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مشاهير الهواية



مشاهير احلمام

أفضل خلطة طيران من فيرسل الجا (( خلطة التحكيم ))
باألضافة لكل ميزات خلطات املناعة املتنوعة الفائدة والكثيرة من حماية للجهاز الهضمي والنمو املتكامل وحتسني منو
وصحة الريش ومناعة احلمام واحملافظة على صحتها العامة واحتوائها على الفيتامينات واخلضار الطازجة ,حتتوي خلطة
التحكيم على الكتني  Lecithinو  L-Carnitinلـ كارنتني والتي حتصل منها على أفضل كمية من الدهون القابلة لالحتراق
التي تعطي احلمام طاقة كبيره متكنهم من أداء أفضل ومتكنهم من حتمل اجلهد الشديد وال جتعل احلمام يتعب بسهوله .
 Lecithinالكتني مستحلب طبيعي الذي يخفف من الدهون املمتصة في الغذاء باألمعاء  ,مما يؤدي الى االستيعاب الكامل
في عملية التمثيل الغذائي .
أما  L - Carnitinلـ كارنتني فهو يقلل من تكوين احلامض اللبني إثناء عملية احتراق الدهون وخفض احلامض اللبني في
العضالت يعني إن احلمام لن تعاني من مشاكل العضالت وميكن إن تطير مده أطول في كامل القوة  ( .حماية أكبر من
الشبان أو اخلدار ومشاكل العضالت في اجلناح ) بطريقه أخرى فان خلطه التحكيم مختصة بإعطاء احلمام الطاقه
الالزمة لطيران احلمام وبها مكونات تعمل على استهالك الطاقه ببطئ وتبقى مخزون كبير من الطاقه لفتره طويله .
تستخدم  :لطيران احلمام ملده اطول  ,واملتاع بالهواء الشديد ولتحمل احلمام اجلهد إثناء الطيران  ,ولرفع مناعة احلمام ضد
األمراض ( للتدريب على األداء  -التزليق  -للتحكميات )
أو استخدم خلطة متبلر او شو أر مع أضافة  Energy cornاملطوره من فيرسل القا بلجيكا .
املقدار  :علبة معجون لـ  3طيور عشاء فقط  ,أو ملن يعطي على فترتني علبة معجون لـ  6-5طيور مره واحده لكل فتره
صباحا ً ومسا ًء .

نتائج األختبارات في جامعة جنت بلجيكا

ألفضل أداء في الطيران للحمام
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نبذه عن موقع ومنتدى املطريجي
تأسس املوقع في  13أبريل سنة 2002م
وعنوانه على شبكة االنترنت هو http://www.mtyrchi.com
ويعتبر موقع املطيرجي من أول املواقع اخملتصة باحلمام القالبي على شبكة االنترنت حيث يشمل املوقع على
العديد من األمور التي تهم كل هاوي للحمام القالبي .
منذ تدشني موقع املطيرجي على شبكة االنترنت وهو في حال الى افضل وهلل احلمد  ,وكان الهدف الرقي
بهواية تربية احلمام  ,عن طريق طرح املشاكل وحلها وطرق تربية احلمام واملعرفة بأمراض احلمام وطرق
عالجها عن طريق مشاركات االعضاء باملواضيع املطروحة مبنتدياته ,وقد ساهم املوقع بنشر الهواية وقد
وصلت شهرته الى جميع أنحاء العالم  ,وهلل احلمد يحمل هذا املوقع سمعة طيبة في دواوين ومجالس اهل
احلمام سواء القالبي او الزينة او الزاجل ...
وبفضل من اهلل أوال ً ثم بفضل جهود اإلداريني وأالعضاء  ,ومن تضافر جميع اجلهود التي بذلت وال زالت
مستمرة في عطائها  ,قد حاز موقع ومنتدى املطيرجي على إعجاب ورضى أهل الهواية  ,ففي فترة تعتبر
قصيرة حقق املوقع الكثير من التطورات  ,منها على سبيل املثال ال للحصر  ,استقطاب الكثير من املنتسبني
من دول مختلفة من مربني احلمام مثل اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين واالمارات العربية املتحدة
وسلطنة عمان ودولة قطر واجلمهورية اليمنية وجمهورية العراق واململكة االردنية الهاشمية ودولة
فلسطني وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية وغيرهم من الدول األخرى  ,وبلغ عدد املواضيع التي
سجلت أكثر من  10000أالف موضوع اشتملت على اكثر من  80000ألف مشاركة باملواضيع وهذا ان دل على
شيئ فإمنا يدل على النجاح الباهر الذي الزم املوقع من أول ظهور له حتى هذه الساعة .
ونظم املوقع مسابقات للمواضيع الفنية ولألعضاء املميزين  ,وقدم دروع تكرميية لدواوين أهل الهواية
بالكويت  ,وكذلك لألخوه االشقاء أهل الهواية باململكة العربية السعودية واململكة االردنية الهاشمية ,
وقد قام املوقع بعمل عدة مقابالت وجوالت للهواة في عدة دول منها الكويت واململكة العربية السعودية
واململكة االردنية الهاشمية تعدت اكثر من  65مقابلة  ,وأيضا عرض أكثر من  45بيعة للحمام القالبي
حصريا للموقع وأيضا كثير من أفالم احلمام وكذلك فتح محطة راديو موقع املطيرجي على االنترنت ...
هذه نبذة عن موقع ومنتدى املطيرجي  ,وما في داخل املوقع اكثر بكثير من ما ذ ُكر ...
ومن خالل هذه النبذة البسيطة  ,يسر أسرة إدارة موقع ومنتدى املطيرجي دعوة االخوة القراء الكرام
للتسجيل إللقاء نظرة ومطالعة على املوقع وما اجمل ان تشاركون معنا ونتواصل معكم ...

الـمـطيـرجــي


ـ ماهو الفرق بني التطيير بالسابق واحلاضر ؟
في السابق كان املطيرجية يخلطون الذكور مع اإلناث وكانوا يطيرون
مجاميع كثيرة من احلمام مع بعض وال يوجد تنسيق لدى الغالبية اال
ما ندر  ،أما اآلن اختلف الوضع أصبح في تنسيق وترتيب باحلمام حيث
مت فصل الذكور عن اإلناث وأصبحت اجملموعة الواحدة ال تتعدى اخلمس
أو السبع حمامات وكل ما قل العدد امتازت احلمام باألداء وأصبح
تركيز املطيرجي أكثر وأفضل ملتابعة احلمام .
ـ هل شاركت بدورات (مسابقات) ؟ وهل حصلت على مراكز ؟
شاركت في  4أو  5دورات أولها كانت سنة  1976مبنطقة بر الصليبية
حيث حصلت فيها على املركز األول والدورة الثانية في الصليبية
كذلك حتت رعاية السيد  /صياح بوشيبه في الثمانينات وكانت جتمع
مناطق (الصليبية ـ امغره ـ الصليبيخات) وهي من أحلى الدورات
التي شاركت فيها وحصلت على املركز األول كذلك  ،وحصلت  3مرات
على املركز الثاني آخرها هي دورة احملمية األولى سنة . 2006

مقابلة السيد  /محمود عاشور

هواية احلمام القالبي (اللوت) يوجد بها شخصيات بارزه حافظوا عليها
وساهموا في انتشارها  ،رجال لهم بصمة واضحة وتاريخ ال ينسى ـ هل الدورات تط َور من مستوى احلمام واملطيرجي ؟
سوف نذكرهم على مر السنني ونقتدي بهم ونستمد من خبرتهم
الدورات تط َور احلمام ألن املطيرجي يهتم فيهم أكثر وميزة الدورة
الطويلة في مجال تربية احلمام القالبي (اللوت) .
كذلك أن احلمام تنشاف خصوصا احلمام الزينة وراح تأخذ صيت
بهذا العدد نستضيف علم من أعالم الهواية ورجل له أثر واضح أثبت وشهره واملطيرجي يسكب من الدورة خبره كذلك ألنه راح يحتك مع
وجوده في ساحة أهل احلمام هو السيد محمود عاشور (بوأحمد)  ،مطيرجية خبره .
حيث دار حوار شيق معه وعرفنا منه أشياء كثيرة .
ـ هل يوجد شخصيات من رجال الدولة تدعم دورات احلمام ؟
ـ بوأحمد عرفنا بنفسك ؟
هلل احلمد يوجد شخصيات كثيرة دعمت الدورات أذكر لك على سبيل
املثال أبناء الشهيد فهد األحمد الصباح ـ اهلل يرحمه وعلى رأسهم
محمود أحمد عاشور اإلبراهيم ـ مواليد 1948
الشيخ  /أحمد فهد األحمد الصباح رئيس األمن القومي حاليا
بدأها بدورة الشهيد األولى في بر الهجن وقدم جائزة كبيرة أسعدت
ـ متى بدأت مبمارسة الهواية وهل تأثرت بأحد ؟
املطيرجية وتشرفنا بحضوره في حفل اإلفتتاح وانا قدمت له درع
بدأت في أواخر اخلمسينات وتأثرت بوالدي اهلل يرحمه حيث كان يط َير من اللجنة املنظمة تكرميا له ومساندته  ،وواصل عطاءه في الدورة
في املنزل مبنطقة الشامية (باحلوش) وكنت دوما متابع معه احلمام  ،الثانية واآلن الدورة الثالثة وكذلك في أعضاء من مجلس األمة كثر
لهم دور بارز في دعم دورات احلمام
وهو الذي ح َببني بتربية احلمام .
ـ ماهي األماكن التي زاولت فيها هوايتك ؟
في البداية ط َيرت مبنطقة الشامية (باحلوش) وفي بداية الستينات
انتقلت الى منطقة كيفان وطيرت فوق السطح وكان وقتها عدد
حمامي قليل ال يتجاوز ال  15حمامه  ،بعدها انتقلت الى بر الدوحة
بنهاية الستينات ثم انتلقت الى بر الصليبية في منتصف السبعينات
لغاية منتصف التسعينات ثم انتقلت الى بر احملمية والزلت أمارس
الهواية بهذا املكان .
ـ اذكر الدواوين املشهوره ألهل احلمام بالسابق ؟
ديوان بدر السلوم ـ ديوان عبدالعزيز ال بن علي ـ ديوان اجلاسر ـ ديوان
حسن التويتان  ،وفي منتصف الثمانينات ديوان سعود احلميان  ،واآلن
يوجد دواوين كثيرة جتمع أهل احلمام سواءا داخل البلد أو في البر .

هبوب طير محمود عاشور


ـ أفضل حمام محمود عاشور في مسيرته بالهواية ؟

ـ كلمة أخيرة حتب تضيفها ؟

من أبرز احلمام اللي امتلكتها خالل مسيرتي بوريشة أبو حمر يوسف
احلمود واحلمر نفسه ـ احلرق املقنزع ـ املشبون ـ العروسه ـ املوجعه ـ
أم ريشتني ـ ومن أفضل ما اقتنيت من أفحل وأعتز فيه وله بصمة في
تاريخ هوايتي ( هبوب ) وهو يعتبر خلطه من حمام الكويت املشاهير
املعروفة وال زالت ساللة هذه احلمام تتداول بني املطيرجية .

الكلمة األخيرة لكم أنتم الشباب ألنكم قاعدين تطورون الهواية
وتربطون ماضيها بحاضرها من خالل تواصلكم مع أوائل املطيرجية
وعمل املقابالت وتصاوير احلمام واجلوالت واألنشطة التي تقوم فيها
وإنتشار الهواية عبر شبكة اإلنترنت  ،شرفتوا هوايتكم وان شاء اهلل
نشوف منكم األفضل دائما وعساكم على القوة .

