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«بيت الطعام» القطري
كوبونات شهرية ل�سر المتعّففة

الدوحة ـ أنور الخطيب

تــــأســــس بـــيـــت الـــطـــعـــام الـــقـــطـــري 
من   ١١٠٠ مــســتــهــدفــًا   ،٢٠١٢ ــام  عـ
في  تعيش  الــتــي  املتعففة  ــر  األسـ
قطر، حيث يقوم بيت الطعام الذي تشرف 
الله  عبد  بــن  ثــانــي  الشيخ  مؤسسة  عليه 
للخدمات اإلنسانية «راف»، بتوزيع سلة 
غذائية شهريًا على هذه األسر، من خالل 
كوبونات تمنح لألسرة املحتاجة شهريًا، 
ــتـــســـوق بـــمـــواد  ــز الـ ــراكــ ــن مــ تــســتــبــدلــهــا مــ
واألرز،  السكر،  تشمل  أساسية،  تموينية 

والزيوت، واملعلبات، واللحوم.
ويقول رئيس «بيت الطعام» القطري فهد 
«الــعــربــي الــجــديــد»، إن عالقة  الــحــربــي، لـــ
ــر  «بـــيـــت الـــطـــعـــام» ال تــقــتــصــر عـــلـــى األســ
املتعففة، فهي تمتد لتشمل األسر املوسرة 
ومــؤســســات املــجــتــمــع املــحــلــي، كــاملــدارس 
ــنــــادق، حــيــث يتم  ــفــ ــز الـــتـــســـوق والــ ــراكــ ومــ
الــتــنــســيــق مـــعـــهـــا الســـتـــقـــبـــال تــبــرعــاتــهــا 
تابعة  حــافــالت  فتقوم  العينية،  الغذائية 
لــبــيــت الــطــعــام بــنــقــل هـــذه الــتــبــرعــات إلــى 
مستودعات بيت الــطــعــام، ومــن ثــم إعــادة 

مقر «بيت الطعام» القطري حيث تجري عملية استالم التبرعات وتوزيع ا	غذية (معتصم الناصر)

ــلــــى األســـــر  تـــوضـــيـــبـــهـــا ثـــــم تــــوزيــــعــــهــــا عــ
املتعففة.

 ويتحدث الدكتور عبد التواب بركات، من 
بيت الطعام، عن تجربة «مدارس شاكرة»، 
التي بدأت قبل سنوات وتلقى إقباًال كبيرًا 
من قبل املدارس في قطر، حيث تقوم هذه 
املــدارس من خالل طالبها بالتبرع بمواد 
عام،  كل  الطعام،  بيت  إلــى  عينية  غذائية 
ويـــقـــوم «بـــيـــت الـــطـــعـــام» بــتــوزيــعــهــا على 
األســــر املــحــتــاجــة واملــتــعــفــفــة، حــيــث يبلغ 
حجم هذه التبرعات سنويًا نحو ٣٠ طنًا 

من املواد الغذائية املتنوعة.
ــــدارس شـــاكـــرة» بوضع  وتــبــدأ فــعــالــيــة «مـ
ســالل فارغة في ساحات املـــدارس، وطبع 
لوحات توضع على جدرانها، تبني فضل 
ــــروع، كـــمـــا تــــوزع  ــشـ ــ الـــصـــدقـــة وأهـــمـــيـــة املـ
هدف  تبني  مطبوعة  مطوية  الطلبة  على 
التبرع بها،  الــتــي يمكن  املــشــروع واملـــواد 
خمسة  مدرسة  كل  في  الفعالية  وتستمر 
تربويون  مشرفون  عليها  ويــشــرف  أيـــام، 
ــة. كــمــا تــقــوم مــؤســســة «راف»  مـــن املـــدرسـ
مــمــثــلــة فـــي بــيــت الــطــعــام، بــمــنــح املــدرســة 
واملتطوعني من املشرفني شهادة مشاركة 

مــجــتــمــعــيــة تــقــديــرًا لــجــهــودهــم الــتــربــويــة 
املبذولة في غرس قيم العطاء في نفوس 

