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 الدوحة – الشرق

◄ زرع روح التحدي
وأثنى السيد علي بن خاتم املحشادي رئيس
ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـق ـ ـنـ ــاص الـ ـقـ ـط ــري ــة عـ ـل ــى املـ ــدربـ ــن
وامل ـش ــرف ــن واإلع ــامـ ـي ــن ال ــذي ــن أس ـه ـم ــوا فــي
إن ـجــاح املعسكر وأض ــاف املـحـشــادي أن إدارة
الـجـمـعـيــة نـجـحــت ف ــي تـنـمـيــة قـ ــدرات ال ـك ــوادر
القطرية الشابة لتنمية أصول وقواعد القنص
ال ـع ــرب ـي ــة األصـ ـيـ ـل ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى تــرس ـيــخ
ال ـث ـق ــاف ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـش ـب ــاب ل ـل ـق ـنــص ب ــال ـط ــرق
الصحيحة والـتــي تحترم ال ـعــادات والتقاليد
القطرية .
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـه ــدف م ــن امل ـســاب ـقــة امل ـع ــزاب
تـعـلـيــم ال ـش ـبــاب أصـ ــول امل ـق ـنــاص ،واملـحــافـظــة
عـلــى ال ـهــوايــات األصـيـلــة وزرع روح الـتـحــدي
واالعتماد على النفس عند الشباب.

◄ رجال املستقبل
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ــن
ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف امل ـس ـن ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس جـمـعـيــة
ال ـق ـنــاص ال ـق ـطــريــة :ن ـحــن فـ ـخ ــورون بــأبـنــائـنــا
الذين شاركوا في هذا املعسكر التدريبي ،الذي
ه ــو إح ــدى ث ـم ــرات جـمـعـيــة ال ـق ـنــاص املــوجـهــة
لـلـنــاشـئــة مــن أب ـنــاء ه ــذا الــوطــن امل ـع ـطــاء ،فهم
رج ــال املستقبل وع ـمــاده ،الــذيــن يـعــول عليهم
ف ــي ب ـنــاء ال ــوط ــن الـ ــذي ي ـح ـتــاج ش ـبــابــا أش ــداء
وأك ـ ـفـ ــاء م ـح ـص ـنــن بــال ـع ـلــم واملـ ـع ــرف ــة وال ـق ـيــم
اإلسالمية النبيلة ،التي تعزز احترام العادات
الـعــربـيــة األصـيـلــة ،وه ــم فيهم الـخـيــر ،ولكننا
نعمل على صقل مواهبهم فــي الـصـقــارة ،وما
تـحــويــه مــن آداب ،كـمــا ننمي فيهم كــل مــا هو
أص ـيــل مــن عــادات ـنــا ال ـتــي ورث ـنــاهــا مــن آبــائـنــا
وأج ــدادن ــا فــي اكـتـســاب م ـهــارات الـتـعــايــش مع
البادية ومعطياتها البدائية املباشرة لتقدير
الـحـيــاة الـتــي عاشها األج ــداد بكل تفاصيلها

¶ خالل اللقاءات

¶ علي بن خاتم املحشادي
ال ـب ـس ـي ـطــة مـ ــن آداب امل ـج ـل ــس والـ ـنـ ـب ــاه ــة فــي
ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـك ـب ـي ــر وال ـص ـغ ـي ــر وال ـض ـي ــاف ــة
وحـ ـس ــن اس ـت ـق ـب ــال ال ـض ـي ــف واالعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
ال ـن ـفــس ف ــي إع ـ ــداد ال ـق ـهــوة ال ـعــرب ـيــة األصـيـلــة
وط ــري ـق ــة ت ـقــدي ـم ـهــا وال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـص ـحــراء
وط ــريـ ـق ــة الـ ـعـ ـي ــش بـ ـه ــا وك ـي ـف ـي ــة قـ ــص األثـ ـ ــر،
وت ـم ـي ـيــزه وت ـحــديــد االت ـج ــاه ــات وغ ـيــرهــا من
املعرفة لـهــذه الحياة الـبــدائـيــة ،وهــذا املعسكر
فــرصــة حـقـيـقـيــة الك ـت ـســاب كـثـيــر م ــن امل ـه ــارات
الخاصة بالصيد وابجدياته على أيدي خبراء
متخصصني يمتلكون الكثير مــن املعرفة في
م ـجــال ال ـص ـق ــارة .وع ــن زيـ ــادة ع ــدد املـشــاركــن
فــي املــواســم الـقــادمــة قــال املـسـنــد :نحن نــدرس
زيــادة العدد نظرًا لوجود إقبال كبير من قبل
األهالي الذين يرغبون في إشــراك أبنائهم في
هــذه الفعالية وإن شــاء الله ستتم زيــادة عدد
املـشــاركــن تلبية لــرغـبــة األهــالــي إلش ــراك عــدد
أك ـب ــر .وأضـ ــاف املـسـنــد أن الـجـمـعـيــة تـحــرص
على تعزيزها في نفوس أبنائنا الناشئة .كما
توجه املسند بالشكر الجزيل للدولة والقيادة
الرشيدة على دعمها لألنشطة الشبابية ،ومن
ضمنها جمعية الـقـنــاص ،كما شكر القائمني
على معسكر املعزاب .