ـ ما هو رأيك بارتفاع أسعار احلمام بالوقت احلالي ؟
مبا ان هوايتنا تعتمد على الطير اللوات  ،انا ضد الفرخ اللي ينباع
بقيمة عاليه ناهيك عن وجود أسعار غير مقنعه أمتنى من الهاوي أن
يط َور من مستوى حمامه وال يفكر بالبيع جلني املال فقط ويسعى وراء
الطير اللي يطير بجناحه ويشتري بقناعه ال على مدح فالن وفالن .
ـ كونك أمني صندوق جلنة هواة احلمام القالبي (اللوت) ـ ماهي أفكاركم
املستقبلية للنادي ؟
اتفقنا بعد االجتماعات الدورية التي نقوم بها بالنسبة ملرافق النادي
بأن تكون هناك صالة كبيرة جتمع جميع الهواة وهي مبثابة ديوان
لهم وكذلك صالة كبيرة مخصصة للبيعات ومسجد ومحل بيطرة
ومحل لبيع األعالف وكون هوايتنا تعتبر رياضية فكرنا بإنشاء مالعب
خاصة للشباب وإقامة دورات لهم كالدورات الرمضانية  ،وامنيتنا ان
ينشأ النادي بأسرع وقت ممكن وان شاء اهلل يرى النور قريبا وأبشركم
بأن الدولة مو مقصرة ومهتمة وان شاء اهلل راح تسمعون أخبار طيبة
قريبة .

محمود عاشور يقدم درع
للشيخ أحمد الفهد الصباح

ـ ماهي النصيحة التي تقدمها إلخوانك الهواة وخصوصا اجلدد
(املبتدئني) ؟
نصيحتي لهم بأن يتابعون احلمام التي يودون ان يقتنونها (يشترونها)
يشوفون مستواها بالعني وان أمكن يشوفـون أهل هذه احلمام
ونتايجهم على املدى البعيد ( الصمله ) واالبتعاد عن األسماء ألن
الشوف بالعني قناعه  .وأنصح اخوني املبتدئني بعدم تسرعهم
واالندفاع السريع للحصول على الطير الطيب ألن احلمام الزينة ما
تأتي اال من تعب وجهد وصبر ومتابعة مستمرة .

الشيخ أحمد الفهد الصباح
مع أعضاء جلنة دورة الشهيد األولى

ـ ماهو رأيك بإصدار العدد األول من مجلة املطيرجي ؟
بصراحة أقولها اجمللة ممتازة وشدني من أول وهله تنسيق األلوان كوني
كنت موظف في مطبعة احلكومة وعندي إملام في أمور الطباعة
اإلختيار كان موفق  ،وأمتنى منكم مقابلة السيد  /محمد ابراهيم
احلوطي ومحمد البشر الرومي ألن هؤالء تعلمنا منهم الكثير
واستفدنا من خبرتهم بالهواية واحلمام .
ـ ماهي اقتراحاتك جمللة املطيرجي ؟
أمتنى من أهل احلمام عامة بأن يدعمون هذه اجمللة ألنها متثلهم وهي
تعتبر مجلتهم وأن يقفون معها في كل األحوال وأن يقدمون أفكارهم
واقتراحاتهم التي تفيدها وتطورها .



إعداد  :خالد املشعان

ق�صة مطريجي ال�صفحة أالوىل
يالحظ ذلك بعد أن تكرر من بومشاري صعوده للسطح مرات
عديده  ,فسأله عن السبب فأخبره بأن اجلو في السطح جميل
حيث أنه يستطيع رؤية جميع املزارع باملنطقة  ,ولكن صديقه
االسباني لم يقتنع مبا قاله وبدأ باإلحلاح ملعرفة السبب احلقيقي
جللوسه كل هذا الوقت وتكرار ذلك في كل زيارة له للمزرعة
 ,فبدأ بومشاري يشرح له عن احلمام القالبي وعن الهواية
في دولة الكويت  ,وأن سطح الفيال مناسب لهذه الهواية ,
وعندما أراد املسفر أن يرجع إلى بيته قام صديقة األسباني
بإعطائه نسخة من مفتاح املزرعة  ,وأن يعتبر نفسه كأحد
أفراد العائلة  ,فرفض بومشاري ذلك وشكر صديقه االسباني
على هذه الثقة والكرم الكبير  ,إال أن الصديق األسباني لم
يترك له مجاال ً للرفض وأبدى شغفه لرؤية احلمام الذي تكلم
عنها بومشاري وعن حركاتها البهلوانية وهي تطير فوق
سطح الفيال  ,فقبل بومشاري ذلك وبالفعل بدأ بعمل برج
متواضع فوق هذا السطح  ,وفور انتهاءه اتصل على أخيه
بالكويت ليكلفه بالذهاب لألخ عبدا لرحمن العبد الهادي
(بوفهد) ليجهز له مجموعة من احلمام القالبي  ,ومبجرد وصول
بومشاري للكويت وجد أن احلمام جاهزة وما عليه إال أن يقوم
ببعض اإلجراءات البيطرية لنقلها  ,ولم ميضى أسبوع حتى
عاد املسفر ألسبانيا ومعه احلمام  ,وبعد معاناة مع اجلمارك
االسبانية مت اإلفراج عن احلمام في وقت متأخر من الليل
 ,وحيث أنه كان يسكن في شقة متواضعه لم يجد مكان
يضع فيه احلمام سوى دورة املياه أجلكم اهلل  ,وفي صباح اليوم
التالي أخذ املسفر احلمام ووضعهم في البرج وبدأ بتثبيتهم
وتطييرهم بعد قصة ضياع وعوده للحمام ال يسعنا ذكرها.
وفور أن رأى صديقه االسباني احلمام وهي تطير وتؤدي
احلركات التي أخبره بومشاري عنها انبهر واستغرب
من كيفية عمل هذا النوع من احلمام لتلك احلركات

لم تعد هواية احلمام القالبي تقتصر على دول اخلليج والدول
العربية الشقيقة اجملاورة لها  ,بل تعدت إلى أبعد من ذلك بكثير
حتى وصلت أوربا  ,ومن خالل هذه القصة التي سنرويها لكم ,
يتضح لنا تقدير اجملتمع وتشجيعه في دول أوربا ألصحاب الهوايات
الغريبة واجلميلة وتقديرهم للهاوي مهما كانت هوايته  ,كما
إنها تروي لنا عن مدى تعلق الهاوي باحلمام وكيف ارتبط مع
احلمام بعالقة جميلة قد تذكره بوطنه عندما يكون بعيد عنه .

بدأت القصة كما يرويها لنا األخ إبراهيم املسفر ( بومشاري )
عندما كان يعمل خارج البالد وبالتحديد في جمهورية أسبانيا
 ,ومن خالل طبيعة عمله تعرف على شخص أسباني في أحد
املعارض الدولية في مدينة أشبيليه االسبانية  ,وبدأت بينهم
صداقة حميمه وفي يوم من األيام وجه الصديق األسباني
دعوة غداء لألخ إبراهيم املسفر على أن تكون في مزرعته
اخلاصة مبنطقة ( مايرينا ) والقريبة من مدينة أشبيلية ,
وبالفعل لبى بومشاري هذه الدعوة فأصبح من بعدها يتردد
على صديقه األسباني كل نهاية أسبوع بعد أن تعرف على
جميع أفراد العائلة  ,وفي أحدى هذه الزيارات وبعد االنتهاء من
الغداء جلس بومشاري وصديقه االسباني في حديقة الفيال
املوجودة في املزرعة لشرب الشاي والقهوة  ,فوقعت عينه
على الدرج الذي يؤدي إلى سطح الفيال  ,ولم يتردد بومشاري
بالصعود للسطح ليتفاجأ بأن هذا السطح ال ينقصه سوى
البرج واحلمام  ,نظرا ملا تتميز فيه هذه املنطقة بتيارات الهواء
املناسبة للحمام القالبي وطقسها املعتدل  ,فأصبح بومشاري
في كل مرة يذهب فيها للمزرعة يصعد إلى السطح ويجلس
فيه لوقت طويل ليتذكر احلمام ويتمنى لو أنه يستطيع
التطيير من جديد في هذه املزرعة  ,فبدأ صديقه األسباني
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فأصبح الصديق األسباني يتابع ما يفعله املسفر مع
احلمام ويسأله عن أدق التفاصيل عن الهواية وعن كيفية
معرفة الطير اجليد  ,وخالل هذه الفترة بدأ رواد املزارع
القريبة بالتجمهر أمام مزرعة صديقنا األسباني لرؤية هذه
احلمام بعد ما انتشر اخلبر باملنطقة عنها وعن ما تؤديه
من حركات وفي كل نهاية أسبوع يزداد عدد اجلمهور أمام
املزرعة إلى أن جاء في أحد األيام وفد من نادي هواة احلمام
بإسبانيا لرؤية هذا النوع الغريب من احلمام والذي ذاع صيته
وعرف باحلمام الكويتي في تلك املنطقة  ,فبدءوا بالتعرف
على بومشاري وأبدوا له رغبتهم بتصوير هذه احلمام لعرضها
في املعرض القادم للحمام  ,فرفض الصديق االسباني ذلك
العرض بعصبية حتى أنه قام بطرد وفد نادي الهواة للحمام
من مزرعته  ,وقال لبومشاري بأنهم سوف يحاولون سرقة
احلمام ولكنه لن يسمح لهم بذلك  ,وسوف يصنع باب
حديدي للدرج املؤدي للبرج ملنعهم من ذلك  ,ومع مرور األيام
استطاع أحد أفراد نادي هواة احلمام االسبانيني بااللتقاء
بـ إبراهيم املسفر وأبدى رغبته بشراء بيض احلمام وبسعر
مغري فأخبره بومشاري بأن احلمام ليست ملكه اآلن وإمنا
هو ملك صديقه األسباني وسوف ينقل له رغبتهم بذلك
 ,وبالفعل فاحت بومشاري صديقه باملوضوع وحاول إقناعه
ولكن دون جدوى.

وبعد مرور سنة من التطيير وممارسة الهواية تعلم الصديق
األسباني أساسيات احلمام القالبي وبدأ يدون في مذكراته
بعض التفاصيل التي ذكرها له بومشاري عن أخطاء احلمام
وعن احلركات اجليدة من اللوت وعن احملام حتى أتقنها فأصبح
الصديق األسباني يطير احلمام لوحده ويشرح لصديقه
إبراهيم في نهاية كل يوم عن إداء بعض احلمام.
وبعد انتهاء فترة العمل لألخ إبراهيم املسفر بجمهورية
أسبانيا وعودة للكويت  ,بدأ يزور صديقه األسباني من وقت
آلخر  ,وفور وصوله أسبانيا يجد صديقه بانتظاره فوق سطح
الفيال قبل كل شي لرؤية احلمام وبعد مضي  3سنوات  ,قام
بومشاري بزيارة األسباني ليجد أنه قد قام بتوسعة البرج
فوق السطح  ,كما أنه قد قام بعمل غرفه خاصة للتفريخ
ووجد عنده مجموعة جميلة من احلمام  ,وبالسنة الرابعة زار
بومشاري صديقه ولكن هذه املرة لم يصعد معه للسطح ,
ولم يجد البرج موجود فاستغرب وهنا بدأ الصديق األسباني
يشرح له ما حصل وأن املرض قد قضى على كل احلمام ومن
شدة حزنه مرض هو أيضا ً ولم يعد يذهب للمزرعة كعادته
وأصبح يتردد على األطباء لفترة طويلة  ,فأخبره بومشاري
بأن املوضوع بسيط وال يحتاج كل ذلك  ,ومبجرد اتصال هاتفي
تصله احلمام من الكويت  ,فأخبره األسباني بأنه قد تعلق
قلبه بأكثر من طير من هذه احلمام ولن يعوضه شي عنهم
 ,فقرر عدم تكرار ما حصل ملا مر به من حزن ومرض شديد
عندما رآهم وهم ميوتون أمام عينه ولم يستطع عمل شي
إلنقاذهم .
كانت هذه القصة كما رواها لنا األخ العزيز إبراهيم املسفر
فله جزيل الشكر واإلمتنان وشكرا
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أ�همية ري�ش اجلناح وم�سمياته
أهمية ريش اجلناح ومسمياته

1ـ األولى (أول ريشة يشلعها الطير في جناحه (
2ـ الريشة الثانية
3ـ الريشة الثالثة
4ـ الريشة الرابعة
5ـ الريشة اخلامسة
6ـ الريشة السادسة
7ـ الريشة السابعة
8ـ الريشة الثامنة
9ـ الريشة التاسعة
10ـ الريشة العاشرة (املوس)  :هي آخر ريشة في اجلناح  ،يعود سبب
تسميتها (املوس) لشكلها مشابه للموس (واهلل أعلم) .