طالب املدارس.
بــيــت  إدارة  فــــي  الـــحـــربـــي  فـــهـــد  ويـــســـاعـــد 
الطعام فريق من العاملني يصل عدده إلى 
١٥ موظفًا، يزداد تعداد هذا الفريق، خالل 
ــارك، فــيــضــم الــعــشــرات  ــبـ شــهــر رمـــضـــان املـ
من املتطوعني، لإلشراف على العديد من 
املبادرات التي تقوم بها مؤسسة «راف»، 
خـــدمـــة لــلــمــجــتــمــع املــحــلــي فـــي قـــطـــر. كما 
يــتــعــاون بــيــت الــطــعــام مــع عـــدد مــن األســر 
القطرية املنتجة إلعــداد ٣٠٠ وجبة طعام 

يوميًا تقدم للصائمني.
 ومــمــا يــتــمــيــز بـــه بــيــت الــطــعــام الــقــطــري، 
ــلـــى إشــــــــراك األســـــــر الــقــطــريــة  الــــحــــرص عـ
املنتجة في إعداد وجبات الطعام، خاصة 
فـــي شــهــر رمـــضـــان املــــبــــارك، حــيــث يــوقــع 
ــذه األســــر  ــ بـــيـــت الـــطـــعـــام الـــقـــطـــري مــــع هــ
ضمن  الغذائية،  الوجبات  لتوريد  عقودا 

مواصفات صحية  محددة.
ومن ضمن املبادرات التي يقوم بها بيت 
الطعام القطري في مؤسسة راف «الخيمة 
الــرمــضــانــيــة»، الــتــي تــقــام فـــي ٣٧ موقعًا 

مــخــتــلــفــًا فـــي املـــــدن الـــقـــطـــريـــة، وتــســتــقــبــل 
يوميًا ما يقدر بـ١٥ ألف شخص لإلفطار 
على املوائد الرمضانية، إضافة إلى موائد 
إفـــطـــار الــجــالــيــات، واملــــائــــدة الــرمــضــانــيــة 
العمالية، التي تقام في املنطقة الصناعية 
وتــســتــقــبــل ٣٥٠٠ عـــامـــل يـــومـــيـــًا، وإفـــطـــار 
ــريـــق، حــيــث يــخــصــص بــيــت الــطــعــام  ــطـ الـ
فـــريـــقـــًا مــــن املـــتـــطـــوعـــني لـــتـــوزيـــع وجـــبـــات 
ــطــــرق وإشــــــــــارات املـــــرور  ــــار عـــلـــى الــ ــــطـ اإلفـ
لــلــصــائــمــني املــتــأخــريــن فــي الـــوصـــول إلــى 

منازلهم لحظة تناول اإلفطار.
 ويكشف رئيس بيت الطعام القطري فهد 
الــحــربــي عــن مــشــروع جــديــد يــعــتــزم بيت 
«املطبخ  الطعام البدء فيه قريبا، ويتمثل بـ
الـــخـــيـــري». ويــســتــهــدف املــــشــــروع تــقــديــم 
٥٠ وجبة غــذاء وعــشــاء يوميًا لنحو ٢٠٠ 
شخص، بتمويل من مؤسسة الشيخ عبد 

الله بن ثاني للخدمات اإلنسانية.
التسوق  الفنادق ومراكز  الحربي    ودعــا 
الــطــعــام» إلنــجــاح هذا  للتعاون مــع «بيت 
املشروع، الفتًا إلى أن «بيت الطعام» على  
الغذائية  الــتــبــرعــات  اســتــعــداد الســتــقــبــال 
ــام، وإرســــــال حــافــالت  ــعـ الــعــيــنــيــة طــــوال الـ
ــذه الـــتـــبـــرعـــات  ــ ــال هــ ــبـ ــقـ ــتـ مــخــصــصــة السـ

بالنسبة للكميات الكبيرة. 
ويــلــتــزم «بـــيـــت الـــطـــعـــام» الــقــطــري بشكل 
صــــــــارم بـــكـــافـــة االشـــــتـــــراطـــــات الــصــحــيــة 
الــواجــب توفرها فــي األطــعــمــة، حيث تمر 
بأعلى درجات التدقيق قبل وصولها إلى 
األسر املستفيدة، كما يحرص على إخفاء 
ــفـــاظ على  هـــويـــة األســـــر املــحــتــاجــة والـــحـ

كرامتها. 