◄ نبذة عن املسابقة
املـ ـع ــزاب ف ــرص ــة ي ـل ـجــأ إل ـي ـهــا ال ـع ــرب ــي بشغف
ي ـتــرقــب مــوسـمـهــا إذ إن ـهــا ح ـيــاة ت ـجــدد فيها
ال ـح ـيــاة ف ـفــي املـ ـع ــزاب فــرصــة لـلــرفـقــة واألن ــس
وهي عــادة اجتماعية عند العربي وباألخص
أهــل دول الخليج العربي حيث يـمــارس فيها
ال ـع ــرب ــي ه ــواي ـت ــه ف ــي ال ـص ـق ــارة وح ــب الـبـيـئــة
البرية وما تحتويه من أشجار وأعشاب وطير
وم ــاء ون ـقــاء وص ـفــاء وه ــدوء فيعيش العربي
فيها حــرا كما هي طبيعته ال يركن إلــى بريق
ال ـح ـيــاة الـحــديـثــة وصـخـبـهــا فـهــو كـطـيــره حر
المـ ــع ف ــي ص ـف ــاء ذه ـن ــه وصـ ـب ــره وأن ــات ــه حــاد
ببصيرته الـصــامـتــة يـجــول طليقا يستكشف
جغرافية املكان وينعش طبائعه .

¶ محمد عبداللطيف املسند

املحشادي :جمعية القناص
نجحت في تنمية قدرات الكوادر
القطرية الشابة
املسند :فخورون
بأبنائنا الذين شاركوا
في املعسكر التدريبي
زيادة عدد املشاركني
تلبية لرغبة األهالي
جمعية القناص القطرية
تستقبل طالب
مركز اإلعداد التربوي

➤

تختتم اليوم فعالية معسكر القناص الصغير
"املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزاب" ،ال ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه ج ـم ـع ـي ــة ال ـق ـن ــاص
القطرية في صبخة مرمي بسيلني  ،الذي يقام
س ـنــويــا ف ــي م ـثــل ه ــذا ال ــوق ــت م ــن ك ــل ع ــام عن
تخريج  27مشاركًا من أبنائنا الناشئني تلقوا
على مــدار أربعة أيــام متتالية برامج تدريبية
متنوعة فــي الـصـقــارة وفـنــون الصيد وبــرامــج
توعوية ترسخ فــي نفوسهم القيم اإلسالمية
ال ـنــاب ـعــة م ــن دي ـن ـنــا ال ـح ـن ـيــف بــال ـحــرص على
ال ـش ـع ــائ ــر ال ــدي ـن ـي ــة ض ـم ــن م ـن ـظ ــوم ــة تــربــويــة
مـتـكــامـلــة ي ـش ــرف عـلـيـهــا ت ــرب ــوي ــون أك ـف ــاء في
ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،ك ـم ــا يـ ـه ــدف ه ـ ــذا امل ـع ـس ـك ــر إل ــى
تــدريــب الـنــاشـئــة عـلــى ط ــرق ال ـح ـيــاة الـبــدائـيــة
ال ـتــي عــاش ـهــا آب ــاؤن ــا وأج ــدادن ــا ف ــي املــاضــي،
وقدرتهم على التعايش في البيئة الصحراوية
وتقدير الطبيعة وما تحتويه من ماء وأشجار
وحـ ـي ــوان ــات ،ف ـضــا ع ــن تــدري ـب ـهــم ع ـلــى طــرق
ال ـص ـي ــد ب ــال ـص ـق ــور ورك ـ ـ ــوب ال ـخ ـي ــل وال ـه ـجــن
والصيد بالوسائل التقليدية املباشرة ضمن
أجواء عفوية بسيطة بعيدة عن صخب الحياة
املدنية ،حيث الطبيعة املفتوحة من أفق ممتد
يساعد البصر ،ويجلي البصيرة ،ويعزز الثقة
فــي نـفــوس املـشــاركــن فــي صقل مـهــاراتـهــم في
الصقارة وفنونها.

