي لن تتحمل، تلك هي 

معاملته، اما حديثه فحدث بال حرج، يضع العني مكان 

الغني ويثبت لنا انه (غبي)، ويضع الظاء مكان الضاض 

الدكتوراه لالسف  انــه ال شــيء، صاحبنا حامل  واثبت 

التي قد تسحر  الطيبة،  الكلمة  الشديد نسي فن اقتناء 

وتجذب من حوله.. ارأيتم كم نحتاج ملا يجعلنا ننجذب 

كاملغناطيس ولكننا اجل نفتقر وجوده.

◄  همسة:

املناصب والكراسي  الحقيقية يا اصحاب  الجاذبية  إن 

دمر بيتًا وقد تبني 
ُ
الزائلة تكمن في الكلمة، فالكلمة قد ت

مجتمعًا، قد تنقذ فقيرًا، وتغرق قويًا وغنيًا، زن كلماتك 

بــاطــن فــمــك، وضـــع كــل املكاييل  قــبــل ان تخرجها مــن 

امامك، ثم افتح ذلك الفم لتنطق بالدرر التي تريح القلوب 

 بأمور 
ً
حني سماعها لك، وان وجدت نفسك لست اهال

الكيل وامليزان، فاصمت عافانا الله منك ومن بالئك.

◄  بصمة حب:
ان كان  السطور، لتجدوا  وضعت لكم عقلي فــوق هــذه 

يــصــلــح لــلــتــحــاور مــعــكــم ام ال؟ ثــم وضــعــت لــكــم بعض 

 صائبة ام مجاملة، 
ُ

النفسيات املريضة لتحكموا ان كنت

فالكلمة نعمة من الله تعالى من عرف قدرها وشكرها 

رفعه الله بني خلقه بها، ومن تناساها واغتبنها نقول له 

(عظم الله اجرك في نفسك) وتقبل عزاءنا فانت والفراغ 

واحد.. وانت في مصيبة كبيرة لن نقول فيها سوى (إنا 

لله وإنا إليه راجعون). 

مالكياتمالكيات

مالك أحمد

malak.1212@live.com

¶  مقر مركز الدر املنير 

ينظمه مركز شباب الدوحة ملدة ثالثة أشهر

 برنامج متكامل للصحة والرياضة لتحقيق التنمية الوطنية 
•  ايمن صقر

البرامج املتميزة التي يقيمها  في إطار 

مـــركـــز شـــبـــاب الــــدوحــــة خـــــالل الــنــشــاط 

الصيفي، ينظم املركز برنامج (الصحة 

الــشــامــلــة والــقــضــاء عــلــى الـــبـــدانـــة) ملــدة 

ثــالثــة أشــهــر كــبــرنــامــج لــلــحــيــاة يرتبط 

بالرياضة والتغذية الصحية ومحاربة 

السمنة وبخاصة لدى فئة الشباب.

وتــقــوم استراتيجية التنمية الوطنية 

إلـــــى عـــام  لــــدولــــة قـــطـــر مــــن عـــــام 2011م 

2016م على ركيزة رعاية سكان أصحاء 

وتـــحـــســـني صـــحـــة املـــجـــتـــمـــع الـــقـــطـــري، 

حــيــث تعمل حــكــومــة قــطــر عــلــى تطوير 

نــظــام مــتــكــامــل لــلــرعــايــة الــصــحــيــة يــدار 

وفقا ألفضل املعايير الصحية العاملية 

لتأسيس مجتمع نشط صحيح منتج 

نابض بالحياة.

وانــــــــــطــــــــــالقــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــــــذه الــــــــركــــــــائــــــــز 

واالستراتيجيات يذكر األستاذ سعيد 

أجـــنـــانـــات املـــغـــربـــي أن مـــشـــروعـــه الـــذي 

سيتبناه مركز شباب الدوحة لتحقيق 

التنمية الوطنية هو مشروع وبرنامج 

حــــيــــاة يــتــعــلــق بـــالـــشـــبـــاب وبــالــتــنــمــيــة 

الـــــبـــــشـــــريـــــة، وهــــــــو بـــــرنـــــامـــــج مـــتـــكـــامـــل 

للحياة بشكل عــام ولــه عالقة بالصحة 

والـــريـــاضـــة والــتــغــذيــة الــســلــيــمــة، الفــتــا 

إلى أن املشروع بحاجة إلى فريق عمل 

مــــن كــــافــــة األعـــــمـــــار ولـــلـــجـــنـــســـني وإلــــى 

رعـــــاة وداعــــمــــني ومــنــظــمــني ومــتــابــعــني 

ومتطوعني.

