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indd   2.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:18 AM



3

 
ً
قطر .. قبل خمسين عاما

من خالل محتويات »مجلة الدوحة«

هذه مختارات قطرية من األعداد األولى ملجلة الدوحة التي صدرت، ألول مرة، في نوفمبر عام 1969، 

خمسين  قبل  قطر  في  للحياة  حية  صوًرا  لنا  وتنقل  القطري،  اإلعالم  إرهاصات  طياتها  في  تحمل  والتي 

اقع املجتمع القطري في ذلك الوقت، فربط املا�ضي بالحاضر، والشغف بأنماط حياة  عاًما، تعبر عن و

 بطبعه الستحضار ماضيه، والتغني به، ربما 
ً
األجيال السابقة سمة متجذرة في اإلنسان الذي كان مياال

 من الحاضر الصعب القا�ضي. 
ً
للهروب إلى ذلك العالم الجميل بدال

وينقل لنا الكتاب األخبار السياسية واالقتصادية، والبرامج اإلذاعية، والفعاليات األدبية، واألنشطة 

املجتمعية والرياضية، واملقاالت التنموية املنشورة في املجلة. 

ونرى في تلك األعداد القديمة كيفية صياغة الخبر، واألمور التي اهتم بها املجتمع وتفاعل معها، 

وحتى اإلعالنات التجارية التي تبين لنا النمط االقتصادي السائد في ذلك الزمان، وطريقة اإلعالنات، 

وأهم الشركات التي ساهمت في نهضة البالد في بداية مرحلة ما بعد النفط.

ضم الكتاب - أيًضا - شخصيات كان لها دور كبير في ذلك الزمان، وكانت ملء السمع والبصر، ولكن 

محى من الذاكرة. 
ُ
ة التطور، ودوران األيام والليالي، أنهى مسيرتها دون أن ت

ّ
ُسن

يصدر هذا الكتاب بمناسبة مرور خمسين عاًما على صدور )مجلة الدوحة(، هذه املجلة التي تعّد 

من أوائل الدوريات في املنطقة، والتي كان لصدورها األثر األكبر على الحياة الثقافية في قطر. 

هذا  صدر 
ُ
ت أن  والترجمة،  اإلصدارات  بإدارة  ممثلة  والرياضة،  الثقافة  وزارة  يسر  املناسبة  وبهذه 

لع أبناء هذا الجيل على الكثير من 
ّ
الكتاب الذي يتحدث عن الشأن القطري في )مجلة الدوحة( لكي يط

األمور التي كانت خافية عليهم، ولتنقل لهم تلك الصور عن الحياة في قطر قبل خمسين عاًما، لنراها - في 

ذلك الوقت - كيف كانت دولة فتية تنبض بالحياة، وتسابق الدول للولوج إلى العالم املتحضر، دون أن 

تتخلى عن إرثها اإلسالمي والعروبي، متسلحة بالعلم، ومرتدية وشاح التطور والنماء.

فلنَر  كيف كانت الحياة في قطر قبل خمسين عاًما ....

إدارة اإلصدارات والترجمة
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العدد األول 
من جملة الدوحة

افق نوفمبر 1969م غّرة رمضان 1389هـ املو
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غالف العدد األول 
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تحتوي )مجلة الدوحة( على الكثير من املوضوعات املحلية والعربية إال أننا سنقتصر على عرض 

املوضوعات ذات العالقة بدولة قطر.

افق تشرين ثاني نوفمبر 1969م. العدد األول والذي صدر في غرة رمضان 1389، املو

دار  تأسيس  أهمية  عن  فيه  تحدث  الشريف  محمود  املعروف  اإلعالمي  كتبه  بتقديم  العدد  ويبدأ 

اإلذاعة القطرية سنة 1968، وفكرة إصدار مجلة شهرية، تكون جسًرا بين اإلذاعة ومستمعيها في قطر 

النور،  رأت  حتى  اإلذاعة  على  القائمين  أذهان  تراود  الفكرة  هذه  ظلت  حيث  العربي،  الخليج  ومنطقة 

البالد االقتصادية والسياسية  لنهضة  تمثل مرآة عاكسة  املجلة  أن  ا عن 
ً
االفتتاحية، حديث وتضمنت 

والثقافية واالجتماعية، والسجل الذي يحفظ للتاريخ كفاح جيل من أبناء الشعب القطري من أجل 

وإلى  البالد،  حاكم  سمو  العظمة  لصاحب  شكًرا  االفتتاحية  القادمة، وتتضمن  لألجيال  أفضل  حياة 

سمو ولي العهد نائب الحاكم. 
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حاكم  لسمو  املجلة  إدارة  من  تهنئة 

البالد – آنـذاك – الشــــــيخ أحمد بن علي 

رمضان   شهر  حلول  بمناسبة  ثاني،  آل 

املبارك.

تهنئة من إدارة املجلة لسمو الشيخ 

خليفة بن حمد آل ثاني، ولي العهد نائب 

بمناسبة   – الوقت  ذلك  في   – الحاكم 

حلول شهر رمضان املبارك.
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في زاوية )من رئيس التحرير( يتحدث اإلعالمي إبراهيم أبوناب، في العدد األول، عن أهمية اإلعالم 

في حياة األمم، وعن جودة الكفاءات التي ُسخرت لهذه املجلة منذ العدد األول، والخبرات التي تضمنتها 

وتوجيهات سلطات البالد العليا مما سيضمن لها الريادة وهو ما تحقق لها بالفعل.

وفي زاوية أخرى تحت عنوان )عهد ووعد( يكتب طاهر الشهابي عن تقدم وسائل االتصال الجماهيري 

في العصر الحاضر والقفزات التي قطعتها )هذا الكالم قبل خمسين سنة(! 
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أخبار قطر كانت في املقدمة من خالل زاوية )قطر في شهر (، وتتضمن خبر مشاركة سمو حاكم البالد 

وسمو ولي العهد ونائب الحاكم اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس األعلى التحاد اإلمارات العربية في 

الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 1969م. 
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من  الفلسطينية  القضية  مقدمتها  وفي  أمته،  بقضايا  القطري  الشعب  اهتمام  عن  أخبار  وكذلك 

خالل األمسيات الشعرية والثقافية بالصور والكلمات.
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املقاالت الدينية هي األخرى كانت حاضرة وفي مقدمتها مقال بعنوان )أيها الناس اتقوا ربكم( كتبه 

فضيلة الشيخ عبد هللا بن زيد آل محمود، وتضمن الكثير من الفوائد واملعاني.
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إعالن عن أحد بنوك تلك الفترة وهو بنك ناشونال أند كرندليز ليمتد.
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الهندسية  الشركة  من  وإعالن 

للتجارة واملقاوالت إحدى الشركات 

عن  إعالن  ثم  قطر،  في  الرائدة 

ماركة تلفزيونية معروفة من شركة 

املناعي التجارية. وجميعها إعالنات 

تلك  بمعايير  بسيطة، ولكنها جميلة 

األيام.
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يتضمن العدد قصة )البحار الصغير( للكاتب علي عباس، وهي قصة من التراث، تم إسقاطها على 