في هذا املوضوع سوف نستعرض مسميات ريش جناح احلمام وماذا
تعني هذه األسماء .
نبدأ بهذا الرسم التوضيحي لنبينَ بالتفصيل األجزاء املكونة للريشة

هـ ـ اخلوافي (الثانويات)  :ريش األباط وهو عبارة عن عشـر ريشـات وهو
طرح ريش اجلناح من الدرجة الثانية ويستمر على نحو متواز مع طرح
ريش ( القوادم ) ويسقط هذا الريش في االجتاه املقابل  ،أي من اخلارج
نحو جسم الطائر .
ج ـ ريش الكواسي الرئيسية  :هو الريش الذي فوق ريش القوادم
(الرئيسيات مباشرة) .
ز ـ ريش الكواسي العظمى  :هو الريش الذي فوق اخلوافي (الثانويات)
مباشرة .
ب ـ ريش اجلناح الزائف  :هو الريش الذي فوق الكواسي الرئيسية .
أ ـ ريش الكتف  :هو الريش الذي فوق الكواسي العظمى .
ح ـ ريش الكواسي الصغرى  :هو الريش الذي بجانب ريش الكتف .
و ـ ريش جناح الكتف  :هو الريش الذي بني الكواسي العظمي وجسم
الطير .

من األمور التي يجب على الهاوي معرفتها  ،عملية (التشليع) ويقصد
بالتشليع هو أن يقوم الطائر بطرح الريشة القدمية واستبدالها بريشة
أخرى جديدة قوية البنية تساعده على الطيران بشكل أفضل وهي
فطره فطرها اهلل سبحانه وتعالى الى هذا الطائر.

ـ عملية التشليع -:
يتم طرح الريش عـادة في بدايـة شهر مايـو  ،أما طرح ريش الذيل
يبدأ عندما يكون قد استبدل بنحو نصف (القوادم) ريشا جديدا  ،ويبدأ
الريش اجلديد في النمو من اخلارج ويتجه نحو الداخل وحتتاج الريشة
الكبيرة عادة الي فترة منو قدرها  20يوما .
ويبدأ طرح الريش اخلارجي (الكواسي) في وقت مبكر أكثر مما هو متوقع ،
فعلى وجه الدقة يبدأ بعد سقوط الريشـة الثامنـة من ريش) القـوادم)
وهكـذا فإن عمليـة طرح الريـش لدي احلمام متتد طول فصل الصيف
وحتي أوائل اخلريف  ،ولكنها تتم بطريقة متكـَن الطائر من اإلحتفاظ
بقدرته علي الطيران علي نحو كامل .
وأثناء عملية طرح الريش  ،خاصة فيما يتعلق باإلجزاء امللونة  ،فإن
األلوان اجلديدة للريش تكون مثيرة لالنتباه بصورة خاصة  ،ولكن مع
ازدياد عمر احلمامه  ،يالحظ ان بعض األلوان والعالمات تبهت بعد كل
طرح متعاقب للريش .

د ـ القوادم (الرئيسيات)  :هـي عبارة عـن عشـر ريشـات حتسب مـن
الداخـل نحـو اخلـارج ويبدأ طرح الريش بالتسلسل من األولى حتى
العاشرة (املوس) وهي :ـ
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أ��سماء م�صطلحات احلمام القالبي
يختلف احلمام القالبي من ناحية املستوى واألداء يوجد رديء املستوى
ويوجد كذلك ذات املستوى املمتاز التي يرغب بها املطيرجي ويسعى
بأن ميتلكها  ،ومبا أنه يوجد أخطاء وعيوب ومزايا فإن كل حمامه من
هذا النوع تأخذ اسم معني ويكون عام يشمل مستواها ككل من بني
احلمام أو اجملموعة التي تطير معها .

5ـ طير زين  :هو الطير الذي ميتاز بأغلب املميزات وتنقصه صفه
وحده ولو اكتملت هذه الصفة ألصبح (طير طيب) .
6ـ الطير الطيب  :هو الطير الذي يطير بهواء سرعته من  35الى
 60أو أكثر ويكون (نظيف) أي خالي من العيوب واألخطاء واخلرابات و
(صمله) أي عمره جتاوز ال 3مواسم و (محامه طيب) أي يطير بنفس
خط الطيران مع عدم اخلروج عن محيط الطيران و (ينوع باللوت) ميتاز
بحركات بهلوانية مختلفه يأديها بإتقان و (الردة قري) الرجوع الى
نقطة االنطالق بشكل مستقيم ومن املواصفات التي تزيده طيب
(القومة القز) أي طيران الطير الى األمام مبجرد تطييره و (ضربة اجلناح)
املقصود بها طريقة رفة جناح الطير تكون جميلة و (الثوب) أي جسم
الطير يكون جميل .
7ـ الطير الفص :هو الطير النادر ويكون طفره باحلمام وتكون قومتة
قز (باندفاع الى األمام) ومشاغله طيب وينوع باللوت ويطير من الهواء
املعتدل الى الهواء الطيب (الهواء النشط) تتعدى سرعته  60وما
فوق وينوع باللوت أثناء طيرانه ومحامه طيب ونظيف (خالي من
العيوب) وصمله وكل ما طار زان ويكون موقعه مبقدمة احلمام (راس)
وجسمه (ثوبه) طيب .

من خالل هذا املوضوع سوف نبينَ لكم املسميات التي تطلق على
احلمام القالبي والدارجة عند املطيرجية مع شرح كل تسمية -:
1ـ طير مو زين  :هو الطير الذي يوجد به أخطاء (خراب) أو عوار .
2ـ طير عادي أو من سائر احلمام  :هو الطير الذي ال يلفت نظر املشاهد
ويطير بني اجملموعة (احلمام) ويقوم بحركات بهلوانية (قلبات) قليله
ويكون لوته عادي وقوته محدودة .
3ـ طير (حليو) أو طير حلو  :هو الطير الذي يوجد به (لوت) قلبات حلوة
وقوته محدودة .
4ـ خوش طير  :هو الطير الذي فيه أكثر من صفه حلوه وليس مكتمل
اما تنقصه القوة ويكون لوته حلو أو (لوته) قلباته جميلة لكن هواه
محدود أو قوته زينة ولوته حلو وفيه بعض االخطاء التي تغتفر .

الكاتب  :خالد جمعة

11

5ـ هل عملت بيعات ؟
ـ ال ما عملت .
6ـ من وجهة نظرك هل البيعات تخدم الهواية ؟
ـ البيع واملشترى البد منه بهوايتنا ولكني ما أحتك مع الناس بالبيعات
وهذا طبعي من بدأت بالهواية  ،واذا كان البيع صحيح من الطبيعي
انه يخدم الهواية .
7ـ هل تفضل طير الهوى أم الطير اجلميل ؟
ـ أكيد طير الهوى ألنه هو األساس واملطيرجي يجب ان يسعى اليه
 ،أما الطير اجلميل مرغوب وأعشقه لكن اخليار يقع على طير الهوى
يعتبر من الهواة الذين تركوا بصمة بهوايتهم والزال ميارسوها الى ألنه األفضل .
يومنا هذا  ،رجل سعى الى امتالك أفضل احلمام وعشقه دفعه الى
اإلستمرار في العطاء وبرز اسمه بني الهواة  ،عرفه الناس بطيب
أخالقه وحسن تعامله مع اآلخرين وصدقه وأمانته  ،بدر الطوراي حل
ضيفا على مجلتنا ودار معه احلوار التالي -:
1ـ بطاقتك الشخصية ؟
ـ بدر منصور الطواري (بوناصر)
2ـ متى بدأت بتربية احلمام القالبي ؟
ـ بدأت بتربية احلمام القالبي حوالي سنة  1957ـ 1958
3ـ هل تأثرت بأحد ؟
ـ تأثرت بعمي ألنه كان ميتلك بعض احلمام وكذلك الوالد كان يربي
حمام (الوقواق)
4ـ ماهي األماكن التي زاولت فيها هوايتك ؟
ـ في البداية ط ّيرت باملنزل مبنطقة النقرة في أواخر اخلمسينات بعدها
انتقلت الى منطقة املسيلة ضاحية صباح السالم حاليا (اخمليمات)
سنة  ، 1964وفي أواخر الستينات انتلقت الى املزرعة في منطقة
الفنطاس  ،ثم انتقلت الى البيت مبنطقة الروضة سنة  1967وأذكر
أن الوالد عمل لي برج فوق السطح  ،بعدها انتلقت أط ّير مع يعقوب
احلشاش في منطقة الفنطاس  ،بعد ذلك انتقلت الى منطقة
العارضية سنة  1982باملنزل  ،ثم طيرت مع يعقوب احلشاش في
منطقة الصليبية سنة  1994وبعدها انتلقت الى بر الهجن ملدة
 10مواسم تقريبا  ،وأخيرا في سنة  2005انتقلت الى منطقة غرب
كبد .

8ـ ماهو رأيك بالدورات (املسابقات) ؟
ـ الدورات جيده وتشهر الطير الزين عند املطيرجية الغير معروفني
واحلمام الزينة تنشاف واإلحتكاك فيها جيد مع املطيرجية لكسب
اخلبرة .
9ـ ما هو رأيك بأسعار احلمام ؟
ـ انا ضد األسعار املبالغ فيها  ،مهما كان مستوى احلمام من املفروض
عدم رفع أسعارها الى هذا احلد .
10ـ ماذا تنصح اخوانك الهواة (املبتدئني) ؟
ـ متابعة احلمام وكذلك جني احلمام املمتاز لتكوين قاعدة أساسية
للتفريخ لتنتج حمام زينة .
11ـ ماذا تتمنى من النادي ؟
ـ أمتنى حصر املطيرجية جميعا ولم شملهم  ،كذلك تنسيق الدورات
(املسابقات) ووضع قوانني تنفيد املطيرجية وتفيد هوايتهم .
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17ـ لونك املفضل باحلمام ؟
ـ األسود واملاشي
18ـ لون برجك ؟
ـ أحمر
19ـ هل حققت هدفك من خالل هوايتك ؟
ـ طبعا ال  ،احلمام مالها نهاية واملطيرجية كلهم متعلقني على األمل
 ،كل سنة يفرخون ويطيرون على أمل أن يخرجون بالطير الطيب وهذا
نصيب اهلل يرزقه ملن يشاء وكل سنة على هذا احلال .
20ـ ماذا تتمنى للهواية مستقبال ؟
ـ أمتنى اذا أنشىء النادي أن يكون هناك تعاون بني جميع املطيرجية
للحفاظ على هذه الهواية وتطويرها الى األفضل وأن يتآلفون
ويتكاتفوا ويكونون يد وحده .
21ـ هواياتك األخرى ؟
ـ احلداق
22ـ ماهو رأيك مبجلة املطيرجي ؟
12ـ موقف حصل لك بالبر ؟
ـ كنت أط ّير احلمام وكان عندي أرقم فرخ يبشر بخير وأثناء مشاهدتي ـ جميلة جدا وأمتنى لها اإلنتشار أكثر وأكثر
له واذا بطير جارح (شيهانه) اهجمت عليه لكن فلت منها  ،قلت
احلمدهلل فجأه واال بطير جارح ثاني يهجم عليه مرة ثانية لكن هاملرة 23ـ ماهي إقتراحاتك للمجلة ؟
ـ أن جتمع جميع املطيرجية دون استثناء ألنها مجلة اجلميع وأن
صابت معاه وأخذه وراح وانا أتفرج عليه .
يتعاونوا فيها .
13ـ أشهر حمام ملكتها ؟
ـ أرقم الطواري  +احلرقة  ،األرقم تفريخ يعقوب احلشاش واحلرقة كذلك 24ـ كلمة أخيرة ؟
ـ ال يسعني اال أن أشكركم وأشكر طاقم اجمللة وأقول لكم عسى
تفريخه وذي احلمام متيزوا عندي بالهوى واللعب والتصليح
اهلل يوفقكم وشرفتونا وانا سعيد بهذا اللقاء وأمتنى لكم التوفيق
والنجاح .