ويــضــيــف األســتــاذ ســعــيــد الـــذي عــانــى 

مــــن الـــســـمـــنـــة وعـــــــاش مــــــــرارة الـــبـــدانـــة 

واألمــــــــراض أن لـــديـــه مـــشـــروعـــا كــبــيــرا 

إلنــــشــــاء مــــراكــــز شـــبـــابـــيـــة لــلــتــخــســيــس 

بــــل ومـــــراكـــــز عــــامــــة لـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة، 

السليم  والغذاء  الرياضة  ثقافة  ونشر 

ومــحــاربــة الــبــدانــة وذلــــك فـــي املــــدارس 

والـــجـــامـــعـــات واملـــجـــمـــعـــات الــتــجــاريــة 

واملـــؤســـســـات والــــشــــركــــات، فـــاملـــشـــروع 

التوعية  بــزيــادة  يهتم  إنساني  وطني 

الــصــحــيــة والـــبـــنـــاء الــعــقــلــي مـــن خــالل 

إنـــــــشـــــــاء وتـــــــدشـــــــني عـــــــــدد مـــــــن مـــــراكـــــز 

لتجهيز األشخاص  فــي قطر  التوعية 

وتــهــيــئــتــهــم لـــحـــيـــاة صـــحـــيـــة ســلــيــمــة، 

بأهمية تضافر  األســتــاذ سعيد  ونــوه 

الحكومية  الجهات  الجهود ســواء من 

الخاص  القطاع  أو  الحكومية  أو شبه 

لدعم هذا املشروع الوطني اإلنساني.

◄ اهداف عديدة
وأوضـــح األســتــاذ سعيد خــالل زيــاراتــه 

املــتــعــددة ملــركــز شــبــاب الـــدوحـــة ولــقــائــه 

املـــشـــروع  بـــاملـــســـؤولـــني واملــــشــــرفــــني أن 

يسعى إلى تحقيق العديد من األهداف 

االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة، 

ألنـــنـــا ســنــجــد الــعــقــل الــســلــيــم والــجــســم 

الـــســـلـــيـــم واملــــــــــرض الـــقـــلـــيـــل واإلنـــــتـــــاج 

الــغــزيــر والــثــقــافــة الــواســعــة، مضيفا أن 

املـــشـــروع يــتــكــون مــن مــرحــلــتــني، تتمثل 

األولـــــى فـــي االعــتــمــاد عــلــى املــتــطــوعــني، 

بـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــثـــل املــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة فــي 

تــوفــيــر مــقــر لــلــمــتــطــوعــني فـــي كـــل مــركــز 

ونــــــــــــاد، وتــــخــــصــــيــــص مــــــدربــــــي لـــيـــاقـــة 

واختصاصيي تغذية وأطباء للمتابعة، 

بــاإلضــافــة إلـــى تــوفــيــر مــعــســكــر لــهــؤالء 

املــتــطــوعــني مـــدتـــه مـــن ثـــالثـــة إلــــى ستة 

أشـــــهـــــر حــــتــــى يـــتـــغـــيـــر نــــمــــط حـــيـــاتـــهـــم 

الــعــشــوائــيــة إلــــى حـــيـــاة عــلــمــيــة عملية 

وصـــحـــيـــة، عــلــى أن يــمــنــح املــتــطــوعــون 

شهادة لدورة تدريبية ليقوموا بتدريب 

مــجــمــوعــة ثــانــيــة وتــمــنــح لــهــم شــهــادة 

تدريبية تمكنهم مــن تــدريــب مجموعة 

ثالثة ثم رابعة وهكذا.