اقع املعاش مع االهتمام ببيئة البحر، ومراكب الصيادين، والتراث البحري القطري. الو
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طريقة  وهي  النص  عن  اإلعالن  يتميز  ال  بحيث  النصوص،  بين  بسيطة  بطريقة  اإلعالنات  تتداخل 

كانت متبعة وقتها على ما يبدو، ومن ذلك إعالنات حول بنوك ومؤسسات رائدة في قطر في تلك الفترة.
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إعالنات مختلفة حرصت الشركات على تواجدها في مجلة الدوحة.
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وللمقال التنموي وجود ملحوظ في املجلة، ومثال ذلك مقال بعنوان ) النهضة الزراعية في قطر ( 

كتبه سلطان راشد الكواري، تحدث فيه عن أهمية الزراعة في نهضة األمم، وقام بعمل مقارنة بين حياة 

أهل قطر في املا�ضي، واعتمادهم على الصيد، وحياتهم اليوم، وكيف اهتمت الدولة بهذا الجانب من 

خالل تأسيسها في العام 1956 ) دائرة الزراعة ( لتأخذ على عاتقها تطوير هذا املجال الحيوي.
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إذاعة قطر التي كانت حديثة التأسيس كانت برامجها ضمن سياق املجلة، حيث تضمنت البرامج 

فقرات يقدمها مذيعون مشهورون، ومن هذه البرامج - على سبيل املثال ال الحصر - برنامج: 

1- ) دنيا األسرة ( في أسبوع من تقديم سعاد حسن. 

2- ) ألوان الصباح ( الذي قّدمه صالح خليفة.
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3- ) نور وهداية ( من تقديم محمود الشاهد.

4- ) ركن الرياضة ( الذي أعّده عبد الرحمن دحيم، وقّدمه حسن رشيد.

5- ) املال واألعمال ( من إعداد ماهر الريس.

6- ) ركن البادية ( من إشراف عبد هللا الغالي.
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اإلعالمي  كتبه  قطر،  في  الرياضة  وتطور  نشأة  حول   
ً
مقاال الدوحة  مجلة  من  األول  العدد  تضمن 

القطري املعروف عبد الرحمن دحيم، كما تضمن املقال الكثير من املعلومات حول رياضة كرة القدم، 

وصورة املنتخب القطري بنجومه املعروفين في تلك الفترة.
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مقال )دردشة رمضانية( من املقاالت املتميزة في املجلة، وهو بقلم اإلعالمية واملذيعة املعروفة ليلى 

األطرش.
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ويختتم العدد بمائدة رمضان، ونرى في هذه الصفحة وصول األطباق الحديثة إلى املائدة القطرية 

عن طريق مجلة الدوحة.
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العدد الثاني 
من جملة الدوحة

افق أول ديسمبر 1969م أول شوال 1389هـ  املو
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غالف العدد الثاني 
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افق أول ديسمبر 1969، نجد محتويات العدد الثاني  في العدد الثاني الصادر  بغّرة شوال 1389، املو

في 78 صفحة.

ومنها  الدولة،  أخبار  بعرض  العدد  يبدأ  ثم  ومعانيه،  الفطر  لعيد  العدد  كلمة  تخصيص  تم  حيث 

أخبار إنشاء محطة البث وهي نواة تلفزيون قطر بعد ستة أشهر!. 

ويتضمن هذا العدد الكثير من األخبار الهامة عن قطر منها انضمام قطر لالتحاد العربي للتأمين، 

واتحاد البريد العالمي.
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الزمان،  ذلك  بمقاييس  جميلة  وصورها  أزرق  بخط  وهي  الفطر،  عيد  بمناسبة  التهاني  وتتوالى 

وتتضمن أسماء كبريات الشركات العاملة في الدولة.
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مقال اقتصادي هام يلفت االنتباه، كتبه الدكتور حسن كامل، مستشار حكومة قطر، عن تاريخ 

منظمة أوبيك، ودور قطر فيها منذ التأسيس عام 1960.

indd   39.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:21 AM



40

indd   40.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:21 AM



41

 مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر - آنذاك - السيد أحمد محمد 
ً
ويتضمن العدد الثاني لقاًء مطوال

السويدي، حيث تحدث في هذا اللقاء عن اختصاصات الغرفة، وتاريخ نشأتها منذ العام 1963، وغير 

ذلك من املوضوعات املتصلة بغرفة تجارة وصناعة قطر.
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 للتدريب الصحي، وتحدث 
ً
كما تضمن العدد الثاني تغطية مفصلة عن إنشاء حكومة قطر معهدا

التقرير عن هذا املشروع الرائد األول من نوعه في قطر، وعن أقسامه، واحتوائه على قسم لتدريب 

الفتيات على أعمال التمريض، وتضمن التقرير سيرة ذاتية ألحد رواد الصحة في قطر الدكتور محمد 

علي الحرمي، الذي تخرج في العام نفسه من جامعة القاهرة.
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والشباب(،  الرياضة  )دوحة  بعنوان  موضوع  يتناول  دحيم  الرحمن  عبد  القطري  للكاتب  مقال 

ويتناول فيه الكاتب تغطية لألندية القطرية )الجسرة، والريان، واألهلي، والتعاون، والخور، والعروبة( 

األسلوب  بين  تجمع  تغطية  في  قصوره،  وجوانب  قوته  ألوجه  ويعرض  فريق،  كل  آداء  الكاتب  ويحلل 

الصحفي والتحليل الريا�ضي.
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زاوية )فنان من بالدي( تتناول سيرة ذاتية للفنان إبراهيم ناصر، امللقب بـ )الغريد القطري( وعمره 

ا في دائرة البلدية، حيث وصل عدد أغانيه في تلك الفترة إلى 14 أغنية، وكانت 
ً

23 سنة، وهو  يعمل موظف

أول أغنية قدمها لإلذاعة أغنية )عتاب( وهي من كلماته.

indd   48.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:21 AM



49

تهاني وإعالنات منوعة.
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القطري حسين  الكاتب  الذي كتبه  املقال املطول  البالد( هو موضوع  في  الكشفية  الحركة  )تطور 

عبد هللا حيث تضمن املقال تاريخ الحركة الكشفية في قطر منذ تأسيس أول مخيم كشفي عام 1960، 

كما تضمن صورة لوزير املعارف خالل زيارته للمخيم الكشفي العاشر.
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في مقال كتبه الصحفي عبد الرحمن دحيم، رئيس العالقات العامة في اإلذاعة، يتحدث عن إذاعة 

قطر من الدوحة، وكيف أنها كانت حلًما، فأصبحت حقيقة، ويوضح إمكانياتها في مجال البث، وبرامجها 

التي تغطي منطقة الخليج، والدول العربية، وأوروبا، وآسيا، ويقدم إحصائية مهمة عن عدد الرسائل 

التي تتلقاها اإلذاعة. 

