
عامر تيتاوى 

نظمت لجنة ملف الدوحة الستضافة دورة االلعاب االولمبية 2016 
بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بجامعة قطر ندوة حول طلب 
الطالب  لتعريف  التربية  بمبادرة من قسم  الــدورة  قطر استضافة 
والطالبات باالبعاد التى تترافق مع مثل هذا الحدث الكبير متعدد 
الوجوه الرياضية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتحدث فى 
الــنــدوة الــدكــتــور سيف علي 
الحجرى المسؤول عن قطاع 
الــمــلــف بحضور  فـــى  الــبــيــئــة 
الدكتورة حصة صادق عميد 
ــتــربــيــة وعـــــدد كبير  كــلــيــة ال
وادار  والطالبات  الطلبة  مــن 
كامل  احمد  الدكتور  الندوة 
مهدي االستاذ بقسم التربية 
وقد  الرياضة  وعلوم  البدنية 
الندوة على حديث  اشتملت 
سيف  لــلــدكــتــور  مستفيض 
الحجري ومن ثم قام باالجابة 
ألقاها  التى  التساؤالت  على 
والطالبات  الـــطـــلـــبـــة  عـــلـــيـــه 

والحضور الذى شارك بفاعلية. 
وقد ابتدر الدكتور سيف الحجري حديثه مثمنا دور جامعة قطر 
االستضافة  لجنة ملف  به  الــذى تقوم  والجهد  ادارتها  ممثلة فى 
برئاسة حسن علي بن على، واشــاد بالقيادة الرشيدة والدعم من 
المفدى  األمـــيـــر  ســمــو  قــبــل 
االمين،  عـــهـــده  ولــــي  وســـمـــو 
واالســـس الــتــى قــامــت عليها 
قطر  لدولة  الحضارية  الرؤية 
بالتعليم  يهتم  مسالم  كبلد 
ويتطلع  واالنـــســـان  والــصــحــة 
والسالم  المحبة  جسور  لبناء 
والتعاون مع اآلخرين وركيزة 
الدولية  الــريــاضــة  مــن ركــائــز 
التى  ــــنــــجــــاحــــات  ال بـــفـــضـــل 
المجال،  هــــذا  فـــى  تــحــقــقــت 
وبــخــاصــة مـــن خــــالل تنظيم 
اآلسيوية  االلــــــعــــــاب  دورة 
فيها  قـــدمـــت  ـــتـــى  ال  2006
دولة قطر بواسطة ابنائها المواطنين والمقيمين على ارضها ارقاما 
قياسية فى التنظيم الذى جاء متميزا ورائعا واصبح بالتالى شهادة 

ـــــلـــــدوحـــــة  نـــــــجـــــــاح ل
وأهـــــلـــــهـــــا، واضـــــــاف 
ونــحــن ايــضــا نتطلع 
لــكــى نكون  الـــيـــوم 
مخلصين  جـــــنـــــودا 
فى  لــــلــــمــــســــاهــــمــــة 
االنشطة  إنــــــجــــــاح 
المقبلة  الــريــاضــيــة 
مقدمتها  وفـــــــــى 
استضافة  طــــلــــب 
االلــــــــعــــــــاب  دورة 

االولمبية.

اإلنسان هو 
القيمة االساسية

ان  واضـــــــــــــــــــــــــــاف 
يمثل  االنـــــــــســـــــــان 
االساسية  الــقــيــمــة 
وهـــــو مــــســــؤول عن 
على  الــــمــــحــــافــــظــــة 
تراث االجداد ونقله 
الى االبناء واالحفاد 
الثقافة  فــــتــــراكــــم 
نطور  ان  يــــعــــنــــى 
اليومى  ســـلـــوكـــنـــا 
لــلــفــرد تــجــاه اسرته 

ومجتمعه والمهم ان نعكسه لآلخرين فالمنشآت يمكن ان تبنى 
لكن االهمية القصوى هى فى بناء االنسان وضرورة ابراز الجانب 
االخالقى لكل من يعيش على ارض قطر الن دول العالم باسرها 
هى جزء من االولمبياد والبد من تقدير واحترام ثقافات اآلخرين 
ان نعكس صورة  لنا  والعربية يمكن  ومــن خــالل قيمنا االسالمية 

طيبة تؤهلنا لكى نحتضن العالم ممثال فى رياضييه االولمبيين.