أرقم الطواري

احلرقه

14ـ ماهي أفضل حمام جنيتها وباقية في الذاكرة ؟
ـ ماشي البوارح  ،واحلرق (ننوس على احلرقة) هذه من أفضل احلمام اللي
مرت علي من خالل مسيرتي مع احلمام
15ـ ماهي حكمتك في مجال هوايتك ؟
ـ احلمام مو ملك أحد واللوت كذلك مو ملك أحد اهلل يرزقه للكبير
والصغير  ،واحلمام توفي .
16ـ ماذا تقصد بأن احلمام توفي ؟
(القمات) مبعنى يوم من األيام يا
ـ أخص بكالمي هذا صائد احلمام
ّ
قمات راح اهلل يرزقك بطير زين ويضيع منك ومحد يتصل عليك راح
ّ
تتحسف عليه ألن ما فعلته مع الناس ثق باهلل راح يصير معاك (وكما
تدين تدان) .

إعداد  :خالد املشعان
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العالقة بني هواة الحامم والهواية!
 ،وأما الرمعة والكمخة فموقعها بني اخلراب والنقص فتسمى خطأ
إذا كانت مرة أو مرتني في مطيار مدته ( )10 – 7دقائق  ,وإن زاد عن مرتني
فتعتبر من اخلراب إذا كان الطير يطير في هواه املناسب الذي يلعب فيه أو
احلد األدنى للتحكيم الذي يتراوح ما بني ( 25نزوال وال يقل عن  45صعوداً) ,
ويجب التمييز بني الكورة والعكسة  ,فالعكسة من اخلراب وتكون أصغر من
الكورة ويأتي بها الطير بعد االنتهاء من القلبة مباشرة أثناء املشاغل  ,وأما
الكورة فيأتي بها الطير منفردة عن اللوت وليست متصلة به  ,إذا كان الهواء
أقل من قوة الطير  ،وفي بعض األحيان يأتي الطير بالكورة عند اإلنتهاء
من املطيار ليرجع إلى البرج وينزل (يطب) وهذا يعتبر نقص وليس خطأ أو
خراب فإذا قورن هذا الطير بطير مقارب له بجمال اللوت واحملام واملشاغل
فيكون صاحب الكورة مغلوب  ,وأما إذا مت ّيز صاحب الكورة مبيزة واحدة من
الثالث (اللوت اجلميل – املشاغل – احملام) على قرينة فيكون غالب حتى وإن
كان قرينة رجع إلي البرج الى اخللف (قري) ألن الكورة في الطير من العالي
ليست خراب وال خطأ وإمنا نقص  ,ولو رجع للبرج الى اخللف (قري) يكون
أفضل  ,و أما لو كان أميز من قرينة في جمال اللوت واملشاغل ومتساوي في
احملام والرجوع إلى البرج وشوح تشويحه واحدة فيكون مغلوب  ,أما املتاعة
فهي نقص إذا قلت في الطير  ,ومن العيوب إذا زادت عن احلد املقبول  ,فعلى
سبيل املثال طير يشاغل في العالي في الهواء الطيب الذي تصل السوايب
فيه ( 55-50كم/س) وال يستطيع الرجوع إلى البرج إال بصعوبة بعد مرور (45
دقيقة أو أكثر)  ,فهذا يعتبر عيب من عيوبه خصوصا ً إذا كان يدخل بعض
اخلراب مثل الطبقة أو الشطفة أثناء املشاغل  ,وفي املقابل لو كان طير في
العالي ولعب دقيقتني أو أقل وطلع ثالث أو أربع طلعات بنظافة يكون أفضل
من الطير الذي ماتع)45دقيقة) مع اخلراب  ,فكلما زادت متاعته زاد خرابه
 ,فاملتاعة عامل مساعد بالتفضيل وليس عامل أساسي  ,حيث ميكن أن
نستفيد من املتاعة في حالة املقارنة بني طيرين متقاربني في نوعية اللوت
واملشاغل واحملام والنظافة  ,فنستعني باملتاعة كعامل مساعد بالتفضيل
مثل الكورة والطبة للخلف (قري) أو إدخال طقة الرأس أو الرمعة مرة أو مرتني
أو الرفة وضربة اجلناح وغيرها فكل ذلك عوامل مساعدة في التفضيل  ,وإذا
حصل التقارب بني الطيرين فيمكن أن نقول أن هذا الطير طار ( )5دقائق وهذا
الطير طار ( (8دقائق  ,فهذا الطير أمتع من الثاني  .والذي دفعني لكتابة هذه
األوراق هو ان بعض احلكام في دورات مختلفة جعلوا الطير املتع مع اخلراب
فائز على الطير الذي طار دقيقتني بلوت نظيف  ,وأعلم بأن هؤالء احلكام لم
يتعمدوا هزمية الطير النظيف ولكن بسبب املعلومات اخلاطئة التي تلقوها
في بدايتهم وأصبحت أساس يرتكزون عليه في التحكيم  ,فيظلم املتسابق
من غير قصد  ،هذه بعض األمثلة بالنسبة لفرز وتفضيل احلمام .

أعزائنا القراء هذه املدونه قام بكتابتها السيد عباس خورشيد وقام بأهدائها
للمنتدى وألعضاءه احملترمني لتعم الفائده على اجلميع ومناقشة ماورد فيها
ملا فيه مصلحة الهواة والهواية وقبل أن تنطرق ملواضيع املدونة  ،هذا العمل
اجتهاد شخصي من كاتبها ويعبر عن رأيه  ،ونحن بدورنا أحببنا أن نهديها
الى قراءنا الكرام ملا فيها من فائدة للهاوي  ،وفي البداية نود أن نذكر نبذة
مختصرة عن مؤلفها .
بدأ السيد عباس خورشيد مبمارسته لهواية تطيير احلمام القالبي سنة
1968م عندما كان في اخلامسة عشر من عمره بدأ التطيير مبنطقة الرميثيه
مع صديقه ناصر صفر  ,ثم إنتقل للمسيلة مع األخ محمد الشمالي وبعدها
إلى صبحان مع السيد سليمان الدريعي ومحمد بحروه  ,ثم بر الصليبيه ثم
بر الهجن وآخر محطة له في بر احملمية مع السيد فاضل ملك وقد شارك
بالعديد من الدورات منذ سنة 1980م آخرها دورة احملمية األولى وقد حصل
على املركز الثالث مكرر وال يزال مشاركا ً بدورة علي بن موسى في بر احملمية
.

اجلزء األول  -اخلراب واإلنصاف
يجب على احلكام وحتى املسايير عندما يريدون أن يحكموا على طير أن
يبتعدوا عن عالقتهم بصاحب الطير سواء كانت العالقة جيده أم ال يعرفونه
أم ال وكذلك رس الطير وساللتة سواء كانوا يجنون منها أم ال  ,يحبون هذه
الترثة أم ال  ,حتى يكونوا منصفني في احلكم  ،واحلكم على الطير يجب أن
يكون حسب املستوى الفني للطير  ,من جميع املزايا واملواصفات  ,مثالً من
حيث جمال اللوت من غير خراب أو نقص أو خطأ  ,فاخلراب هو إدخال طبقة
أو العجلة أو التكبيرة أو التشويحة وغيرها من أنواع اخلراب املتعارف عليها
والتي حتدث مع احلمام التي متتاز بجمال اللوت فيصبح الطير لوت جميل +
خراب = ( )  ،وأما إذا اخلراب قليل مثل الطبقة أو العجلة مرة أو مرتني أو حتى
أربع مرات في مطيار مقداره ( )10 – 7دقائق مع املشاغل فعلينا أن نتغاضى
عن هذا اخلراب ومندح الطير وجمال لوته  ,ويكون أفضل من الطيرالنظيف
والذي طار نفس املدة الزمنية ولوته عادي  ،كما أن الطير ذو اللوت اجلميل
لو طار من البرج بشطفات متتالية أو بتشويحة أو تكبيرة مرة أو مرتني في
بداية القومة من البرج  ,ثم ذهب إلى العالي ولعب لعب جميل والرجوع
اجلميل مع املشاغل من غير خراب يكون أفضل من الطير الذي قام قومة
جميلة (قز) إلى العالي نظيف ولكن اللوت عادي جدا ً  ،أما لو أدخل الطير
ذو اللوت اجلميل التشويحة أو الطبقة أو التكبيرة الواضحة أثناء املطيار أو
منتصفه ولو مرة واحدة  ,فإن الطير ذو اللوت العادي أفضل  ,واألمثلة كثيرة
وال يسعنا التفصيل أكثر  ,وأما
بالنسبة للنقص في الطير مثل الكورة أثناء الطيران أو الفصل برأس (طقة
رأس) بني اللوت أثناء املشاغل مرتني أو ثالث مرات أو عند النزول على البرج
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العالقة بني هواة الحامم والهواية!
الطيب وال ميدح إال حمامه أو رس حمامه  ,فهذا هو الشمات واحلاقد  ,أما
الناقد املنصف فيمدح كل طير طيب أو خوش طير سواء من رس حمامه
أو من غيره  ,فخالصة هذا الكالم يتبني لنا وجود شخصيات و أخالقيات
ونفسيات مختلفة  ,وعقول متفاوتة في الفهم ومعرفة موازنة األمور  ,لذا
يجب معاملة كل هاوي حسب شخصيته وأخالقياته ومستواه الفني في
الهواية  ,وأريد أن أذكر نقطتني مهمتني لإلرتقاء بهذه الهواية .هل السكوت
عن النقص أو األخطاء أو اخلراب بالطير أمر صحيح أم ال ؟
لنرى ماذا سيحصل لو سكتنا عن اخلراب عندما نذهب لرؤية طير أو مطيار
ومعنا هاوي مبتدأ وجميعنا سكتنا عن العيوب بهذا الطير وال نعطي رأينا
بكل صراحة وصدق ومحبه لصاحب الطير فنكون هنا قد أسأنا وغشينا
صاحب الطير وكذلك الهاوي اجلديد ولم يستفد من وجوده معنا خاصة
إذا سمعنا بعد املطيار ونزول احلمام كلمة (اهلل يهنيك) والطير فيه عيوب
فهل هذه مجاملة أو غش؟؟ أم نفاق؟؟ أنا ال أعلم و لكن أقول من املفروض أن
نتكلم عن الطير بكل صراحة وصدق و نتناول باحلديث جميع عيوب الطير
ومحاسنه  ,ويجب على صاحب الطير أن يتلقى هذا الكالم بكل رحابة
صدر،ألن ذلك لصاحله ولصالح واجلمهور والهواية  ,و إذا اعتادوا الهواة على
ذلك بعيدا عن اجملادلة و (املعايات) التي ليس لها أي فائدة بل هي مضرة وتخلق
العداوة بني األصدقاء وتترك آثار احلقد بالقلوب  ,ومن مساوئ السكوت عن
اخلراب بحجة اجملاملة حتى (ال يزعل صديقنا) فإن هذا األسلوب يجعل صاحب
الطير يتوهم ويعتقد بأن طيره طير طيب ألنه سمع كلمة (اهلل يهنيك)
وبالتالي إذا جلس مع أصدقائه في الديوانية فسيمدح طيره هذا الذي به
خراب ألن الوهم قد حتول إلى حقيقة ذهنية يعتقد بها  ,واألسوأ من هذا إذا
اختلف معه أحد األصدقاء على الطير وخرابة يزعل وتشتعل املعايات املبالغ
فيها واجملاملني تيفرجون وهم ساكتني إلى أن تصل إلى حد الزعل واخملاصمة
وهذا ما يوصل إليه السكوت عن اخلراب  ,و إن سكتنا عن صاحب الطير
وطيره فسيظل ميدح طيرة اململوء باخلراب ويفرضة على الناس والهواة على
أنه طير طيب وهكذا غش نفسة أوال ثم غش الناس و أرجع الهواية إلى الوراء
وثبت قواعد اجملاملة الزائدة  ,و إن كنا نحتاج للمجاملة فيما بيننا ولكن في
مكانها ووقتها املناسب  ,نعم نحتاج املداراة ألن مداراة الناس نصف العقل
ولكن ليس على حساب الهواية .