الهند�ضي،  والقسم  األخبار،  اقبة  ومر البرامج،  اقبة  )مر وهي  اإلذاعة،  أقسام  املقال  يتناول  كما 

واإلرسال، واالستوديوهات، والقسم اإلداري(. 
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برنامج إذاعة قطر من الدوحة، وفيه أهم برامج تلك الفترة وأشهر املذيعين في إذاعة قطر.
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خاتمة هذا العدد كانت بمقال اإلعالمي الشهير - في ذلك الوقت - فوزي الخميس في زاوية )الورقة 

األخيرة( حيث يوجه رسالة مهمة لقراء املجلة عن خطر الفراغ، وأهمية استغالل الوقت في ما يفيدهم.
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العدد الثالث 
من جملة الدوحة

افق أول يناير 1970م ذي القعدة عام 1389هـ املو

indd   57.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:21 AM



58

غالف العدد الثالث بريشة الفنان عبد الرحمن املزين
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العدد الثالث من مجلة الدوحة الصادر في شهر ذي القعدة عام 1389هـ أول يناير 1970م.

يبدأ العدد بزاوية من رئيس التحرير، وفيها يستعرض رئيس التحرير برقيات تهنئة وشكر، وصلته 

من عدد كبير من القراء من وجوه املجتمع، أمثال املستشار حسن كامل، مستشار حكومة قطر، وكمال 

ناجي، مدير املعارف، وغيرهم. ثم كلمة العدد والفهرس.
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استقبال سمو حاكم البالد لسمو  ولي عهده ونائبه عند عودته من سفرة خارجية.
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سمو الحاكم يفتتح املؤتمر التاسع ملنظمة أوبيك في قطر، والذي تم فيه انتخاب الدكتور حسن 

كامل مستشار حكومة قطر رئيًسا له.
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إفريقيا( وفيها استقبال وزير املعارف سمو الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني وفد علمي 	  زاوية )قطر و

سنغالي.

بعثة من الشباب القطري إلى األردن للتدرب على فنون العمل التلفزيوني للعمل في تلفزيون قطر 	 

املزمع إنشاؤه بعد أشهر!
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سلطان الكواري وإبراهيم البدر  يمثالن قطر في مؤتمر األغذية والزراعة الدولية.	 

اجتماع شركة قطر لألسمدة الكيماوية. 	 
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)استطالع الدوحة( وفيه عينة من آراء كبار رجال األعمال والسياسة من أمثال السيد ماجد عبد 

هللا الخليفي، عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد عبد هللا حسين صالت، وعبد العزيز عبد هللا 

تركي، واملهندس سلطان الكواري، وعلي سلطان العلي، وقد كان أهم حدث عالمي - آنذاك - هو وصول 

اإلنسان إلى سطح القمر!
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) اإلسالم والتطور ( مقال بقلم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي.
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وسكان  )القطريون  موضوع  حول  األنصاري،  علي  السيد  والجنسية،  الهجرة  دائرة  مدير  مع  لقاء 

قطر(.
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)كم عدد سكان قطر؟( تحقيق صحفي.
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اقعه ومستقبله(، ويتضمن لقاًء مع الدكتور حسني أبو خليل، مدير الدائرة  )االقتصاد القطري و

املالية في قطر.
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إعالن شركة قطر الوطنية لصناعة اإلسمنت، وإعالن شركة الحمد للسيارات.
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لقاء مع السيد محمد نور العبيدلي، أجراه غازي حسين في زاوية )من جيل الرواد(.
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إعالن استوديوهات ومحالت 

السالم

إعالن معرض أندريا
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تقرير حول )مصنع اإلسمنت القطري(.
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زاوية )جعبة الدوحة(
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)دوحة األدب(

indd   82.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:23 AM



83

indd   83.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:23 AM



84

indd   84.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:23 AM



85

)دوحة الرياضة والشباب( بقلم عبد الرحمن دحيم، وفيها يتحدث عن نشاط الشباب الريا�ضي على 

 نتائج اللقاءات بين النوادي املختلفة.
ً
مدار شهر كامل، مفصال
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إذاعة قطر من الدوحة.
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)مجتمع الدوحة( وفيه أخبار الشركات واملصانع والترقيات والزيارات الهامة للبالد.
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) الورقة األخيرة ( قصة قصيرة بعنوان )سخرية القدر( بقلم اإلعالمية املعروفة هدى جاد.
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العدد الرابع 
من جملة الدوحة

افق فبراير 1970م أول ذي الحجة 1389هـ  املو
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غالف العدد الرابع  للفنان عبد الرحمن املزين
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التحرير، وكتابات بعض قراء املجلة مثل  القراء( وفيها مقال رئيس  )بيننا وبين  بزاوية  العدد  يبدأ 

السيد محمد نصر حسن النصر، وعبد اللطيف الكمالي، واآلنسة زهرة عبد هللا وغيرهم من قراء املجلة 

الذين يشيدون بخطها التحريري وجودتها.
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وفيها  التحرير،  رئيس  يكتبها  التي  العدد(  و)كلمة  وفهرسته،  العدد  تاريخ  وفيها   )3( رقم  الصفحة 

حديث عن شعيرة الحج، وأهمية تآلف املسلمين، ودعوة ملحاربة املحتل الغاصب ألرض فلسطين.
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خبر عن عودة سمو حاكم البالد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني إلى أرض الوطن.
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مرسوًما  ثاني  آل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  سمو  توقيع  منها  هامة؛  أخبار  وفيها  شهر(  في  )قطر  زاوية 

لتنظيم عملية تعداد السكان في البالد،  وسمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يستقبل الزعيم الفلسطيني 

ياسر عرفات.
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في 	  العرب  التربية  لوزراء  الثالث  املؤتمر  في  الدولة  وفد  يرأس  ثاني  آل  حمد  بن  قاسم  الشيخ  سمو 

مراكش.

وزير املعارف يستقبل الوفد الطالبي الكويتي الزائر للبالد.	 
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وسام فرن�ضي رفيع ملستشار حكومة قطر.	 

دائرة الهجرة والجوازات تصدر البطاقة الشخصية الجديدة.	 
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وتتوالى أخبار قطر لتختتم بخبر ميالد جريدة جديدة في قطر، حيث صدر العدد األول من صحيفة 

)العروبة( األسبوعية.
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زاوية بعنوان )أسرار الحج والعيد( بقلم فضيلة الشيخ عبد املعز عبد الستار.
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مقابلة مع السيد حسني أبو خليل، رئيس مجلس إدارة شركة قطر لصيد األسماك، تتناول أنشطة 

الشركة وأداءها على مستوى العالم.
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تهنئة من الخطوط األردنية لسمو حاكم قطر وسمو نائبه بمناسبة عيد األضحى املبارك.
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تحقيق صحفي بعنوان )صانعو السفن القطريون( من إعداد حسين عبد هللا 
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تهاني بعيد األضحى املبارك.
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قطر، وأسماء  في  الغوص  تاريخ  عن  قطر(، وحديث شائق  في  والغواصون  )الغوص  بعنوان  زاوية 

السفن، والنواخذة املالكون لكل سفينة، أعّد التحقيق مو�ضى عبد الرحمن مو�ضى.
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)ميناء الدوحة نافذة البالد املطلة على العالم( لقاء مع السيد علي عبد هللا السعد، مدير املوانئ 

بالوكالة في ذلك الوقت.
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في زاوية )من جيل البناء( نبذة تعريفية عن السيد عبد هللا حسين صالت، رئيس فرع الجيولوجيا 