حظوظ وافرة للدوحة
الــدوحــة اآلن تتنافس مــع ســت مــدن اخــرى سعيا وراء نيل  ان 
االولــمــبــيــة 2016 وهـــى طوكيو  االلــعــاب  اســتــضــافــة دورة  شـــرف 
وشــيــكــاجــو ومــدريــد وبــاكــو وبــــراغ وريــــودى جــانــيــرو، وهـــى مدن 
قطر  ولكن  مالدينا  يفوق  الرياضة  فى  كبير  تاريخ  ولها  عريقة 
يحتاج  واالمــر  والــفــوز،  للمنافسة  تؤهلها  كثيرة  مقومات  تملك 
الى جهود كل افراد المجتمع وان نعكس اخالقيات شعب قطر 
والمقيمين على ارضها واكد الدكتور الحجرى ان االسهام الفردى 
فى تأكيد الرغبة القطرية يمكن ان يتم من خالل االستفادة 
الصفحة  عبر  ومساندتك  اسمك  ووضــع  االنترنت  شبكة  من 
واحدة  وتلك  االستضافة  ملف  المسؤولة عن  باللجنة  الخاصة 
مــن انــجــع واســـرع وســائــل االتــصــال حــالــيــا فــى الــعــالــم واضاف 
معلوم ان الطالب عليه فى االساس االهتمام بدراسته ومجال 
تخصصه لكن من واجبه ايضا االهتمام بالشؤون العامة التى 
تهم المجتمع واالسهام فى العمل التطوعى لفائدة المجتمع، 
التطوعى  الــعــمــل  عــلــى  الـــنـــاس  يــحــض  فــديــنــنــا االســــالمــــى 
يقوم  عندما  منا  فرد  وكل  وخدمتهم  بل  اآلخرين  ومساعدة 

بواجبه فى هذا االتجاه يشعر بالراحة النفسية واالمان.
وليس امر االتصال وقفا على العالم الخارجى فقط بل انك 
واالصدقاء  باسرتك  االتصال  طريق  عن  المساهمة  تستطيع 
وبحكم معرفتى بان بعض الطالب قد تزوج فى سن صغيرة 
هذه  على  تنشتهم  على  ايضا  قــادر  فهو  اآلن  اطفال  ولديه 

الــــقــــيــــم واالخـــــــــالق 
الــــفــــاضــــلــــة وهــــــذه 
ايــــــضــــــا مـــــشـــــاركـــــة 
ايــجــابــيــة، كــمــا اننا 
نشرك  ان  يــــجــــب 
بل  وامهاتنا  نا  آباء
وجداتنا  واجــدادنــا 
لهم  نـــــشـــــرح  وان 
والفوائد  الـــهـــدف 
نشعر  ان  والبـــــــــد 
معنا  بـــــوجـــــودهـــــم 
ومنحهم االحساس 
بـــــانـــــهـــــم مــــــــازالــــــــوا 
معنا  مـــــوجـــــوديـــــن 
من  ا  جــزء ويمثلون 

المجتمع. 