➤

إن من األمــور التي تعني على كسب
وجـ ـم ــع الـ ـقـ ـل ــوب ح ـ ــول املـ ـتـ ـح ــدث أو
ال ـن ــاص ــح أو امل ــرب ــي أو ال ـك ــات ــب هــي
إخ ــاص الـنـيــة وح ـســن الـصـلــة بالله
ت ـع ــال ــى ف ــإن ـه ــا أول ـ ــى ال ــوس ــائ ــل ال ـتــي
تساعد املـتـحــدث على جمع وكسب
قـلــوب الـنــاس وهــي إخ ــاص نيته لله
وتنقيتها مــن كــل شــوائــب وحـســن الـصـلــة بــالـلــه عز
وجل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول
الـلــه صلى الـلــه عليه وسـلــم ( إن الـلــه تعالى إذا أحب
عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فالنا فأحبه فيحبه
جبريل ثــم يـنــادي فــي الـسـمــاء فيقول إن الـلــه تعالى
يحب فــانــا فــأحـبــوه فيحبه أهــل الـسـمــاء ثــم يوضع
لــه القبول فــي األرض وإذا أبـغــض عـبــدا دعــا جبريل
فيقول إني أبغض فالنا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم
ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فالنا فأبغضوه
فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في األرض ) رواه
مسلم ,فحب الله للعبد يتبعه حب الناس لذا فعليه أن
يجيد فن التعامل مع الناس ,فلتكن كالنخلة يرميها
ال ـن ــاس بــال ـح ـجــارة وتــرمـيـهــم بــالـثـمــار  ,فاملسلمون
الذين امتألت قلوبهم باإليمان الصحيح بالله تعالى
والــذي يثمر العمل الصالح املصلح للقلوب واألخالق
وأح ــوال الدنيا وأه ــوال اآلخــرة  ,فلهم أصــول وأسس
يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور
واالبتهاج ويبعد عنهم أسباب القلق والهم والحزن .
فالدين الحنيف أوصى بالجار حتى ظن النبي صلى
الله عليه وسلم أنــه سيورثه فللجار على الـجــار في
القيم اإلسالمية وفــي اآلداب الشرعية حقوق تشبه
حقوق األرح ــام وهــو الشيء الــذي يلفت النظر ،فمن
هذه الحقوق املواصلة بالزيارة والتهادي تعبيرا عن
امل ــودة والــزيــارة حــن املــرض واملــواســاة حــن املصيبة
واملعونة حني الحاجة وكف األذى ,لذا تتبوأ األخالق
اإلســامـيــة مكانة عالية ومنزلة رفيعة عظيمة ,فــإن
حسن الخلق هو الدين كله وهو جماع لكمال اإليمان
لذلك جعل رسولنا صلى الله عليه وسلم الغاية األولى
من بعثته واملنهاج املبني في دعوته هو ترسيخ مبادئ
األخـ ــاق فــي ن ـفــوس األم ــة فــوضــع املـنـهــج لــأمــة في
مكارم األخــاق وحــرص صلى الله عليه وسلم على
توكيد هــذه املـبــادئ الـعــادلــة حتى تعلمها أمته جيدا
,فــا تهون لديها قيمة الخلق وترتفع قيمة االمتثال
في أنفسهم فعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ( :إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات
اآلخرة وأشرف املنازل وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل
درجة في جهنم ) رواه مسلم,ولكن بعض املنتسبني