بإدارة شؤون البترول.
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إعالنات
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هذا  تضمن  حيث  قطر؛  في  للسكان  العام  التعداد  بشأن   1969 لسنة   )20( رقم  بقانون  مرسوم 

املرسوم كل ما يتعلق بهذا اإلحصاء، وتشكيل لجنة تضم )14( عضًوا، كما هو  مبّين في املرسوم لإلشراف 

على إنجاز هذا اإلحصاء.
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قرار  رقم )1( لسنة 1970، بشأن إعادة تنظيم إدارة شؤون البترول.
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)الحياة األدبية في قطر بين القديم والحديث( بقلم سعيد تيم.
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امللك،  عبد  أحمد  اقع(  الو من  )درس  وهي  القراء،  مقاالت  تتضمن  منوعة،  زاوية  أدبية(  )براعم 

و)فتاة اليوم( حليمة عبدهللا، و)هل تعلم( ماريمان سمان، و)الحياة الجديدة( محمد كاظم إبراهيم، 

و)كلمات إلى الشباب( سالم عجب، و)يا دانة الخليج( مريم، وجميعهم من الدوحة.
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زاوية )دوحة الرياضة والشباب( التي يكتبها اإلعالمي املعروف عبد الرحمن دحيم، تتضمن كالعادة 

 ومنتظًما للرياضة القطرية في شهر.
ً
تلخيًصا جميال
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عام 1970 احتفال اإلذاعة بسحب األرقام الفائزة بجوائز مسابقات رمضان بحضور طاهر الشهابي، 

وكيل إدارة اإلعالم لشؤون اإلذاعة.

إعالن
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نتيجة سحب جوائز )ألغاز رمضان(، ومن الواضح أن الالئحة كبيرة، وضمت عشرات املشاركين في 

هذه املسابقة، وتوضح النتائج عناوين القراء وأماكن سكنهم!
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برنامج اإلذاعة
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العدد اخلامس 
من جملة الدوحة
افق مارس 1970م أول محرم 1390هـ  املو
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غالف العدد الخامس للفنان عبد الرحمن املزين، بعنوان )الوضيحي(
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التي تتضمن ردوًدا سريعة على القراء، وزاوية )من رئيس  يبدأ العدد بصفحة )بيننا وبين القراء( 

التحرير(، وفي هذه الزاوية صورة مصغرة لصفحة الغالف التي رسمها الفنان عبد الرحمن املزين وهي 

بعنوان )الوضيحي(.
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الصفحة الرئيسية وتتضمن )كلمة العدد( و )الفهرس( الذي ذكرت فيه موضوعات هامة؛ مثل: 

أضواء على أجهزة الحكومة، والتصنيع في الخليج، واملخيم الكشفي الحادي عشر وغيرها من املوضوعات.
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الصفحة الخاصة بزاوية )قطر  في شهر( تتضمن استقباالت سمو حاكم البالد لكبار  زوار الدولة، 

وتغطية زيارة سمو  ولي العهد نائب الحاكم إلى الباكستان، ورعاية  وزير  املعارف املخيم الكشفي الحادي 

عشر، وزيارة وفود املؤتمر الثاني ملنظمة املدن العربية للدوحة.
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مقال )حول الهجرة( بقلم فضيلة الشيخ عليوه مصطفى عليوه.
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قصيدة بعنوان )تحية العام الجديد( للشاعر عبد الرحمن املعاودة.
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مقال اقتصادي بعنوان )التصنيع في إمارات الخليج(، بقلم علي سلطان العلي، من دائرة املخازن 

الحكومية في قطر.

indd   147.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:25 AM



148

indd   148.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:25 AM



149

الكلمات املتقاطعة
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استهوتها  كندية،  ومصممة  ورسامة،  فنانة،  وليامز،  ِبني  الصحراء(  حياة  تستهويها  كندية  )فنانة 

حياة الصحراء، فقررت رسم وكتابة انطباعاتها عن الشرق.
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إعالن الشركة الوطنية الصناعية.

indd   153.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:26 AM



154

)من جيل البناء( مقابلة مع أحد رواد املهندسين القطريين املهندس إبراهيم محمد الشريف.
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في زاوية )أضواء على أجهزة الحكومة( يتحدث السيد ناصر عبيدان فخرو، مدير املشتريات، عن 

وظائف جهاز املشتريات.
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مقال حول )التعداد وأهمية الدراسات السكانية(، بقلم رجب توفيق الثالثيني.
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قصيدة )ويجيء شتاء( للشاعر فاروق شوشة.
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قصص وخواطر أدبية في زاوية )كيفما اتفق(.
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املخيمات  عن  دحيم  الرحمن  عبد  القدير  الصحفي  يكتب  والشباب(  الرياضة  )دوحة  زاوية  في 

الكشفية القطرية، واملخيم الكشفي الحادي عشر، ويتحدث عن تاريخ الحركة الكشفية عاملًيا وعربًيا 

وفي قطر.

indd   163.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:26 AM



164

indd   164.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:26 AM



165
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عن  فيه  يتحدث  رشيد،  هللا  عبد  حسن  واملسرحي  الصحفي  مع  لقاء  امليكرفون(  أهل  )مع  زاوية 

التحاقه بالعمل اإلذاعي في 15 مايو 1968 بإذاعة قطر، وإطالقه برنامج )ما يطلبه املستمعون(.
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إعالن شركة الحمد للسيارات.

indd   167.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:26 AM



168

مقابلة نادرة مع الفنان الكبير يوسف وهبي.

indd   168.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:26 AM



169

indd   169.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:26 AM



170

إعالن شركة عبدهللا بن علي املسند وأوالده
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برامج اإلذاعة
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العدد السادس 
من جملة الدوحة
افق أبريل 1970م أول صفر 1390هـ  املو
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غالف العدد السادس للفنان عبد الرحمن املزين، بعنوان )شمس جديدة(

indd   174.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:27 AM



175

التي تتضمن ردوًدا سريعة على القراء، وزاوية )من رئيس  يبدأ العدد بصفحة )بيننا وبين القراء( 

التحرير(، وفي هذه الزاوية صورة مصغرة لصفحة الغالف التي رسمها الفنان عبد الرحمن املزين، وهي 

بعنوان )شمس جديدة(.

indd   175.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:27 AM



176

الصفحة رقم )3( وتتضمن )كلمة العدد(، وتعرض فيها القوانين الجديدة )الهوية العربية اإلسالمية 

للدولة، وضمان الحريات(، وغير ذلك من مواد الدستور الذي تم إقراره في ذلك الوقت. ووزع مع العدد 

هدية، تتضمن مواد هذا الدستور. 
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177

زاوية )قطر في شهر( تبدأ بخبر عن زيارة سمو حاكم البالد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني إليران، وكان 

في مقدمة مودعيه سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، نائب الحاكم وولي العهد، وتتضمن أخبار قطر 

في الكويت، وزيارة الشاعر العربي املعروف عزيز  أباظة، وتوقيع  استقبال سمو الحاكم لسفير فرنسا 

وزير املالية اتفاقية بترولية جديدة.
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183