بالنسبة للتشويحة والتكبيرة  ,فالتشويحة إذا كانت على اليمني فيفتح
الطير جناحه األيسر بشطفه كبيرة على اليمني  ,مع اإلرتفاع البسيط
أو الكبير حسب حجم التشويحة إلى األعلى بني اخللف واليمني فتكون
التشويحة إلى اخلارج  ،وأما التكبيرة فالعكس تكون الشطفة كبيرة إلى
الداخل مع االرتفاع البسيط وفتح اجلناحني وهذا ما يحدث عاد ًة إذا كان
الهواء زائدا ً على الطير  ،والغريب أن بعض اإلخوة يعتبرون ( التعديله ) التي
هي نصف الكورة مع االرتفاع لتفادي الكورة والرجوع إلى نفس احملام تكبيرة
 ،وهذا خطأ يقع فيه البعض وغالبا ً ما تأتي التعديله في الهواء القاصر على
الطير أو الرجوع من العالي إلى البرج إذا كان على إرتفاع في العالي وهذا
دليل على طيب احملام .
وسنتطرق اآلن إلى كلمة ( صمله ) التي أختلف فيها بعض األخوة فمنهم
من قال أن الصملة سنتني ومنهم من قال  3سنوات ومنهم من قال أكثر ،
فأقول أن اجلميع كالمه صحيح ألن الصمله أطلقت على الفرخ البادي هل
يصمل هذا الفرخ إلى آخر املوسم أم ال  ,ألن بعض الفروخ البادين (يبدلون)
أي يغتير مستواهم الى األسوأ في نفس املوسم فيقولون هذا الطير (
موصمله ) وإذا طار املوسم الثاني على مستواه وشغله قالوا عنه صمل
الطير إلى املوسم الثاني بعني بداية املوسم الثاني وإنتهاء الصمله بأنتهاء
الطير سواء سنتني أو ثالث أو أربع أو أكثر  ,فيقولون هذا الطير صمل سنتني
أو ثالث أو أربع أو أكثر  ,إذا ً الصمله ليس لها مواسم محددة بل لها بداية
ونهاية تبدأ من املوسم الثاني وتنتهي بإنتهاء مستوى الطير .

اجلزء الثاني ـ عشق احلمام قد يذهب العقل واألخالق
عشق وحب الهاوي حلمامه  ,ففي بعض االحيان يكون الطير قوي ويشاغل
ومحامة طيب ولوته جميل ولكن فيه بعض اخلراب  ,مثال يدخل الشطفه
على جناح واحد أثناء املشاغل أو يدخل الطبقه بني حني و آخر  ,فيقول له
بعض األصدقاء طيرك خوش طير  ,جنده يزعل ويصرخ ويقول طيري طيب وال
يوجد مثله عند أحد  ,فأقول يا إخوان سامحوه ألن حبه للطير وعشقه له
قد أعمى عيونه عن اخلراب مع إنه على حمام اآلخرين دقيق جدا  ,وقد يتهم
من قال عن طيره خوش طير بأنه شمات وال يتهم نفسه باملبالغة في الطير
وبعضهم يزعل وقد ال يكلم من قال بأن طيره خوش طير ملدة سنه أو أكثر
 ,وهنا أريد أن أسألكم باهلل هل هذه عقول رجال ؟ عالقتهم تنتهي مبجرد
مخالفتة بالرأي  ,إذا باألصل هذه العالقات كاذبة وليست عالقة أخوية  ,هذه
عالقات مصلحة  ,فيجب أن تسكت ملصلحتي بل أكثر من ذلك فيجب ان
تكذب ملصلحتي و إال أتهمك بالشماتة أو (مايعجبه شي)  ,وغير ذلك من
التهم  ,و البعض يذهب إلى أبعد من ذلك و أسوأ فيقول بأن كالمك هذا
يقطع رزقي  ,فإذا لم يعجبك طيري إسكت وال تتكلم عنه  ,فأقول له كيف
أسكت و أنت متدح طيرك اململوء باخلراب ؟

وسوف نستطرد ما تبقى من املدونه ( اجلزء الثالث و الرابع ) في العدد القادم
ان شاء اهلل  ،وال يسعنى إال ان نشكر السيد عباس خورشيد على اهدائه
املدونه جمللة املطيرجي .

هل أنت سكت لكي أسكت  ,وكيف تتكلم عن الرزق وإني أقطع رزقك أال
تعلم بأن اهلل هو الرازق وإن األرزاق بيد اهلل يقسمها بني الناس كيف يشاء
؟ فأنتبه أخي الهاوي وحافظ على عقلك و أخالقك ودينك وسمعتك ألن
الناس لها عقول ولها أعني ويستطيعون التمييز بني الصح و اخلطأ  ,وبني
املبالغة واملدح والذم  ,وال يعني هذا الكالم بأنه ال يوجد شماته فالشمات
حاسد والشماته تختلف عن النقد البناء ألن الشمات ال يذكر إال العيوب
القليلة ويترك احملاسن و إن كانت كثيرة في الطير  ,ودائما ينتقد الطير
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الكاتب  :عباس خورشيد

صور الحامم القدمية

العميد

نادر

طير مشاري العمر
1968

طير املرحوم عبدالعزيز احملري
1970

صنقور

املشلح

طير جاسم املهنا
1972

طير سليمان الدريعي
1976

اخملربط

بوتسع

طير املرحوم عبدالعزيز احملري
1976

طير على ساملني
1976
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صور الحامم القدمية

صخر

املاشي

طير جاسم الديولي
1976

طير أحمد بوقريص
1976

أم جوي

احلرق

طيرة إبراهيم عبدالصمد
1976

طير عباس يعقوب
1976

بوثمان

املقنزع

طير املرحوم سرور مطير
1980

طير محمد البشر
1977
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تركيبات الوان الحامم
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أشعار الهواية
اجمللة حب وأشواق ومناوي
ملتقى أهل الهواية لكل هاوي
للمطيرجـي بها كـل الهقـاوي
مااحتوت خالع وال رقص وغناوي
احتوت قصة شعر بيض احلكاوي
فيها وصف اللوت وتصويره يساوي
يومه الياهي كما انه ذيب عاوي
مستواهن صح ماهوب متساوي
طلق أسود واجلفل راهي والوي
ال انصرم من فوق يا ِكنه نداوي
وفيهن املاشي مشاغل ما يراوي
واحلمر ال من طلع ماهوب ياوي
واحلرق به لوت ياخذ كل غاوي
وشذري سنتر رفة اجلنحان حاوي
وفيهن أشعل آخر املطيار طاوي
واملشوهل للهواء ماهوب قاوي
وآه يالبوران عذروبه حراوي
وأدبر اليا الت للطبقة مخاوي
وفيهن الدخاني ماهو بالهقاوي
وخمبي به الكوكسه كنه تساوي
وأربش أسود رمعته إلها صداوي
ومسجيمسجوخاجلفلداميرخاوي
واملقلم ال شطف كنه عراوي
آه من ذا اللوت زود بي مكاوي
الشاعر  :اجلناح
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اجمللة كل عاشق َحبها
وطبها
فيها أسرار احلمام ِ
من قراها تعجبه في ل ُبها
تشبها
الهدف إن الهواية ِ
ترضي اجلمهور بعد ر ّبها
شوفة اللي من عيونه ن ّبها
واحلمام تطير ما اح ٍد س ّبها
لوت بَها
لكن اللي فوق به
ٍ
واخلصر صفراء جدي ٍد ر ّبها
وان ختم باللوت روحه ذ ّبها
واحملاحي بالسوايب ن ّبها
وصخري ال صك غاب به ّبها
وعنبري روح احلمام وقلبها
شف بها
وأبرق أسود وين عينك ِ
وأشنق أسود برد ماهوب جنبها
واخملربط فيه عجله ت ّبها
العكس خله احلمام وك ّبها
والقزازي شوحته ك ّبربها
ال سحب للقاع راح وط ّبها
من حذف للخلف شي وج ّبها
واملسبق حطته خرفش بها
ودك انه بالعصاء يٍضرب بها
ال ابتعد عن رمث صار بدربها
حتى صار اللوت روحي ح ّبها

مشاهري الهواية

السيد سليمان أحمد الدريعي  ،نار على علم بهواية احلمام
القالبي  ،ولد بوأحمد في منطقة املرقاب سنة  1944وبدأ يزاول
هوايته عندما كان عمره  10سنوات وهو يرى أخوه خالد رحمه
اهلل ميارس هذه الهواية  ،وبعدها انتقل الى منطقة الدعية ،
حيث تعرف على بعض الهواة من اهل شرق وجبله منهم
بوسهيل الوزان وجاسم الشمالي وبوطيبان واملذن  ،وبعد أن
توفى أخوه الكبير خالد الدريعي قام بوأحمد ببيع احلمام وبدا
مشواره من جديد وكان يشتري من جميع الهواة أفضل وأميز
احلمام في ذلك الوقت  ،فأصبح يشتري احلمام باجلملة ويفرقها
بعد أن يأخذ أميز مافيها  ،وكانت البيعات في ذلك الوقت تتم
في بعض الدواوين اخلاصة باملطيرجية مثل ديوان عبدالعزيز بن
علي  ،وديوان املذن وديوان اجلريد وديوان بوأحمد الدريعي .
وقد تنقل بوأحمد خالل ممارسته الهواية من مكان الى آخر ،
بدأ مشواره في منطقة الدعية ثم انتقل الى منطقة العمرية
وبعد ذلك الى منطقة (براألندلس) بالقرب من دوار العظام حاليا
وبعدها انتقل للبر املقابل ملنطقة الفردوس حاليا  ،وفي سنة
 1966انتقل بوأحمد الى منطقة مشرف وبالتحديد في مخيم
الشهيد فهد األحمد الصباح رحمه اهلل  ،وفي هذه الفترة كان
لدى بوأحمد طير حرق فسأله الشهيد فهد األحمد عن أفضل
طير بالبرج فأخبره بوأحمد بان هذا احلرق أفضل املوجود فقال
له الشهيد فهد األحمد مازحا اذا هذا طيري  ،وبعد ذلك انتقل
الى منطقة املسيلة وتعرف هناك على املرحوم عبدالعزيز احملري
وعلي ساملني واملطيرجية املشهورين آنذاك في هذه املنطقة .
وخالل فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت ذهب
بوأحمد الى منطقة اإلحساء باململكة العربية السعودية ،
فعمل له السيد محمد العنبر برج متنقل وبدأ بوأحمد يطير
في بر اإلحساء فأصبح أول من طير في بر اإلحساء وقد قام
األخوه الهواة باهداءه حمام  ،كما قام بوأحمد بالتطيير باململكة
األردنية الهاشمية سنة  2003مبنطقة بونصير وبعدها انتقل
الى منطقة املفرق مع األخ العزيز محمد منصور .
ومن أشهر احلمام التي كان ميتلكها بوأحمد الدريعي األرقم
والذي عرف بإسم (أرقم الدراعه) وفي الستينات اشترى
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بوأحمد من سوق احلمام حرق بـ  4ربيات ومن ساللة هذا
الطير بوتسع العصيمي وبوثمان الذي أخذ خط في االنتاج ومن
ساللته بوريشتني الدريعي وأسود الشايجي وكذلك من احلمام
التي اشتهر بها بوأحمد والتي امتازت ساللته باللوت املميز
واجلميل وله بصمه واضحة هو (مسبق الدريعي) .
وقد عرف عن سليمان الدريعي (بوأحمد) بأنه من أفضل الداللني
للحمام القالبي ملا ميتاز به من خبرة عريقة باحلمام وشعبية
لدى املطيرجية كافة وفي أحد البيعات املشهورة التي دلل فيها
بوأحمد هي بيعة ( )...في اململكة العربية السعودية كان عدد
احلمام من  600ـ  800طير وقد استمرت هذه البيعة حتى أذان
الفجر .
من أغلى احلمام التي شراها بوأحمد هو (أسود املذن) سنة 1962
بقيمة  30دينار وكان راتبه في ذلك الوقت ال يتعدى ال 45دينار
 ،واغلى حمام باعها واليزال يتذكرها (سوار الذهب) باعه بقيمة
 3000دينار وكذلك (بوسي) ب  2000دينار .
ومما يتميز به سليمان الدريعي روحه املرحه وابتسامته الدائمة
وحبه جلميع الناس كبارا ً كان أم صغارا ً وتوجيه النصح إلخوانه
الهواة وللمطيرجية وذلك خلبرته الكبيرة للسالالت اجليده من
احلمام كما امتاز بنظم األشعار والزهيريات اخلاصة باحلمام .
كانت هذه السطور القليلة عبارة عن نبذه صغيره جدا ً عن أحد
املشاهير بهواية احلمام القالبي  ,سليمان الدريعي والذي يشهد
له جميع الهواة بحبه وعشقة للهواية ومن الناس الذين ضحوا
بالكثير من أجل الهواية والهواة  ,فله جزيل الشكر على تقبله
جلميع أسئلتنا بصدر رحب ونرجوا منه أن يعذرنا عن التقصير
في حقه في هذه السطور املتواضعة  ،متمنني له دوام الصحه
والتوفيق.