اإلعالم القطرى 
قوى

الدكتور  واكــــــد 
ســـــيـــــف الـــــحـــــجـــــرى 
خــــــــــــــالل حـــــديـــــثـــــه 
اهـــــــمـــــــيـــــــة الـــــــــــــدور 
مشيدا  االعـــالمـــى، 
بـــــــــقـــــــــوة االعــــــــــــــالم 
الــــقــــطــــرى، واشــــــار 
القطرية  والصحف  الكبيرة  االعالمية  وقدراتها  الجزيرة  قناة  الى 
ومؤثرا،  مهما  دورا  تلعب  ان  يمكنها  التى  االعــالم  وسائل  وكــل 
مهارات  بينها  مــن  للتعبير  اخـــرى  وســائــل  هــنــاك  ان  الــى  مــشــيــرا 
الكتابة وحتى التعبير بالرسم، قائال من الممكن ان تحدث رسمة 
بسيطة من قسم التربية الفنية بالجامعة تأثيرا كبيرا وقويا وان 
الكبيرة والداعمة للمشروع  المنظومة  ا فعاال من هذه  تكون جزء
دورة  استضافة  نيل شرف  فى  القطرى  لالمل  ومنعشة  الطموح 

االلعاب االولمبية. 

الرياضة مسرح للمشاركة الجماعية
وقال لم تعد الرياضة اآلن فقط لالبطال وانما اصبحت مسرحا 
كبيرا للمشاركة الجماعية وفى المقدمة ذوو االحتياجات الخاصة 
واالعـــاقـــة جــنــبــا الـــى جــنــب مــع اآلخـــريـــن فــهــم جـــزء ال يــتــجــزأ وهم 
مكملون للمجموعة وفى الدورات االولمبية يجد هؤالء فرصتهم 
اساسيا  ا  جــزء تعتبر  الــريــاضــة  ان  لتأكيد  الفاعلة  المشاركة  فــى 
الحاضرين على ضرورة  الحجرى  الدكتور  من حياة االنسان.وحث 
الــرغــبــة فــى حــال نــالــت الــدوحــة شــرف استضافة االولــمــبــيــاد على 
االمر  هــذا  ان  الــى  العمل كمتطوعين، مشيرا  خــالل  من  االسهام 
تتسلح  وان  اآلن  منذ  نفسك  تجهز  بــان  بل  باالمنيات  يتأتى  ال 

والمعرفة.  بالعلم 

ممارسة الرياضة رسالة فعالة
واعرب الدكتور الحجرى عن امنياته بان تكون الرياضة وسيلة 
لتحقيق الكثير من االشياء االيجابية وليست هدفا فى حد ذاتها، 
ففى قطر هناك الكثير من المعاناة بسبب السمنة الزائدة وتلك 
تعالجها الرياضة، فنحن لدينا المنشآت الرياضية المتطورة والتى 
تتوافر على كافة االمكانيات والقاعات الرياضية الخاصة بالنساء 
ان  يمكننا  الدوحة  ولدينا كورنيش  تراعى خصوصيتهن،  والتى 
الــطــالــب والــطــالــبــة أال يحصروا  نــمــارس فيه ريــاضــة المشي وعــلــى 

واجبهم  مــن  بــل  العلمى  والتحصيل  فقط  الــدراســة  فــى  انفسهم 
االهــتــمــام بــالــريــاضــة ومــمــارســتــهــا مـــن اجـــل صــحــة الـــبـــدن والعقل 
والنفس وتخصيص بعض الوقت لهذه الممارسة التى تأتى فى 
مقدمة اهتمامات اللجنة االولمبية الدولية التى تضع فى اعتبارها 
ثقافة  تغلغل  العالم مدى  رياضيى  بلدا الستضافة  ترشح  عندما 
الرياضة فى المجتمع للرجال والنساء على حد سواء وبالتأكيد فان 
منظر الكورنيش وهو يحتشد بممارسي رياضة المشي سيكون له 

تأثيره االيجابي وسيسهم فى توصيل الرسالة. 