مقال )اإلسالم دين الحياة( بقلم فضيلة الشيخ علي محمد جماز.
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مقال كتبه الصحفي عبد العزيز النعمة حول )دور اإلذاعة والتلفزيون في تكوين الرأي العام(.
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في زاوية )من جيل البناء( مقابلة مع املهندس محمد يوسف محمد امليكانيك، املشرف على صيانة 

الكهرباء بمحطة رأس أبو عبود.
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)الزراعة والتنمية االقتصادية في قطر( هو العنوان الذي اختاره املهندس سلطان راشد الكواري، 

لتناول هذا املوضوع الحيوي الهام بكثير من التحليل والتفصيل، وقّدم الصور التي تدعم املوضوع.
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192

قطر تفتتح الندوة األولى في موسمها الثقافي باستضافة الشاعر الكبير عزيز أباظة وعدد من شعراء 

قطر )عبد الرحمن املعاودة، أحمد بن يوسف الجابر(.
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)مسابقة الدوحة إلكمال القصة القصيرة(
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زاوية )الفنان( يكتب فيها جاسم زيني عن )الفنان واملجتمع(
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إبداعات قصصية، قصة )وحشة االغتراب(، بقلم عصام قّدورة.
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تحقيق صحفي حول طريق سلوى الذي كان قيد اإلنشاء - في ذلك الوقت - ُيبين أهمية هذا الطريق 

بالنسبة لقطر، وعن قرب نهاية إنجاز هذا الطريق الحيوي.
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زاوية )دوحة العلم( يتحدث فيها توفيق القي�ضي عن احتساب الوقت عبر الزمن.
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زاوية )مع أهل امليكرفون( تجري لقاًء مع املطرب القطري إدريس خيري الذي تحدث عن مشواره 

الفني الغني باألغاني الجميلة.
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زاوية )دوحة الرياضة( يتناول فيها الصحفي عبد الرحمن دحيم دورة كأس الخليج العربي.
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وفيما يلي نتائج دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
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إذاعة قطر وبرنامجها العام ركن ثابت في مجلة الدوحة
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العدد السابع 
من جملة الدوحة

افق مايو 1970م غّرة ربيع األول 1390هـ  املو
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غالف العدد  السابع
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محمود  األستاذ  يرأسها  التي  اإلعالم،  دائرة  من  رًدا  تمثل  هامة  رسالة  وردت  العدد  هذا  بداية  في 

الشريف، على مقال كتبه الصحفي املعروف ناصر محمد العثمان حول ضرورة رعاية آثار قطر ، ودور 

إدارة اإلعالم في تلك الجهود . 
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بذلتها قطر  التي  البالد، والجهود  في  الدستورية  التعديالت  التحرير  يتناول رئيس  العدد(  )كلمة  في 

إلنشاء اتحاد يضم قادة منطقة الخليج العربي.

وفي )الفهرس( العديد من املوضوعات مثل: التغير االجتماعي في قطر ، فتياتنا بين األصالة والتغيير 

، وغير ذلك من املوضوعات.
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في زاوية )قطر في شهر( تقرير مفصل عن زيارة سمو حاكم البالد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني إلى 

إيران ولقائه بشاه إيران، أعده مندوب املجلة في طهران. وتتضمن األخبار كذلك زيارة سمو ولي العهد 

إلى البحرين. 
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230

تطور الحضارة العربية وخصائصها عنوان مقال جميل للدكتور نقوال زيادة 
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233

)أضواء على التغير االجتماعي في قطر( هو العنوان الذي اختاره الكاتب علي سلطان العلي ملوضوعه 

وتناول فيه مراحل تطور االقتصاد القطري، وتاريخ تأسيس املدارس في قطر منذ العام 1951 تأسيس 

أول مدرسة للبنات في قطر .
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236

مقال بعنوان )من مزايا اإلسالم( كتبه فضيلة الشيخ عبد املحسن أحمد مو�ضى، تكلم فيه عن أن 

اإلسالم دين الفطرة، واحترام اإلسالم للعقل، واعتباره وسيلة من وسائل معرفة هللا عز وجل. 
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239

زاوية )شاعر من وطني( يكتب فيها اإلعالمي حسن رشيد عن شاعر قطر الراحل ماجد الخليفي.
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الكاريكاتير والنقد االجتماعي الهادف، مقال بقلم جاسم زيني 
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تغطية مكثفة لزيارة وفد إعالمي إيراني للدوحة، ولقاءاته باملسؤولين القطريين. 
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الثقافية  العالقات  إدارة  مدير  جمال،  يوسف  جاسم  مع  مهمة  مقابلة  البناء(  جيل  )من  زاوية  في 

بوزارة املعارف، الذي تحدث عن مشواره العلمي وحصوله على شهادة في العلوم السياسية من الواليات 

املتحدة، وتناول  تأسيس إدارة الشؤون الثقافية ومهامها املختلفة . 
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قصيدة )قارورة عطر( للشاعر معروف رفيق 
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)قطر  وسنة التربية الدولية( عنوان مقال للكاتب والصحفي القطري املعروف ناصر محمد العثمان، 

تناول فيه تبني وزارة املعارف القطرية في العام 1970 فكرة االحتفال بهذه السنة .
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مقال بعنوان )املاء الذي نشربه من أين يحضرونه؟( بقلم أحمد عي�ضى الجتال.
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انتشرت  الشعبي  تراثنا  من  )مالمح  بعنوان  مو�ضى  الرحمن  عبد  مو�ضى  الكاتب  بقلم  اجتماعي  مقال 

وسادت ثم انقرضت أو كادت( وعدد منها الرزيف، واملراداة، وطالب بتوثيقها حتى ال تنقرض .
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زاوية )اقرأ بسرعة( هي زاوية ظريفة خفيفة تتضمن أخبار املجتمع القطري، ورجال السياسة والفن 

واإلعالم .
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بعض اإلعالنات التجارية
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وتتضمن  الفترة،  تلك  في  القطري  املجتمع  أخبار  والكتابة  بالصورة  تتضمن  زاوية  ورأي(  )صورة 

أخباًرا خفيفة مثل رحالت السكان إلى خارج املدينة ، واآلثار القطرية. 
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فيها  استضاف  الرياضية(  والحركة  )املجتمع  بعنوان  مقابلة  والشباب(  الرياضة  )دوحة  زاوية  في 

محرر الزاوية السيد  أحمد علي األنصاري، مفتش التربية الرياضية بوزارة املعارف، وعضو  وفد قطر  

إلى دورة الخليج الرياضية حيث أجرى معه مقابلة شاملة.
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مقال كتبه عبد الرحمن دحيم )حول مساهمة قطر في دورة كأس الخليج(.
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زاوية بعنوان )براعم أدبية(
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البرنامج العام إلذاعة قطر
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العدد الثامن 
من جملة الدوحة

افق يونيو 1970م غّرة ربيع الثاني 1390هـ  املو
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وتضمنت الصفحة األولى في )كلمة العدد(  خطاب سمو حاكم البالد وجواب سمو نائبه وولي العهد 

النظام  بعد إعالن  الوزراء، حيث  أوضحت االفتتاحية أن تشكيل ذلك املجلس جاء   ورئيس مجلس 

األسا�ضي املؤقت، ليفتح ذلك الطريق نحو نهضة البالد .