يلتزم «بيت الطعام 
القطري» بشكل صارم 

بكافة االشتراطات 
الصحية الواجب 

توفرها في األطعمة.

■ ■ ■
«الخيمة الرمضانية» 
تقام في ٣٧ موقعًا 
مختلفًا في املدن 

القطرية، وتستقبل 
يوميًا ما يقدر بـ١٥ ألف 

شخص لإلفطار.

■ ■ ■
تقوم حافالت تابعة 
«بيت الطعام» بنقل  لـ
هذه التبرعات إلى 
مستودعات بيت 

الطعام، وتوضيبها ثم 
توزيعها على األسر 

املتعففة.

باختصار

منذ ٢٠١٢، وبيت الطعام القطري يقدم معوناته وخدماته ل�سر المتعّففة التي تعيش في قطر، ويوزع سلة غذاء شهري�، 
على شكل كوبونات، وقريب� يطلق مشروع «المطبخ الخيري»

هوامش

سعدية مفرح

بفنانني وفنانات عــرب من  ملــاذا ال نحظى  صحيح... 
طراز ميريل ستريب؟

ال أعــنــي مــن طــرازهــا الــفــنــي طــبــعــًا، فــهــنــاك فنانون 
وفنانات عرب كثيرون من ذوي اإلمكانيات األدائية 
التي  الهائلة، حتى وإن تجاهلتهم جوائز األوسكار 
الــتــفــتــت إلـــى مــيــريــل ســتــريــب مــــرات. هــنــاك أســبــاب 
كثيرة تجعل من الصعب على الفنانني العرب، وبقية 
جوائز  سباق  فــي  هوليوود  فناني  منافسة  العالم، 
ــار، لــكــن هـــذه األســـبـــاب لــيــس مــن بينها ما  ــكـ األوسـ
يمنع هــؤالء الفنانني، فــي كــل مــكــاٍن تقريبا، مــن أن 
الجماهير  يستثمروا نجوميتهم وشهرتهم ومحبة 
لهم في االنتصار لقضايا الجماهير الحقيقية، بدال 
الديكتاتورية  وللحكومات  لألنظمة  االنــتــصــار  مــن 
تحديدا، أو على األقل الظهور بمظهر ثقافي أخالقي 
يمكن أن يساهم في تشكيل صــورٍة مثاليٍة للقدوة 
الفنية لدى األجيال الشابة من املعجبني. تماما كما 

فعلت ميريل ستريب قبل أيام.
فــي حــفــل جــوائــز غــولــدن غــلــوب الــســيــنــمــائــيــة، أخــيــرًا، 

كلها  األضـــواء  تخطف  أن  ستريب  ميريل  استطاعت 
الــفــاتــنــة  بمشيتها  وال  ــيـــق،  األنـ بــفــســتــانــهــا  ال  تــقــريــبــًا 
فازت  الــذي  بــدورهــا  الحمراء، وال حتى  السجادة  على 
 في الحفالت 

ً
عنه بجائزتها املرموقة، كما يحدث عادة

الحافلة بالنجوم واألضواء والبريق، بل بخطبٍة انتقاديٍة 
ساخرٍة ألقتها بلغة رفيعٍة وشديدة البالغة، عبرت فيها 
السلبي تجاه  ، ال عن موقفها 

ً
أوال العالية  ثقافتها  عن 

ترامب، وحسب، حيث  املنتخب، دونالد  رئيس بالدها 
استعانت بقدراتها التمثيلية على أداء أحد أهم أدوارها 
في الحياة بموازاة أدوارها الكثيرة الكبيرة على شاشة 