إعالء قيم الرياضة
اليوم  اللقاء  اهمية  ان  آخــر  محور  فــى  الحجرى  الــدكــتــور  وقــال 
مناحي  كــل  تتكامل  وان  الرياضة  قيم  اعــالء  ضــرورة  فــى  تكمن 
الحياة لتخلق نسيجا قويا، فالرياضة التى هى وسيلة وليست غاية 
االخــرى فى  المجاالت  للتفوق فى  او هدفا محدودا تمثل جسرا 
التعليم والعمل ومن خالل تجربتى الخاصة مع الرياضة فيمكننى 
القول انها كانت االساس لكل ماحققته فى حياتى النها تحمل 
احترام  ذلــك  بين  ومــن  والمفاهيم  القيم  من  الكثير  طياتها  فى 
الــقــانــون وقــــرار الــحــكــم واحـــتـــرام الــوقــت فــتــاكــل بــمــواعــيــد وتنام 
يحتمه  الــذى  وااللــتــزام  االنضباط  قمة  وتلك هى  ايضا  بمواعيد 
االمل  بوجود  تتسم  الرياضة  ان  كما  للرياضة،  ممارستك  عليك 
وفيها  االخيرة  الدقيقة  الفوز فى  ان تحقق  الممكن  دائما فمن 

كاسلوب  الــجــمــاعــى  الــعــمــل 
فى  ان  كــــمــــا  لـــلـــمـــنـــافـــســـة، 
الــريــاضــة قـــوة الــتــحــمــل على 
اصعب  فــــــى  الــــجــــهــــد  ـــــــذل  ب
والصبر  الــمــنــاخــيــة  الـــظـــروف 
عــلــى الــتــعــب لـــســـاعـــات ومن 
انفسنا  فــى  نبنى  ان  المهم 
من  لالستفادة  التحمل  قــوة 

ذلك فى وقت الشدة 

السلوك  مسؤولية 
الشخصي

وقـــال مــســؤول الــبــيــئــة فى 
مــلــف االســتــضــافــة: انــا احمل 

اللجنة  الن  الرئيسية  االمـــور  مــن  وهــى  الملف  فــى  البيئة  رســالــة 
االولمبية الدولية تهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا ومتعاظما فهم 
لن يخاطروا باشراك ابطال العالم وسط بيئة غير صالحة او صحية 
المبادئ  هــذه  مــع  الــفــردى  وسلوكنا  تصرفاتنا  تتسق  ان  فالبد 
واالسس فالبد ان نعطى االنطباع الجيد من خالل تصرفاتنا مع 
مخلفاتنا وتعاملنا مع الشارع والمساهمة فى جعله سليما ومعافى 
ونظيفا وهذا مطلب اساسى ليس لاللعاب االولمبية فحسب بل 

اوجــــب واجبات  مــن  هــو 
الــــمــــســــلــــم فــــــى الـــــقـــــرآن 
والـــســـيـــرة وقد  الـــكـــريـــم 
وقت  فــى  السلف  عــاش 
هـــنـــاك تلوث  يـــكـــن  لــــم 
ثقب  وال  الــــــجــــــو  فـــــــى 
فى  ارتـــفـــاع  وال  اوزون 
االرض،  حـــــــرارة  درجــــــة 
فــــاخــــالقــــيــــات االســـــــالم 
تدفع الى النظافة فهى 
ان  وينبغى  االيمان  من 
ا من  يــــكــــون هــــــذا جـــــــزء

المسلم.  اخالقيات 
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النجاح الكبير في 
2006 يمثل أرضية 
صلبة لدعم ملف 
االستضافة

الخميس 4 ذو الحجة 1428 هـ 13 ديسمبر 2007 م - العدد 7119

الدكتور سيف الحجرى في ندوة بجامعة قطر:

ملف الدوحة 2016  مسؤولية تضامنية

د.الحجري يتحدث خالل الندوة

شعار الملف في جامعة قطر

تعزيز ثقافة الرياضة من أولويات األوملبية الدولية

العمل الجماعى يعزز
 حظوظ االستضافة

بحظوظ  يــتــعــلــق  ســـــــؤال  وحـــــــول 
الــدوحــة فــى نيل شــرف االستضافة 
فى ظل حضور المنافسين اآلخرين 
طــرحــه الــطــالــب مــبــروك الــكــربــى قال 
الدكتور الحجرى هناك عوامل واشياء 
لطوكيو  فبالنسبة  تخدمنا،  كثيرة 
فهى من الشرق االقصى ومعلوم ان 
االولمبياد  تستضيف  ســوف  الصين 
المقبل 2008 وهـــى من  الــعــام  فــى 
نفس المنطقة وهذا يضعف حظوظ 
طوكيو ونفس االمــر مــع مــدريــد الن 
لندن ستكون مسرحا الولمبياد 2012 
اما ريــودى جانيرو البرازيلية فلديها 
مشاكل فــى االمـــن والــبــيــئــة، خاصة 
تلوث الهواء، اما شيكاجو فقد سبق 
المريكا ان نظمت االولمبياد مرتين 
فى السابق وفى ما يخص باكو وبراغ 
فان امكانياتهما اقل من امكانياتنا 
فى  وافـــرة  حــظــوظ  ولدينا  وخبراتنا 
االولمبياد  اســـتـــضـــافـــة  شـــــرف  نـــيـــل 
ودوركــم انتم سيعزز هذه المقومات 
على  فالكل  جانبنا  الـــى  تقف  الــتــى 
ومواطنين  مقيمين  مــن  قطر  ارض 
جـــزء مــن هـــذه المنظومة وفـــى قطر 

لدينا حوالى 120 جنسية.

الدوحة مدينة خضراء

الــحــجــري عقب  طــرحــت مجموعة مــن االســئــلــة على الــدكــتــور سيف 
فراغه من محاضرته القيمة وسأل الطالب بكلية التربية البدنية احمد 
اسحق قائال الجميع واثق فى حالة حصول قطر على شرف االستضافة 
فى  تحقق  الــذى  الكبير  النجاح  الثقة  ومنبع  ذلــك  فــى  انها ستنجح 
دورة االلعاب اآلسيوية 2006 ولكن االولمبياد يختلف فمن المتوقع 
ان تأتى الى الدوحة اضعاف من جاءوا فى اآلسياد فهل هناك دراسة 
للتعامل مع هذا االمــر؟ورد الدكتور الحجرى بان من المعروف ان قطر 
سخرت امواال ضخمة لجعل الدوحة خضراء ومدينة مريحة للمقيمين 
على ارضها وهناك خطة عمل للسنوات الست القادمة تشتمل على 
المطارات والفنادق والمالعب والمواصالت والمرور وهذا من التحديات 
المهمة امامنا للمساهمة فى سالمة المرور وان كانت الفترة الماضية 
شهدت تراجعا فى تلك الحوادث فيجب ان نعمل جميعا ونسهم فى 

التأكيد على امن وسالمة المرور العام. 

أرسموا االبتسامة
 الجميلة فى كل مكان

ورد الــدكــتــور الــحــجــرى عــلــى ســــؤال  لــلــطــالــب محمد 
وان  متكاتفين  نكون  ان  جميعا  علينا  يجب  حضيض 
نرسم االبتسامة الجميلة على وجوهنا ايا من كنا نتعامل 
معه وفى كل مكان فى الكورنيش او فى السوق وان 
بــدءا من ريــاض االطفال والــى الكل  نسخر امكانياتنا 
فمن الممكن ان يتصل بك واحد من االعضاء الثالثين 
من اللجنة االولمبية اللذين سيأتون الى الدوحة واجراء 
اللقاءات مع الناس لسؤالهم عن رغبتهم فى استضافة 
االولمبياد وهم قد يتصلون بك هاتفيا من بين وسائل 
التجربة  هــذه  لمثل  ان نكون مستعدين  اخــرى ويجب 
فقد يكون اي منا هو المعنى باالجابة على هذا السؤال 

وتأكيد الرغبة فى استضافة الدوحة لالولمبياد. 
جانب من الحضور الكبير 

واجبنا العمل على 
إصحاح البيئة 

من خالل السلوك 
الفردى

حظوظ الدوحة 
جيدة في 

مواجهة املدن 
الست املنافسة

عميدة الكلية تهدي درعًا للدكتور الحجري