وهزيمة  فلسطين،  وقضية  وقطر   املجلس،  لهذا  كبيرة  مساحة  فرد  العدد(   )فهرس  تضمن  كما 

حزيران وبداية امليالد الثاني، وغيرها من املوضوعات الهامة .
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تضمنت الصفحات من 4-6 أسماء أعضاء الحكومة وخطابات سمو الحاكم وسمو نائبه، وصور 

النحو  الحكومة على  بتشكيل  الخاص  ، واملرسوم  الوزراء  نائبه وصور  عظمة سمو حاكم قطر وسمو 

التالي: يعين الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزيًرا للمالية والبترول، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، 

 للصحة العامة، والشيخ ناصر بن 
ً
وزيًرا للتربية والتعليم، والشيخ عبد العزيز بن أحمد آل ثاني، وزيرا

 للعدل، والشيخ 
ً
خالد آل ثاني، وزير االقتصاد والتجارة، والشيخ عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، وزيرا

 للصناعة والزراعة، 
ً
 للكهرباء واملاء، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزيرا

ً
جاسم بن محمد آل ثاني، وزيرا

 للعمل 
ً
 لألشغال العامة، والسيد علي بن أحمد األنصاري، وزيرا

ً
والسيد خالد بن عبدهللا العطية، وزيرا

 للمواصالت والنقل.
ً
والشؤون االجتماعية، والسيد عبدهللا بن ناصر السويدي، وزيرا
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زيارة ولي عهد عجمان، وكان في استقباله سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، نائب الحاكم وولي 

العهد ورئيس مجلس الوزراء.
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زيارة عباس زكي، وزير االقتصاد والتجارة الخارجية املصري، مبعوث الرئيس جمال عبد الناصر، 

كما تم استقبال مبعوثين من الرئيس الجزائري هواري بومدين ، والليبي معمر القذافي.
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مقال حول )هزيمة حزيران( كتبه محمود الشريف
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مقالة دينية بعنوان )دور اإليمان في املعركة( بقلم فضيلة األستاذ يوسف القرضاوي، مدير املعهد 

الديني.
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284

، طالب فيه بدعم 
ً
تحت عنوان )3 سنوات على عدوان حزيران( كتب يوسف قاسم درويش مقاال

املقاومة الفلسطينية لتحقيق النصر .
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بعض اإلعالنات املنشورة في مجلة الدوحة
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العثمان   ناصر  املعروف  القطري  والصحفي  الكاتب  كتبه  مقال  عنوان  فلسطين(  وقضية  )قطر  

حيث تناول فيه الدعم املبكر الذي قدمته قطر للقضية الفلسطينية .
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 يأتي( شعر علي عبدهللا خليفة
ً
قصيدة بعنوان )غدا
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تهاني الشركات واملؤسسات القطرية لسمو الحاكم وسمو نائبه بمناسبة تشكيل أول مجلس وزراء 

في قطر. 
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مقابلة مع مدير دائرة التدريب السيد فايز قدورة للحديث عن )مراكز التطوير والتدريب املنهي في 

قطر (.
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 كبيًرا فاق التوقعات 
ً
)مسابقة الدوحة للقصة القصيرة( شهدت إقباال
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القصة الفائزة بالجائزة األولى )نداء األرض(  بقلم معروف رفيق
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القصة الفائزة باملركز الثاني )عندما تبكي األعماق( بقلم هدى جاد 
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صورة ورأي 
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(، كتبه أحمد علي األنصاري.
ً
 واحدا

ً
مقال نقدي ريا�ضي بعنوان )فريق كرة القدم ليس العبا
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برنامج إذاعة قطر من الدوحة 
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العدد التاسع 
من جملة الدوحة

افق يوليو 1970م غّرة جمادى األولى 1390هـ  املو
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غالف العدد التاسع بريشة الفنان عبدالرحمن املزين
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هام،  خليجي  اجتماع  في  الوزراء  مجلس  رئيس  الحاكم  نائب  سمو  مشاركة  عن  بكلمة  العدد  يبدأ 

و)فهرس العدد( الذي يتضمن أهم املوضوعات .
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زاوية )قطر في شهر( تبدأ بخبر عن تدشين سمو حاكم قطر ملشروع اآلبار الشمالية في البالد، وحديث 

تفصيلي عن نوعية الحضور، وطريقة التدشين، وأهمية الحدث بالنسبة إلى مستقبل البالد .
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الخبر  الثاني املهم هو مشاركة قطر  بفاعلية في االجتماع الذي ضّم نواب حكام إمارات الخليج حيث 

ل الدوحة سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكم، ورئيس الوزراء. وتضمنت أخبار قطر 
ّ
مث

سفر سمو نائب الحاكم إلى الكويت حيث وعدت املجلة قراءها بأن يتم االهتمام بهذه الزيارة في عددها 

القادم .
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تتواصل أخبار )قطر في شهر( بزيارات وفود خليجية إلى الدوحة وأنشطة الوزراء في الحكومة.
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مقال حول )وسائل اإلعالم ودورها في بناء املجتمع( للكاتب والصحفي املعروف عبد العزيز النعمة.
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إعالن ترويجي للسياحة في سوريا.

إعالن من شركة مؤسسة النصر لصاحبها سلطان سيف العي�ضى 
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مقال أدبي عن حياة الشاعر القطري محمد بن عثيمين، كتبه األستاذ عبد البديع صقر.
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مقال حول )تقاليد الزواج في قطر، من الخطبة إلى الزفاف( كتبه الكاتب مو�ضى عبد الرحمن مو�ضى، 

ودعمه بالصور التوضيحية.
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ا صحفًيا حول  التلفزيون القطري،  ومسؤولياته التربوية في املستقبل، 
ً

في زاوية )رأي( نجد تحقيق

مدعًما بالصور التوضيحية، كتبه املحرر التربوي للمجلة.
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هذه  لتخطيط   
ً
صورا يتضمن  قطر(   في  الشعبية  )املساكن  موضوع  حول  موسع  صحفي  تحقيق 

ومميزاتها  الشعبية.  املساكن  لهذه  الحاكم  سمو  تدشين  وصورة  وحديثة،  جميلة  كلها  وهي  املساكن، 

وأماكنها، مع صورة ملسكن شعبي في روضة الخيل.
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  كتبه جاسم زيني حول )فن الكتابة عبر العصور(.
ً
 جميال

ً
يتضمن العدد مقاال
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في زاوية )من جيل البناء( تستضيف املجلة السيد علي بن سلطان العلي، مدير مكتب إدارة املخازن 

الحكومية، حيث يتحدث عن مشواره التعليمي، ودراسته في كل من القاهرة والكويت، والتحاقه املبكر 

بالقطاع الحكومي.
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في زاوية )صورة ورأي( نقد لخطوط طيران الخليج!. 
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وفي زاوية )نون عين( صورة لدوار الساعة باعتباره أحد أهم ميادين الدوحة، وطلب تزويد الساعة 

ا عن االنقطاع املتكرر للكهرباء، والطلب من إدارة الكهرباء أن 
ً
بمنبه وإنارتها ، كما تضمنت الزاوية حديث

تراعي ظروف السكان والخسائر التي يتكبدونها جراء ذلك االنقطاع في الصيف.
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في زاوية الرياضة يتحدث الصحفي عبد الرحمن دحيم عن فوز نادي قطر  ببطولة الكأس ألول مرة.