إل ــى ال ــدي ــن ق ــد يـسـتـسـهـلــون أداء ال ـع ـب ــادات املـطـلــوبــة
ويظهرون في املجتمع العام بالحرص على إقامتها
وهم في الوقت نفسه يرتكبون أعماال يأباها الخلق
الكريم واإليـمــان الـحــق ,وإن نبي اإلس ــام صلى الله
عليه وسلم توعد هؤالء الخالطني وحذر أمته منهم
,وفــي هذا ورد عن النبي أن رجال قال له  :يا رسول
ال ـلــه إن فــانــة تــذكــر م ــن ك ـثــرة صــاتـهــا وصـيــامـهــا
وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال :
ال خير فيها هي في النار  ,ثم قال يا رســول الله إن
فالنة تصلي املكتوبة وتتصدق باألثوار من األقط وال
تؤذي جيرانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي في الجنة .
فاملسلم الحصيف الواعي ألحكام دينه أحسن الناس
معاملة لجيرانه وأكـثــرهــم بــرا بهم  ,وخــوفــا عليهم
,وذل ـ ــك ألن ــه يـعــي ه ــدي اإلس ـ ــام وتــوص ـيــاتــه الغنية
بــالـجــار ,واملـكــانــة الرفيعة الـتــي أحـلــه إيــاهــا فــي سلم
الـعــاقــات البشرية  ,فقد أمــر الـلــه تعالى فــي محكم
كتابه بــاإلحـســان إلــى الـجــار ,وال ـجــار ذو القربى هو
ال ــذي تجمعك بــه مــع ال ـج ــوار أص ــرة الـنـســب والــديــن
والجار الجنب هو الذي ال تجمعك به صلة من نسب
والصاحب بالجنب هو الرفيق في أمــر حسن ,فكل
مــن ج ــاورك فــي السكن لــه عليك حــق الـجــوار ولــو لم
يكن بينك وبينه وشيجة من نسب أو رابطة من دين
,وفي هذا تكريم للجار أي تكريم في شريعة اإلسالم
السمحة الـغــراء لإلنسانية  ,ومــن هنا تأتي أحاديث
ال ــرس ــول ال ـكــريــم ت ـتــرى مــوصـيــة بــال ـجــار عـلــى وجــه
العموم غير ناظرة إلــى قرابته أو دينه مؤكدة أهمية
عالقة الجوار في اإلسالم فتبلغ الوصية بالجار حدا
من األهمية والخطورة يجعل اإلحـســان إليه والتنزه
عن أذاه عالمة من عالمات اإليمان بالله واليوم اآلخر
ونتيجة حتمية من نتائجه الحسان  ,وذلك في قوله
صلى الله عليه وسلم ( :مــن كــان يؤمن بالله واليوم
اآلخـ ــر فـلـيـحـســن إل ــى جـ ــاره وم ــن ك ــان يــؤمــن بــالـلــه
وال ـيــوم اآلخ ــر فليكرم ضيفه ومــن كــان يــؤمــن بالله
واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت ) رواه البخاري,
فاملسلم الحق الــذي استنار قلبه وعقله بهدي الدين
الحنيف وسار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم
سمحا مع جــاره حسن العشرة معه لطيف املعاملة
,فـمــن س ـعــادة امل ــرء ال ـجــار الـصــالــح ألن ــه مــن وســائــل
السعادة في الحياة.

◄ مركز إعداد التربوي
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر اس ـت ـق ـب ـلــت ج ـم ـع ـيــة ال ـق ـنــاص
القطرية أمس مجموعة من طالب مركز إعداد
التربوي الــذيــن قــدمــوا فــي زيــارة ميدانية ملقر