الكاتب  :محمد الدواس

األكادميي

البيرق

طير
عبدالعزيز-اخلراز

طير
أحمد-الكندري

املقنزع

الرباعية

طير
وليد الشطي

طيرة
محمد احملارب
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الصافي

املليح

طير
ساير العازمي

طير
غازي مرزوق

جالكسي

احلرق

طير
ناصر املطني

طير
الربيعة
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رغبه

منبع اللوت

طيرة
عبدالعزيز الكندري

طير
املشعان والسيحان

األسود

الدبره

طير
ناجي بوسلمه املطيري

طيرة
أحمد ماحسني
23

احلمر

اخلمبية

طير
بوطالل التناك

طيرة
حمد الريش
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مشاهري الهواية

أحمد العمران العصفور (بوأنور) أحد النجوم التي تألألت في سماء
هواية احلمام القالبي  ,من مواليد منطقة شرق بدولة الكويت سنة
1935م من أسرة كويتية عريقة  ,بدأ بو أنور ممارسته للهواية منذ
أن كان طفالً بالعاشرة من عمره  ,وال يزال ميارس هوايته الى يومنا
هذا  ,وقد عاصر الكثير ممن يعتبرون اجليل األول واملؤسسني للهواية
في الكويت  ,مثل عبدالوهاب املسلم  -صالح الزبن  -سالم املضف
– خلف احلواس – خالد بن شمالن – والكثير غيرهم ممن ال يسعنا
ذكرهم في هذه السطور القليلة.
ويعتبر السيد أحمد العمران أحد املراجع واملؤرخني لهواية احلمام
القالبي وكيفية نشأتها وتطورها بدولة الكويت ونقلها للدول اجملاورة
وباألخص منطقة اإلحساء باململكة العربية السعودية.
وقد أشاد بوأنور مبا قام به السيد محمد البشر الرومي من تتبع تاريخ
الهواية وعن كيفية وصولها للمنطقة والتي مت ذكرها بالعدد األول
من مجلة الطيرجي ملشاهير الهواية.
وقد كان السيد أحمد العمران كثير التردد على البصرة والزبير وذلك
جللب احلمام والسالالت اجليدة من هناك  ,وكانت أول رحلة له للبصرة
في سنة 1963م مع مجموعة من الهواة الكويتيني  ,من ضمنهم
املرحوم عبدالعزيز املقهوي و خالد الغيث  ,وفي سنة  1966م التقى
أحمد العمران بشخص يسمى كرمي العراقي وال يزال هذا الشخص
موجود حتى وقتنا هذا مبنطقة مارغي مبدينة البصرة  ,ومن خالل
الكثير من هذه الزيارات فقد توصل بوأنور إلى بعض املعلومات عن
تاريخ الهواية حيث أفاد من خالل حديثه بأن األتراك العثمانيون
كانوا ميارسون هواية تطيير احلمام القالبي وعمل املسابقات لها ,
وقد استشهد مبا قاله له بوحسن الزنكي عندما زار مدينة الشعيبة
العراقية والتي كانت تعتبر أحد معسكرات الدولة العثمانية آن ذاك
 ,وقد وجدهم ميارسون هواية تطيير احلمام  ,ونظرا ً لقرب هذه املنطقة
من الزبير فإن ذلك يدل على أن األولني قد تأثروا بهم وبالتالي انتقلت
الهواية للزبير وبدءوا ميارسونها أيضا.

وقد أشار السيد أحمد العمران أن الفضل يرجع كذلك ألهل
التجارة من الكويتيني القدماء والذين اشتهروا بكثرة سفرهم
بالسفن والتنقل بني أفريقيا والهند جللب األخشاب واملياه والطعام
 ,فقد مروا مبنطقة تسمى بـ (هيله) ووجدوا أهلها ميتلكون مثل هذا
النوع من احلمام فقاموا بجلب العديد منها للكويت  ,وهكذا بدأت
الهواية بالتدرج والتطور حتى وصلت ملا هي عليه اآلن.
ومن خالل مقابلتنا مع السيد أحمد العمران  ,تطرق بحديثه عن
كيفية التدرج بالهواية  ,فقد وضح بكالمه أن السبب الرئيسي
لتطوير الهواية يرجع إلى انتقال الهواة للتطيير في البر  ,بعد ما
كانوا ميارسون هوايتهم بالتطيير باألحواش وأسطح املنازل والتي
من خاللها قد أضاعوا الكثير من احلمام  ,أما اآلن فإن احلمام تطير
بالبر دون وجود أي عائق لها  ,وعند ضياعها فمن السهل التعرف على
صاحبها من احلجل الذي حتمله برجلها  ,وهو ما ساعد على ظهور
اللوت اجلميل والراقي بكثرة في وقتنا احلاضر  ,كما أن أحد العوامل
الذي ساعد بتطوير الهواية هو توجه الهواة لتداور احلمام مع بعضها
البعض وإدخال الدماء اجلديدة وعدم التعصب للجني من سالالت
وترث معينة بشرط أن يكون وفقا ً لألساسيات التي وضعها القدماء
من أهل الهواية لشراء وجني الطير اللوات وبأن يكون احلكم عليه من
خالل طيرانه وأداءه بالهواء املطلوب  ,وعدم تفريخ الفرخ إال بعد ما
(يصمل) خشية أن يكون الفرخ (زافر) وقد يتغير مستواه بأي وقت.
وقد أشاد بوأنور العمران بالكثير من الهواة القدماء الذين ساهموا في
تطوير الهواية مثل محمد بن جاسم الفهد واملرحوم على بن موسى
الفهد واملرحوم خالد الدريعي والسيد محمد إبراهيم احلوطي والذي
اعتبرهم (بوأنور) من الهواة الذين سبقوا عصرهم ودلل على كالمه
هذا بأنهم قد أنتجوا صلفوح ومسلي والدراعه وغيرهم والذين
يعتبرون من روائع احلمام ومضرب األمثال بالهواية .
ومن السالالت التي قد ال يخلوا منها أي برج في وقتنا هذا ساللة
العميد طير املرحوم عبدالعزيز احملري وساللة املشلحات وساللة
بوتسع ساملني.
ومن احلمام التي جناها السيد أحمد العمران وال زالت تتداول في
وقتنا احلاضر ترثة بوريشتني وبوريشة األسود الذين يرجعون لساللة
اخملربط طير بورزيقه من مواشي العميد ( ماشي خالد  -مقنزع سرور
 حرق عباس – العميد ) وكذلك الزرقة طيرة السوارج.ومن خالل الكلمة األخير الذي تفضل علينا فيها (بوأنور)  ,فقد متنى
من اجلميع ترك املبالغة في املدح وخصوصا من الهواة اجلدد وقليلي
اخلبرة بالهواية  ،وأن يتحلى جميع الهواة بالصدق واألمانة في أمور
البيع والشراء واالبتعاد عن خداع الناس باملبالغ اخليالية والبعيدة
عن احلقيقة  ,فمثل هذه األمور لم تعد تنطلي على الكثير من أهل
الهواية.
وفي النهاية ال يسعنا إال أن نتقدم باسم جميع الهواة وأسرة مجلة
املطيرجي بالشكر اجلزيل ألستاذنا وأحد أعالم هوايتنا السيد أحمد
العمران (بوأنور) على ما قدمه لنا من جهود جبارة وإبداعات في تطوير
الهواية وأن يسامحنا بالتقصير في حقه في هذه النبذة القصيرة
عن سيرته الذاتية بالهواية ونتمنى من اهلل أن يدمي عليه الصحة
والعافية وأن يطيل بالصاحلات عمره .
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الكاتب  :محمد الدواس

األمراض األكرث إنتشاراً
األمراض األكثر إنتشارا ً بدولة الكويت1

 ) 3الساملونيلوزسيس ( الساملونيال )

احلمام كجميع أنواع الطيور يصاب باألمراض البكتيرية
والفيروسية والطفيلية وفيما يلي سنتاول بعض األمراض التي
تؤثر على صحة احلمام وكذلك طرق عالجها

وهو من األمراض البكتيرية اخلطيرة
التي تصيب احلمام وله ثالث صور :