واحتفاظ البرازيل بكأس العالم نهائًيا، وحديث عن تاريخ كاس العالم.
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ينتهي العدد كالعادة ببرامج )إذاعة قطر من الدوحة(.
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العدد العاشر 
من جملة الدوحة

افق أغسطس 1970م غّرة جمادى الثانية 1390هـ املو
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 غالف العدد العاشر
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ا عن تسارع خطوات تشكيل االتحاد الخليجي، وخبًرا عن إنهاء حرب 
ً
تضمنت )كلمة العدد( حديث

اليمن بين السعودية واليمن! وترحيب قطر  بهذا االتفاق. 

indd   339.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:33 AM



340

تضمنت زاوية )قطر في شهر( عدًدا من األخبار الهامة، منها زيارة سمو حاكم البالد إلى أوروبا في زيارة 

خاصة.

indd   340.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:33 AM



341

الكويتيين،  باملسؤولين  ولقاءاته  الكويت  دولة  إلى  الوزراء  مجلس  رئيس  الحاكم  نائب  سمو  زيارة 

وحفاوة االستقبال التي قوبل بها في الكويت . 
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والتعليم  التربية  برئاسة مدير  الدولة  العناوين، مثل: مشاركة وفد  الكثير من  أخبار قطر  تضمنت 

السيد كمال ناجي في مؤتمر التربية الدولي في جنيف، وقرب االنتهاء من إنشاء مصنع األسمدة الكيماوية 

في قطر.
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مشاركة قطر في اجتماعات الغرف التجارية الخليجية، ومنظمة الصحة العاملية، وصدور جريدة 

)جلف نيوز( التي تصدر باإلنجليزية عن دار العروبة، وغيرها من األخبار. 
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مقابلة هامة مع سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني وزير الكهرباء واملاء، تحدث فيها عن دور 

الوزارة في مجال توفير خدمات الكهرباء واملاء، ومشاريع الوزارة في التعامل مع مشكلة املياه بالصهاريج، 

واستبدالها بمياه األنابيب في كل بيت!  وقد تم تدعيم هذه املقابلة بالصور املختلفة.
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مقال كتبه  فضيلة األستاذ يوسف القرضاوي، حول ما إذا كان اإلنسان مسيًرا أم مخيًرا؟.
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زاوية )بريد القراء( تتضمن العديد من الردود الرائعة على قّراء راسلوا املجلة.
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تحقيق صحفي مصور بعنوان: )تلفزيون قطر من الدوحة – تجربة رائدة مع الصورة والصوت، 

واألهداف الطموحة، قصة السباق مع الزمن والجهود املوصولة لتحقيق املشروع الكبير(، ويتضمن 

التحقيق صوًرا ألهم املذيعين والعاملين في التلفزيون في ذلك الوقت. 
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358

كتبه  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية  حتمية  ضرورة  وكونه  الشامل(  )التخطيط  حول  مقال 

السيد علي بن سلطان العلي.
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إعالن طيران الخليج
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دراسة أدبية جميلة، بقلم محمد عبد الغفار حمزة، حول أحمد شوقي والبحتري والسينيتان.
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في زاوية )من جيل البناء( مقابلة مع السيد علي عبد الرحمن مفتاح، مدير إدارة البعثات، تحدث 

فيه عن دور هذه اإلدارة املهمة في ابتعاث طالب قطر إلى الخارج.
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في )دوحة الرياضة والشباب( نقرأ لقاًء أجراه املحرر الصحفي عبد الرحمن دحيم مع هيئة نادي 

التعاون في الخور، حيث يتضمن اللقاء الكثير من املعلومات الهامة عن تأسيس هذا النادي وأنشطته 

املختلفة.
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ختام العدد برنامج إذاعة قطر من الدوحة.
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371

العدد احلادي عشر 
من جملة الدوحة
افق سبتمبر 1970م غّرة رجب 1390هـ املو
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غالف العدد الحادي عشر
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العدد الحادي عشر من )مجلة الدوحة( وكان غالف العدد صورة من شاطئ مدينة الدوحة،كما 

تضمنت )كلمة العدد( إشادة بدخول البالد عصر التلفزيون من خالل تدشين سمو  نائب الحاكم ورئيس 

الوزراء املرحلة األولى من تلفزيون قطر، بعد سنتين من تأسيس اإلذاعة، وهكذا تكون قطر قد أكملت 

القوة، والنضج، واالستقرار،  فيها من صفات  افرت  أركان اإلعالم األساسية، وتو خالل ثالث سنوات 

وعمق التأثير ما يدعو  إلى االعتزاز  والفخر.
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في زاوية )قطر في شهر( يأتي الخبر األول عن تدشين سمو نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء املرحلة 

األولى من تلفزيون قطر .
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الجمهورية  تلفزيون  زيارة مدير هيئة  للبالد، وآخر عن  اليمني  التربية والتعليم  زيارة وزير  وخبر عن 

العربية املتحدة، وهو االسم الرسمي ملصر  في ذلك الوقت. 
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استقباالت سمو نائب الحاكم، وتعيينات حكومية للهجرة والجمارك.
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خبر تدشين سمو نائب الحاكم ملبنى التلفزيون في شهر أغسطس 1970م.
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مقال حول شركات النفط  الوطنية في الدول العربية، كتبه يوسف عبد هللا درويش، وقد تناول 

افع الرئيسية لقيامها. موضوع التأمين  واملشاركة، وشركات البترول الوطنية والدو
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383

إعالن الشركة العامة للمقاوالت والتجارة عن سيارة أودي.

إعالن شركة طيران الخليج
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)مطار الدوحة الدولي( تقرير متميز  وتغطية حية بالصور حول مطار الدوحة الدولي.
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389

)شبابنا والصيف( تقرير أعده املحرر التربوي، يتضمن العدد الكلي للطالب في ذلك الوقت وهو 17 

ألف طالب وطالبة! وأهمية قضاء وقت فراغهم فيما يفيدهم، وقد تم تدعيم التقرير  بالصور الخاصة 

بالرياضات املختلفة التي تفيد الشباب في قضاء وقت الفراغ .
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 كتبه املحرر توفيق القي�ضي عن اإلنسان والتلوث، بّين فيه أخطار 
ً
في زاوية )دوحة العلم( نجد مقاال

التلوث البيئي ووصوله إلى أرقام قياسية.
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394

في زاوية )من جيل البناء( مقابلة مع السيد عبد الرحمن جابر مفتاح، مساعد مدير إدارة املشتريات، 

هذه  يشغل  بمن  املرتبطة  واألعباء  الناشئة،  الدولة  خدمة  في  النبيلة  املهمة  هذه  عن  تحدث  حيث 

الوظيفة، كما تحدث عن مساره الدرا�ضي وتخرجه من كلية التجارة في جامعة القاهرة . 
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في زاوية )بريد القراء( نطلع على ردود املحرر على العديد من القراء، وفيهم أسماء أصبحت معروفة 