¶ خالل الفعاليات

¶ جانب من زيارات الطالب لجمعية القناص القطرية

ال ـج ـم ـع ـيــة ب ـه ــدف ال ـت ـع ــرف ع ـل ــى م ــا ت ـق ــوم بــه
الـجـمـعـيــة مــن أع ـمــال فــي م ـجــال ال ـح ـفــاظ على
ال ـت ــراث املـتـعـلــق بــالـصـقــارة وال ـص ـيــد بــالـطــرق
الـتـقـلـيــديــة ال ـتــي كــانــت تـسـتـخــدم ف ــي املــاضــي
بــالــوســائــل الـتـقـلـيــديــة املـتـمـثـلــة ف ــي الـصـقــور
والكالب املدربة التي كانت هي الوسيلة األكثر
اس ـت ـخ ــدام ــا إن ل ــم ت ـكــن ال ــوح ـي ــدة خ ــاص ــة في
املاضي قبل اكتشاف الوسائل الحديثة.
وتـنـقــل ال ـط ــاب ف ــي رح ـلــة عـلـمـيــة ب ــن أقـســام
الجمعية واطلعوا عن كثب من خالل مسؤولني
ف ــي الـجـمـعـيــة ع ـلــى م ــا ت ـقــوم ب ــه ت ـلــك األق ـســام
وامل ـ ـه ـ ــام امل ــوكـ ـل ــة إلـ ـيـ ـه ــا واسـ ـتـ ـمـ ـع ــوا ل ـش ــرح
تـفـصـيـلــي حـ ــول ت ـلــك األقـ ـس ــام ومـ ــن ث ــم زاروا
الـعـيــادة امل ــوج ــودة فــي الجمعية وال ـتــي تقوم
ب ـعــاج أمـ ــراض ال ـص ـقــور وت ـعــرفــوا ع ـلــى أب ــرز
األم ــراض الـتــي تتعرض لها الـصـقــور وكيفية
ال ـت ـعــامــل مـع ـهــا وع ــاج ـه ــا ب ــال ـط ــرق الـحــديـثــة
وفـفــق معايير طبية مـتـطــورة هــذا إلــى جانب
اطالعهم على أنــواع الصقور ومهنة الصقارة
وأهمية الصقر في الحياة البرية تحديدا حيث
كــان يعتمد عليه القدماء فــي الصيد وغيرها
من املعلومات التي أضافت الكثير من الثقافة
للطالب حــول الـصـقــارة وتـطــورهــا عبر الزمن
والجهود التي تبذلها الجمعية للحفاظ على
هــذه الهواية التراثية األصيلة من التغييرات
الكثيرة الـتــي قــد تـهــددهــا وت ــؤدي إلــى تراجع
االه ـت ـمــام بـهــا مــن قـبــل األج ـي ــال ال ـقــادمــة التي
أص ـب ـحــت ل ـهــم اه ـت ـمــامــات حــدي ـثــة ب ـع ـيــدة عن
الهوايات التراثية التي تتمتع بمزايا عديدة
علم منها اإلنسان الكثير من القيم واملهارات
ال ـتــي ت ـعــود عـلـيــه بــالـنـفــع وال ـف ــائ ــدة .وق ــد قــام
باصطحاب الطالب أعضاء من الجمعية حيث
قــالــوا إن الجمعية تـسـعــد بــاسـتـقـبــال الـطــاب
مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف املـ ـ ـ ـ ــدارس وتـ ــرحـ ــب ب ــزي ــاراتـ ـه ــم
إل ــى جـمـعـيــة ال ـص ـقــار الـقـطــريــة مـنــوهــا بأنهم
يـقــومــون بــإعـطــاء الـطــاب وال ـنــشء املعلومات
الكافية التي تجعلهم مطلعني على تراث اآلباء
واألجــداد في هــذا املجال وإتاحة الفرصة لكل
الــزائــريــن لـلـتـعــرف عـلــى ن ـشــاط الـجـمـعـيــة ومــا
ت ـقــوم ب ــه م ــن م ـهــام م ـت ـعــددة وأشـ ـ ــاروا إل ــى أن
الجمعية تقوم من خالل الكثير من الفعاليات
والــربــامــج املـخـتـلــف بــالـتــواصــل مــع الجمهور
وإي ـ ـصـ ــال امل ـع ـل ــوم ــات ال ــوافـ ـي ــة ع ــن الـجـمـعـيــة
والرسالة التي تهدف إلى تحقيقها بالشراكة
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ذات الـ ـع ــاق ــة ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
املوروث والتراث الشعبي األصيل.