 ) 1التريكومونياسيس ( الكنكر )
 – 1الصورة املعوية وتكون األعراض عبارة عن اسهاالت حادة
مرض طفيلي كثير اإلنتشار موجود في معظم أماكن تربية شديدة
احلمام
 – 2الصورة املفصلية ( اصابة املفاصل ) وتكون األعراض في صورة
ورم للمفاصل وخاصة مفصل اجلناح
 – 3االصابة بدون أي أعراض ظاهرة  :ويكون احلمام املصاب بهذه
الصورة من املرض مصدر إلنتشار العدوى
أعراض املرض :
العالج  :ميكن عالج الساملونيلوزسيس باستخدام الثيرابرمي
 -1في حالة العدوى اخلفيفة تكون األعراض في صورة فقدان اجلرعة  1 :كيس أو ملعقة كبيرة على  2لتر ملدة خمسة أيام
للشهية وخمول مصحوبا بزيادة اخملاط داخل الفم
 - 2في حالة العدوى الشديدة تكون األعراض في صورة أعراض  ) 4الديدان  :وميكن رؤيتها مباشرة في براز احلمام أو تظهر من
تنفسيه مع وجود كتل جنبيه صفراء داخل احللق
خالل الفحص امليكروسكوبي
أعراض املرض  – 1 :فقدان للوزن واحليوية
العالج :
 – 2فقدان للشهية
 – 1العالج اجلماعي  :باستخدام تريكو مالسى في ماء الشرب العالج  :أفيكاس
مبعدل كيس أو ملعقة كبيرة لكل لترين ماء ملدة خمسة أيام .
اجلرعة  :حبة واحده لكل حمامة
 – 2العالج الفردي  :باستخدام تريكو كيور ( حبوب ) مبعدل حبة
واحده لكل طائر .
 ) 5أمراض اجلهاز التنفسي  :وهو من األمراض األكثر شيوعا وذلك
نظرا ُ لظروف الطقس املتغيرة بدولة الكويت
 ) 2الكوكسيد يوسيس  :وهو مرض طفيلي أيضا واسع اإلنتشار أعراض  – 1 :ورم باألعني
 – 2كحة
 – 3نشلة
 -4ارتفاع معدل التنفس
أعراض املرض :
 – 1براز مائي أخضر
 – 4ارتفاع معدل التنفس
 – 2فقدان للوزن واحليوية
 – 3فقدان عالمات الصحة مثل الريش املنقوش وفقدان العالج  :أورنيكيور
الشهية
اجلرعة  :كيس واحد لكل  2لتر ماء ( خال من الكلس واالمالح
املعدنية ) ملدة خمسة أيام
العالج  :ميكن عالج الكوكسيديوسيس باستخدام كوكس بالس
وذلك مبعدل كيس واحد لكل  2لتر ماء ملدة خمسة أيام
الكاتب الدكتور
سعيد القزولي
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نظام رفع املناعة
اخللطات التي تباع في الصيدليات البيطرية كغذاء صحي فوائد اجليل احلديث من خلطات احلمام املطوره بنظام املناعة
– التفريخ :
ووقائي للحمام توفر على مستخدمها العالجات الوقائية
نظام رفع املناعة في األغذية اخلاصة للحمام من فيرسل الجا
 ،تغنيك عن احلاجة لألدوية والعالجات ثوره تقنيه وعمليه في تقوية املناعة ضد األمراض والفيروسات – تكوين بنية قوية
إنتاج األغذية الوحيدة من إنتاج فيرسل الجا العامليه من بلجيكا لعظام الفروخ من حلظة التفقيس – تكوين ريش ناعم وقوي
التي تبحث دائما عن الكمال في فن تقنيات إنتاج األفضل وهو – مصدر للطاقة – مصدر خضار طبيعي مضاف للغذاء – فواكه
نتاج خبره وجتارب البياطره اخملتصني وعلماء التغذية من فريق ومعادن وامالح وعناصر اساسية لنمو املثالي – فلورا للبكتريا
عمل فيرسل الجا والبحوث والدراسات في جامعات بلجيكا األيجابية في احلوصلة جتنب اإلسهال للفروخ وممتاز للهضم .
في خلطات املناعه مت إضافه الفيتامينات واألحماض األمينيه تتميز اخللطة بحماية احلمام الكبار التي تبيض وتفرخ بعدم
والعناصر املعدنية واخلضار للحبوب الطازجة املتوازنة بالقيمة التعرض لنقص في الغذاء مما يهدد خصوبتها أو انقطاع البيض
الغذائية حسب حاجة احلمام في كل موسم سواء طيار أو أو الضعف واإلنهاك خالل موسم التفريخ .
تفريخ أو تشليع الخ من املواسم اخملتلفة مما يحسن حالة احلمام من فوائد استخدام نظام املناعة اخلاص بالتفريخ أنها مهمة
الصحية ويتكامل غذائها في نفس الوقت عن طريق إضافة لصحة احلمام وألنك ستلحظ الفرق في فروخ املوسم وبنيتهم
احلبيبات األربع املضغوطة اخملتلفة األلوان  ،لتصبح اخللطة وأداءهم  ،وألنها ستوفر في تقليل استخدام األدوية وذلك بسبب
الوحيدة في العالم لرفع ودعم املناعة ومقاومة األمراض لدى قوة مناعة احلمام من اخللطة  ،وايضا ستوفر عليك استخدام
احلمام  ،باإلضافة جلوده احلبوب وكونها طازجة واعتماد التغليف املكمالت األخرى فهو إذا كامل .
املطور لألكياس لضمان إن تكون احلبوب طازجة .
احلبوب هي حصاد السنة مبعنى أنها طازجة والكيس عليه
أفضل خلطة تفريخ في العالم  « Start Plus I.C :ستارت بلس تاريخ صالحية سنة من اإلنتاج  ،واألهم هو النسبه العالية من
« اجليرمنيشن « وهو سرعة زرع وتنبيت احلبوب عند رشها باملاء
أي سي «
وهو دليل أن احلبوب طازجة وقيمتها الغذائية عالية .
نظام املناعة  :اخللطة الوحيدة في العالم من فيرسل الجا التي
التجربة  :العديد من الذين جربوا خلطة املناعة لم يرضوا بغيرها
تباع في الصيدليات
في موسم التفريخ من الضروري التنبيه على استخدام اخللطات وأصبحوا ينصحون أصدقائهم بها نظرا ملا ملسوه من نتائج .
املطورة اجلديدة واملسماة بنظام املناعة من فيرسل الجا بلجيكا عط احلمام من قبل التفقيس بأسبوع حتى يطب ثم كمل معاه
وهي اجليل احلديث الثالث املطور من أغذية احلمام يحتوي على بخلطة الفروخ لعمر  6شهور اسمها نظام املناعة – للفروخ
 :حبيبات مضغوطه مضافه خللطة احلبوب املتنوعة الطازجة  Junior Plus I.Cأو استخدام خلطات شو – ار  Show Rمع
والغنية بالقيمة الغذائية  ،والتي حتتوي على بروتني صافي إضافة  Success Corn +املطورة بنظام املناعة .
– دهون – فوسفات ورماد – ألياف  - -كربوهايدرات – باإلضافة املقدار  :ملعقة طعام لكل طير  Start ICعلى فترتني ( مرتني
للجيل احلديث من املكونات املستخلصة حلاجة اجلسم باملوسم باليوم ) ويحسب الفرخني نفس الكبار .
حجم العبوه  20كيلوجرام – ورق خاص ومشمع حلماية احملتويات
مثل  :ميثيونني – اليسيني – كايستني – ثريونني – ترايبيتوفان .
– كيس ملون .
 Pro Growthبروجروث
لدينا هنا مجموعة فريدة من األحماض االمينيه األساسية (
وهي التي ال يستطيع جسم احلمامة إنتاجها بنفسه )  ،ومن
مصدر  L-carnitinلـ كارنتني مثل الكالسيوم  ،فأثناء فترة
التفريخ هناك حياة جديدة يجب أن نبنيها  ،وبالتالي فمن املهم
أن نحصل على إضافات على شكل كتل من األحماض االمينيه
األساسية الثمينة و( البروتني ) املهم جدا للحمام في هذه الفترة
 L-carnitinلـ كارنتني يزيد
 ،من تكوين البويضة  ،فإضافة
من إنتاج احلليب اللبنى للحمام وكذلك يحفز منو الفروخ بشكل
كامل .
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الكاتب الدكتور
سعيد القزولي

إفتتاح دورة املحمية الثانية
بعد النجاح الباهر واملميز الذي حققته دورة احملمية األولى  ،تزين بر احملمية في حفل
جميل وبحضور مميز من األخوة هواة احلمام القالبي حيث مت افتتاح دورة احملمية الثانية
لهواة احلمام القالبي يوم األثنني املوافق  2007/11/26حتت رعاية السيد ناصر براك املطير
والسيد خالد املضاحكة وبحضور كبار رجاالت الهواية واألخوة الهواة من املمكلة العربية
السعودية الشقيقة الذين لبوا دعوة اخوانهم الهواة في دولة الكويت مشكورين .
تخلل احلفل تكرمي راعي احلفل السيد ناصر براك املطير والسيد خالد املضاحكة والسيد
محمد احلمد رئيس جلنة هواة احلمام القالبي  ،واحتضنت هذه الدورة  96متسابق
مقسمني على أربع مجموعات .

تكرمي السيد  /ناصر البراك املطير

ــ أعضاء اللجلنة املنظمة :
ــ سليمان السنعوسي ــ رئيس اللجنة
ــ وليد الناشي ـ نائب الرئيس  +اللجنة اإلعالمية
ــ هاني املضف ـ أمني الصندوق
ــ عادل املضاحكة ـ رئيس جلنة التحكيم
ــ عبداهلل عاشور ـ عضو جلنة حتكيم
ــ سمير غامن ـ عضو جلنة حتكيم

تكرمي السيد  /خالد املضاحكه

اجلوائز مقسمة على النحو التالي -:
املركز األول  3000 :دينار
املركز الثاني  2000 :دينار
املركز الثالث  1000 :دينار
أسرة مجلة املطيرجي تتمنى للجميع التوفيق في هذه الدورة
تكرمي السيد  /محمد احلمد

صورة جماعية

أعضاء اللجنة املنظمة
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جانب من احلضور

تغطية  :خالد املشعان

إفتتاح دورة امليثاق الثانية
بتحت رعاية السيد  /بدر الهذال مت افتتاح دورة امليثاق الثانية لهواة احلمام
القالبي في بر املناقيش مبقر النجوم بحضور كثيف من األخوة الهواة والتي
تقرر بدء التسجيل فيها بتاريخ  2007/11/25الى  2007/11/30والقت هذه
الدورة إقباال كبيرا من املطيرجية نظرا لكونها أول دورة كبيره تقام في البر
من غير رسوم وكذلك القت اعجاب الكثيرين من الهواة وقد دعمها حوالي
 29متبرع من الكويت ومن اململكة العربية السعودية الشقيقة .
وفي بادرة طيبة من األخوة رئيس وأعضاء اللجنة املنظمة للدورة ونظرا
لرغبة كثير من الهواة بالتسجيل فيها فقد فاجئوا احلضور الكرمي بأنهم
قاموا بزيادة عدد املتسابقني من  96الى  128مقسمني على  4مجموعات .

تكرمي االشقاء السعوديني

ــ تتكون اللجنة املنظمة كل من -:
ــ خليفة اخللفان ـ رئيس اللجنة
ــ صالح الكندري ـ نائب الرئيس
ــ ناصر اجلبلي ـ أمني الصندوق
ــ خالد السعيدي ـ أمني السر
ــ خالد الكنيمش ـ رئيس جلنة التحكيم  +اللجنة اإلعالمية
ــ عبدالعزيز احملارب ـ اللجنة اإلعالمية
ــ نزال العلوان ـ عضو جلنة التحكيم
ــ صباح هاشم ـ عضو جلنة التحكيم

تكرمي محمد احلمد
إستلم عنه عادل املضاحكه

ــ اجلوائز مقسمة على النحو التالي -:
ــ املركز األول  :غير محدد
ــ املركز الثاني  :غير محدد
أسرة مجلة املطيرجي تتمنى للجميع التوفيق في هذه الدورة

جانب من املنصة الرئيسية

بدر الهذال وخالد اللذيذ وخليفة اخللفان

جانب من حضور احلفل
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أعضاء اللجنة املنظمة
تغطية  :خالد املشعان