فيما بعد. 
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398

ا عن نادي شباب 
ً
في زاوية )دوحة الرياضة والشباب( التي يقدمها عبد الرحمن دحيم، نجد حديث

الوكرة، وأول مبارياته منذ تأسيسه في عام 1957، ومراحل تأسيس النادي، وغير ذلك من املعلومات 

املهمة عن هذا النادي العريق.
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مقال حول أهمية تصحيح اللغة العربية، بقلم صالح عوض محسن، من مدرسة قطر اإلعدادية 

للبنين.
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إعالن حول املجلة

املسلسالت  أهم  معرفة  املخطط  هذا  خالل  من  ويمكن  قطر،  لتلفزيون  العام  البرنامج  مخطط 

والبرامج التي كان يبثها التلفزيون في تلك الفترة . 
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برنامج إذاعة قطر، وهو الذي دأبت املجلة على نشره في أعدادها السابقة.
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405

العدد الثاني عشر 
من جملة الدوحة

افق أكتوبر 1970م غّرة شعبان 1390هـ املو
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لوحة الغالف )الختمة( بريشة: جاسم زيني

indd   406.ةحودلا ةلجم 1/1/2020   11:32:37 AM



407

ا إلغاثة األردن الشقيق بعد أحداثه الدامية في 
ً

تضمنت )زاوية قطر في شهر ( خبر تشكيل قطر فريق

أيلول سبتمبر ، وتم تشكيل وفد برئاسة الشيخ عبد هللا األنصاري، وقد أهاب مجلس الوزراء باملواطنين 

القطريين للتبرع ألشقائهم في محنتهم. 
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خبر مغادرة سمو  نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء إلى لبنان، وخبر آخر عن رأي قطر في األزمة التي 

شهدها األردن، وطالبت قطر بتحكيم صوت العقل .
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رسالة  شكر من الفلسطينيين في قطر ، ورد سمو الحاكم على تلك الرسالة. 
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وزير الصحة يودع بعثة اإلغاثة القطرية املتجهة إلى األردن.
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استقباالت سمو نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء للمسؤولين الزائرين للدولة.
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مقال كتبه علي الجيدة، وكيل إدارة شؤون البترول، عن األوبيك في الذكرى العاشرة لتأسيسها.
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414

التي  والشهادات  أسماءهم،  وتنشر  هاًما،  حيًزا  املجلة  لهم  تفرد  قطر  أبناء  من  الجدد  الخريجون 

حصلوا عليها، وأماكن دراستهم، ويتضمن هذا العدد كوكبة منهم، ومن أهم األسماء التي تم ذكرها في 

الكواري، والدكتور يوسف محمد  العزيز  الدكتور حمد عبد  الثقافة السابق سعادة  العدد وزير  هذا 

الحالي، وأحمد جاسم املال،  عبيدان، عميد كلية اإلدارة واالقتصاد السابق، وعضو مجلس الشورى 

العسيري،  زينل، وخليفة  الربان، ومو�ضى  لفترة طويلة، وخالد محمد  الخارجية  في  املراسم  إدارة  مدير 

وطالب بالن صابر، وغيرهم.
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إعالن 
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ا صحفًيا مصوًرا، بعنوان )التعليم القطري بين 
ً

بمناسبة بدء العام الدرا�ضي نشرت املجلة تحقيق

األمس واليوم، من املطوع إلى املدرسة(.
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تضمن التحقيق زاوية خاصة بالبعثات القطرية في ساحل عمان.
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420

مقال بعنوان: )املدير  واإلدارة(، بقلم علي سلطان العلي.
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422

تحقيق مع إعالن تحريري حول )شركة قطر لإلنشاء والتعمير( لصاحبها خالد بن ناصر السويدي 

وأوالده.
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423

زاوية فنية بعنوان )أسماء وأشياء( التي يقدمها يوسف املهندس، تتضمن أخباًرا عن فرقة األضواء 

اقف أو التصرفات املجتمعية.  القطرية، ودور السينما، ونادي الخليج العربي، ونقًدا لبعض املو
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في زاوية )لقاء مع مسؤول( أجرت املجلة لقاء مع السيد محمد أحمد درويش، رئيس بلدية الدوحة، 

تحدث فيه عن املسؤوليات الجديدة للبلدية، وتحدث عن أقسامها ومهامها ومشروعاتها املستقبلية.
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426

الذي  الجسرة  شباب  نادي  عن  تتحدث  دحيم،  الرحمن  عبد  يقدمها  التي  الرياضة(  )دوحة  زاوية 

تفرع عن نادي النصر، أول نادي في قطر 1953، حيث انتقل نادي النصر إلى مقر جديد، فأسست بعض 

الفرق املنبثقة عنه نادي الجسرة في العام 1957. 
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428

 
ً
فرقا وضم  دمشق،  السورية  العاصمة  استضافته  الذي  التاسع  العربي  التجمع  في  تشارك  قطر 

عربية عديدة.
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برنامج إذاعة قطر هو ختام هذا العدد املكمل لسنة كاملة من إصدارات مجلة الدوحة املنتظمة.. 

وهي إصدارات غطت الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية واإلعالمية في قطر خالل 

تلك الفترة، وكانت تعبيًرا حًيا عن نهوض شعب، وقيام دولة فتية، أصبحت - فيما بعد - ملهمة للكثير من 

األمم عبر العالم .
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فهرس احملتويات
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435

 من خالل محتويات »مجلة الدوحة« .....................................................
ً
قطر.. قبل خمسين عاما

افق نوفمبر 1969م ............................. العدد األول من مجلة الدوحة - غّرة رمضان 1389هـ املو

افق أول ديسمبر 1969م .................... العدد الثاني من مجلة  الدوحة - أول شوال 1389هـ  املو

افق أول يناير 1970م ..................   العدد الثالث من مجلة  الدوحة - ذي القعدة عام 1389هـ املو

افق فبراير 1970م ....................... العدد الرابع من مجلة  الدوحة - أول ذي الحجة 1389هـ  املو

افق مارس 1970م ............................     العدد الخامس من مجلة  الدوحة - أول محرم 1390هـ  املو

افق أبريل 1970م .............................. العدد السادس من مجلة  الدوحة - أول صفر 1390هـ  املو

افق مايو 1970م ........................    العدد السابع من مجلة  الدوحة - غّرة ربيع األول 1390هـ  املو

افق يونيو 1970م ....................... العدد الثامن من مجلة  الدوحة - غّرة ربيع الثاني 1390هـ  املو

افق يوليو 1970م .................. العدد التاسع من مجلة  الدوحة - غّرة جمادى األولى 1390هـ  املو

افق أغسطس 1970م .............   العدد العاشر من مجلة  الدوحة - غّرة جمادى الثانية 1390هـ املو

افق سبتمبر 1970م ..................  العدد الحادي عشر من مجلة  الدوحة - غّرة رجب 1390هـ املو

افق أكتوبر 1970م ....................   العدد الثاني عشر من مجلة  الدوحة - غّرة شعبان 1390هـ املو
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