إلــى أن املرحلة  ويلفت األســتــاذ سعيد 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــلــــمــــشــــروع تـــعـــتـــمـــد عــلــى 

ميزانيته املرصودة حيث يجب املوافقة 

على املشروع ثم إيجاد الداعمني والرعاة 

املــمــولــني لــه، ويــقــتــرح صــاحــب املــشــروع 

إنــشــاء قسم خــاص فــي مستشفى حمد 

العام ملتابعة األشخاص الذين خضعوا 

للدورة كل ستة أشهر.

◄ رؤية قطر
وعـــــن الـــبـــرنـــامـــج املـــتـــبـــع بـــعـــد االنـــتـــهـــاء 

مـــن املـــشـــروع ذكــــر أنــــه ســيــتــم تصنيف 

األشــــــــخــــــــاص إلـــــــــى خـــــاضـــــعـــــني وغــــيــــر 

خاضعني للبرنامج، ثــم تكريمهم بما 

يتوافق مع جهودهم.

ووجه األستاذ سعيد شكره إلى اللجنة 

األوملـــبـــيـــة الـــقـــطـــريـــة ومــســتــشــفــى حــمــد 

الــعــام ومــركــز أصــدقــاء البيئة واالتــحــاد 

الـــقـــطـــري لــكــمــال األجــــســــام وأكــاديــمــيــة 

أسباير واملجلس األعلى للتعليم وعدد 

مـــن املـــراكـــز الــشــبــابــيــة مـــن بــيــنــهــا مــركــز 

شــبــاب الــدوحــة داعــيــا كــافــة املــؤســســات 

والــجــهــات لــدعــم ورعـــايـــة هـــذا املــشــروع 

الوطني املهم.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد األســـــــتـــــــاذ صــــالح 

الــــســــعــــدي رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــثـــقـــافـــيـــة 

بــــمــــركــــز شـــــبـــــاب الــــــدوحــــــة واملـــــشـــــرف 

الـــعـــام عــلــى الــنــشــاط الــصــيــفــي أهــمــيــة 

تـــحـــقـــيـــق رؤيــــــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة لـــعـــام 

2030م لــســكــان أصــحــاء مــن املــواطــنــني 

واملــــقــــيــــمــــني، ووجــــــــــود نـــــظـــــام شـــامـــل 

لــــلــــرعــــايــــة الــــصــــحــــيــــة عـــــاملـــــي وعــــالــــي 

املـــســـتـــوى، مـــع وجـــــود نـــظـــام مــتــكــامــل 

لــلــتــغــذيــة والــنــشــاط الــبــدنــي مــن خــالل 

إنـــــشـــــاء نــــظــــام لـــتـــعـــزيـــز الــــصــــحــــة فــي 

املـــــــدارس وغـــيـــرهـــا مــــع وضـــــع بـــرامـــج 

لـــتـــشـــجـــيـــع نــــمــــط الـــــحـــــيـــــاة الـــصـــحـــي 

عن  إعالمية  توعوية  وتنفيذ حمالت 

الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة والــتــغــذيــة الــســلــيــمــة 

وذلـــــك لــخــفــض انـــتـــشـــار الـــبـــدانـــة بــني 

العقل  ثقافة  قطر، ونشر  جميع سكان 

ليكون هذا  السليم  الجسم  في  السليم 

املـــشـــروع الــــذي يــتــبــنــاه مـــركـــز شــبــاب 

الــدوحــة حــالــيــا بــني أوســـاط الــشــبــاب، 

مـــشـــروع حــيــاة مــتــكــامــل لــيــس ألشــهــر 

اإلنــســان،  مــدار حــيــاة  بــل على  فحسب 

املشروع يدخل ضمن  بأن هذا  منوها 

إطــــار االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 

الــحــكــومــة الــقــطــريــة فـــي كـــافـــة املـــراكـــز 

واملــؤســســات والــشــركــات داخــل الدولة 

ولـــــيـــــس قـــــاصـــــرا عــــلــــى مـــــركـــــز شـــبـــاب 

الــــدوحــــة الـــــذي يــتــبــنــى املــــشــــروع اآلن 

والجهات وجميع  املــراكــز  كافة  داعــيــا 

املـــواطـــنـــني واملـــقـــيـــمـــني إلـــــى دعـــــم هـــذا 

املــــــشــــــروع واملـــــشـــــاركـــــة فــــيــــه أمــــــال فــي 

2030م.  لعام  قطر  رؤية  تحقيق 
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