السينما، لتقول رأيها بكل قوة ووضوح.
تتهيأ  وهــي  بالتأكيد،  تعلم  ستريب  ميريل  كــانــت 
بلد  أنــهــا تعيش فــي  الــقــويــة،  الكلمة  تــلــك  تــقــول  ألن 
تتم  أن  قبل  فيه،  يسحبها  أن  يمكن  ال  ديمقراطي، 
ــال الــســيــد الـــرئـــيـــس»، لــتــقــضــي بقية  كــلــمــتــهــا، «رجـــ
بالد  السجن، كما يحدث في  وراء قضبان  عمرها 
عــربــيــة وغــيــر عــربــيــة كــثــيــرة!.. هـــذا صــحــيــح، ولكنه 
ُجــرم فنانني عــرٍب كثيرين، اختاروا  لن يخفف من 
مــع سبق  معينة،  ديــكــتــاتــوريــة  يــنــحــازوا ألنظمة  أن 
املكلف  الصمت غير   من 

ً
فبدال والترصد،  اإلصــرار 

وغــيــر املــربــح، والــــذي يلجأ إلــيــه مــن ال يستطيع أن 
يقول رأيــه الصريح بحريٍة كافيٍة عــادة، اختاروا أن 
الديكتاتوريات،  تلك  بيد   

ً
شيطانية أدواٍت  يصبحوا 

وما  الديكتاتوريات.  تلك  بــه  تحلم  تكن  لــم  وبشكل 
ــر قـــول «الــفــنــانــة» الــســوريــة، ســــوزان نجم 

ّ
زلـــت أتــذك

الــديــن، أدلـــت بــه قــبــل ســنــوات، تعليقا عــلــى مــجــرزة 
أطــفــال الــحــولــة الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام الـــســـوري، «إن 
ليظهروا بشار بمظهر  أطفالهم  قتلوا  الحولة  أهالي 
السفاح» (!). هكذا بكل بساطة اختارت تلك الفنانة 

أال تصطف مع الديكتاتور أو تبّرر له وحسب، بل أن 
تتقدمه وتزايد عليه في جرائمه.

تــســاءلــت، فــي مــقــال ســابــق، عــن الــســبــب الـــذي يجعل 
الـــفـــنـــان، أي فـــنـــان، يــنــحــاز لــلــســلــطــة فـــي بـــــالده، ضد 
فــي صنع  ساهمت  التي  الجماهير  ضــد  أي  الشعب، 
نجوميته وشهرته، وبالتالي أعطته قوته املعنوية التي 
استخدمها الحقًا ضدها، على الرغم من أن هذا الفنان 
اقــتــرابــه من  أن  بــالــضــرورة،  يعلم  أن  ينبغي  أو  يعلم، 
سلطٍة كهذه سيساهم، في النهاية، باحتراقه وعودته 
إلى نقطة الصفر غالبا. وإن أي ميزة يتحصل عليها 
ــوال، أو  مــن هــذه السلطة، كــفــرص عمل كــبــيــرة، أو أمــ
جوائز وتكريمات، ال تساوي شيئًا إن خسر احترام 
الجماهير له في النهاية. وال جواب حتى اآلن لألسف.

ال نريد فنانًا أو فنانة من طراز ميريل ستريب، ذلك 
أننا ال نعيش في مناخ فني وثقافي وسياسي كالذي 
نريد، في  لكننا  األقــل،  وإن كنا نحلم على  تعيشه، 
حدٍّ أدنى، فنانني يؤمنون بالنصيحة الني سمعتها 
يــوم، فآمنت بها وعملت  ميريل من صديقتها ذات 
وفقا لها، وختمت بها خطبتها الجميلة «حولي قلبك 

املكسور إلى فن». 

ميريل ستريب.. عربية

وأخير¢

كانت ميريل ستريب تعلم 
بالتأكيد، وهي تتهيأ �ن تقول 

تلك الكلمة القوية، أنها تعيش 
في بلد ديمقراطي
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