إفتتاح دورة سعد الخنفور األوىل
يوم الثالثاء بتاريخ  2007 / 10 / 23وحتت رعاية السيد سعد اخلنفور
مت افتتاح دورة سعد اخلنفور األولى في بر العبدلية بحضور جماهيري
كبير من األخوة الهواة وكبار املدعوين من دولة الكويت واململكة
العربية السعودية الشقيقة .
بدأ احلفل بذكر آيات من الذكر احلكيم تاللها السيد خالد الناجم ثم
قام عريف احلفل السيد صقر البصمان بإلقاء كلمة اإلفتتاح ثم قام
السيد  /عبداهلل فالح الطويل رئيس اللجنة املنظمة بتكرمي راعي
احلفل السيد سعد اخلنفور وتكرمي رئيس جلنة هواة احلمام القالبي
السيد محمد احلمد وبعض كبار املدعوين واملساهمني بالدورة ،
بعدها قام الشاعر محمد النومس بإلقاء بعض القصائد أسعد
اجلمهور وثم تقدم السيد أحمد بوجباره ليدلل على صور البوستر
وكت ّيب الدورة .
مقر دورة سعد اخلنفور في مخيم السيد عبداهلل فالح الطويل
وتتكون من  96متسابق مقسمني على أربع مجموعات .
اللجنة املنظمة -:
ــ عبداهلل فالح الطويل ـ رئيس اللجنة
ــ عبداهلل عباد السوارج ــ نائب الرئيس
ــ عادل السنافي ومساعد السبيعي ــ أمناء الصندوق
ــ سالم حجي وعادل حمد ـ أمناء السر
ــ أحمد سليمان ــ جلنة التحكيم
ــ حمد البغيلي ــ جلنة التحكيم
ــ خالد الغبيشان ــ جلنة التحكيم
ــ ناصر مزيد ــ جلنة التحكيم

تكرمي الرعيل األول
سليمان العمران

جوائز الدورة مقسمة على النحو التالي -:
ـ املركز األول  3 :اآلف دينار
ــ املركز الثاني  :ألفان دينار
ــ املركز الثالث  :ألف دينار

تكرمي السيد  /محمد احمليميدي

أسرة مجلة املطيرجي تتمنى للجميع التوفيق في هذه الدورة

جانب من حضور احلفل
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صورة جماعية
تغطية  :خالد املشعان

إفتتاح دورة الشهيد الثالثة
بلقد كانت ليلة رائعة بكل أحداثها اجتمع فيها احلب مع العطاء
مع اإلبتسامة الصادقة اجتمع فيها أهل الهواية مع رجل له
صوالت وجوالت في كل الساحات وفي كل اجملاالت اجتمع فيها
شباب الهواية مع صاحب العطاء الكبير الشيخ أحمد الفهد
اجلابر الصباح اجتمع اجلميع بفرح الفتتاح دورة الشهيد الشيخ
فهد األحمد اجلابر الصباح الثالثة ـ رحمه اهلل وأسكنه فسيح
جناته  ،لقد عم البر بأكمله فرحة ال توصف فرحة ارتسمت على
كل الوجوه ألن ذلك التجمع اتسم بشفافيه مطلقة من راعي
احلفل الذي كان يستشعر معاناة شباب الهواية ويلمح لهم بكل
حرف ذكره أنه معهم قلبا ً وقالبا ً وأنه يشعر باملضايقات املتعددة
من كثير من األطراف والتدمير املستمر للممتلكات .
أخواني افتتاح دورة الشهيد مميزة وناجحة نشكر كل من سعى
واجتهد وال ننسى أن نذكر الرجل اخمللص لهذه الهواية السيد
محمد احلمد رئيس جلنة هواة احلمام القالبي والذي ترجل بكلمته
وبكل عفويه ليطلب من راعي احلفل وكل من يعنيه األمر
املساهمة في رفع املعاناة عن الهواة وتخصيص أماكن لهم .
كل الشكر للجميع كل الشكر للجنة املنظمة ومن قام
باملساهمة في جناح هذا التجمع األخوي  ،كل الشكر للحضور
الطيب والذي كان في مقدمتهم السيد سعد اخلنفور والسيد
فواز السمار والسيد عبداهلل معيوف وكبار رجاالت الهواية  ،وكل
الشكر ملن أجتهد وعمل وبذل مافي وسعه إلجناح هذه الدورة .
اللجنة املنظمة للدورة تتكون من -:
ـ صالح الباتل ـ رئيس اللجنة املنظمة
ـ سعيد اخملاجني ـ نائب الرئيس
ـ سعود الصقعبي و محمد سياف ( امناء السر )

األعضاء :

ـ رحيل الفضلي  -عباس غامن  -يوسف مجبل
ـ عدنان حجي  -أحمد الغبيشان  -أحمد بطيحان
ـ خالد اللذيذ  -فهد منالن  -عبداهلل السوارج
ـ محمد عجمي  -عبداهلل الهلفي  -حمد السنافي
 سامي الكلداني  -ناجي الفجي  -جمال حياتعدد املشاركني في الدورة  132مشترك مقسمني على أربع
مجموعات
ـ اجلوائز -:
املركز األول  13 :ألف دينار كويتي
املركز الثاني  6 :أالف دينار كويتي
املركز الثالث  3 :أالف دينار كويتي
املركز الرابع  2 :ألف دينار كويتي
أسرة مجلة املطيرجي تتمنى التوفيق للجميع في هذه الدورة
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تغطية  :خالد املشعان

سوق الحامم يف الكويت
يعتبر سوق احلمام من أشهر األسواق القدمية في الكويت كباقي األسواق
مثل ( سوق املباركية وسوق واجف وسوق السالح وسوق الصفافير  ...وغيرها
)  ،يتميز هذا السوق باحلضور الكثيف من رواده مبختلف اجلنسيات واألعمار
ويشتد به احلضور من الصباح الباكر يومي اجلمعة والسبت في من يريد
أن يبيع وفي منهم املشتري وفي منهم من يقصد التمتع في النظر الى
احليوانات األليفة وشغل وقت الفراغ مع األبناء أحيانا  ،ومع مر السنني تطور
السوق وأخذ باإلتساع وتطورت مبيعاته وتعدت احلمام والطيور واحليونات
الليفة لتشمل العديد من السلع اخملتلفة .

دعونا نتوقف عند تاريخ هذا السوق ومتى كانت بداياته  ،في األربيعينات كان
سوق احلمام مقابل املسيل  ،وفي أواخر األربيعينات حتى أواخر اخلمسينات
في فريج الدهله سوق واجف حاليا ً وفي أواخر الستينات وأوائل السبعينات
انتقل السوق مقابل وزارت الدفاع سابقا ً ( مواقف السيارات الوطنية ) وفي
أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات انتقل الى منطقة املرقاب وفي أواخر
الثمانينات مت نقله الى مواقف مجمع الوزارات  ،ليستقر به املطاف حاليا
في منطقة الري بجوار سوق الغنم وسوق اجلمعة .
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الكاتب  :خالد املشعان

سوق الحامم يف الكويت
أسرة مجلة املطيرجي أخذت جولة في سوق احلمام ومن خالل هذه اجلولة
التقينا بالسيد مشعل الشمري وهو بائع حمام قالبي وسألناه عن أحوال
السوق فأجاب بأن السوق حالته غير مستقره وهو يعتمد على الراغبني
في جني احلمام وأن األسعار تتراوح من دينارين الى  5دنانير للطير الواحد
والرغبة على احلمام القالبي تزداد في موسم الشتاء وذلك بسبب كثرة
اخمليمات في البر أما في الصيف فيكون البيع قليل .

والتقينا يالسيد سعد الفضلي وهو بائع في السوق من سنة 1990
وسألناه عن السوق في السابق واحلاضر فأجاب بأنه يوجد فرق كبير
فبالسابق كان السوق أفضل واحلمام القالبي سعره أكثر يصل الى 10
دنانير للطير الواحد وكان يوجد زبائن خاصني يشترون على مدح صاحب
احلمام باسعار مرتفعه ويتردود دائما عليه أما اآلن فأحوال السوق مترديه
والبيع فيه قليل لكثرة العرض وقلة الطلب اال في موسم الشتاء ،
وسألناه عن موقف حصل له بالسوق ذكر لنا في احدى املرات اشترى
مجموعة حمام من مطيرجي معروف ومت عرضهم بالسوق للبيع كالعاده
واذا بصاحب احلمام بتصل علي هاتفيا ويسألني عن حمامه معينه هل
موجوده أم ال  ،فأجبته بأنها موجوده فقال لي أرجوك هذه من أفضل احلمام
التي أمتلكها وأنت أخذتها باخلطأ ومن هنا أقول لألخوة املطيرجية ال بد
التأكد من احلمام قبل بيعها وان هذا السوق توجد به حمام ذات مستوى
ممتاز وحدث أن أحد املطيرجية قام بشراء حمامه بدينارين وباعها بألفني
دينار وغيره كثير وهذا السبب يعود الى قلة تطيير احلمام أو التسرع في
التخلص منهم لكثرتهم  ،فيجب على املطيرجي أن يصبر على حمامه
وأن يعطيهم حقهم في التطيير .

ويفقتر هذا السوق املميز الى اإلهتمام من قبل املسئولني وهذا ما اتفق
عليه أغلب رواد السوق بأنه البد من اإلهتمام به ألنه يشكل واجهه مهمه
ويرتاده سياح كثر من جنسيات مختلفة ويجلب الكثير من فئات اجملتمع
مبا يحتويه من سلع .
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الكاتب  :خالد املشعان

بداية الهواية يف مناطق اململكة العربية السعودية
بدأت تربية احلمام اللوات في اململكة العربية السعودية في
منطقة الرياض وذلك نهاية األربعينات من القرن املاضي ،
ويعتبر املرحوم عبداهلل اخليراهلل هو أول من جلب احلمام
اللوت من منطقة الزبير في العراق الى الرياض وط َير على
سطح منزله  ،ثم تبعه يعقوب احلسينان وأحمد الفارس
وعلي العيسى وأحمد العنقري  ،وقد أهتموا بالسالالت
اجليدة من هذا النوع  ,ويذكر أن يعقوب احلسينان كان ميتلك
(أسود) سامه املرحوم إبراهيم التركي بقطعة أرض ولم
يبعه .

في عام  1988ومن ثم ماجد الناصر في عام  ، 1993انتقلت
الهواية في شكلها اجلديد الى شباب القطيف عن طريق
نسيم الرهن وكان أول من بدأ الطيار في األبراج هو السيد
ماجد ومن ثم السيد علي والسيد محمد وباقي اجملموعة ،
ومت ّيز الكثير منهم في التفنيد والفنيات باحلمام .
وفي منطقة اخلفجي أول من طير هو ابوصالح املسند
واحمد الغوينم في بداية الثمانينات وتبعه عبداهلل
ألفضيلي وابو بدر الطيران .

أما في املنطقه الشرقيه فقد قام عبد اهلل الضويحي وفي منطقة القصيم أول من جلب هذا النوع ملنطقة
(ابوناصر) عام 1954م بتطيير هذا النوع من احلمام في املنطقه (عنيزة) هو عبدالعزيز الساري عام  89/87تقريبا بعده بسنه
 ,وذلك عندما طلب من غنام الغوينم أن يجلب له هذا النوع تبعه محمد احمليميدي ثم إبراهيم العبيد .
من منطقة الزبير لعدم وجوده في املنطقة  ،أما الذين طيروا
بعد ذلك الوقت فهم ابوسعود البابطني واملرحوم مرضي وفي الثمانينات شهدت الهواية تط ّور كبير  ,حيث دخلت
املرضي واملرحوم إبراهيم التركي ومحمد اخلليفي واملرحوم عناصر كثيرة وشابه وبدأ التطيير على أبراج وفي البر  ,ومت
أحمد الطيار وعبداهلل احلدبان وعبداللطيف الوزان ومحمد إنتاج ودخول سالالت جديدة التزال تتداول الى يومنا هذا .
الشبيبي  ،وفي حديث مع السيد بوسعود البابطني ذكر أن
احلمام اللوات موجود في تركيا  ،فعند سفره الى تركيا في
ذلك الوقت رأى هذا النوع من احلمام (مواشي  ,سود شعل
 ,حمر) عند شخص وعن طريق املترجم عرف أن هذا النوع
موجود قدما ً في تركيا .
وفي منطقة اإلحساء قام املرحوم عبود اجلاسم بنقل احلمام
اليها في بداية الستينات من الكويت وتبعه في الهواية
الكثير ومنهم الشواف  ،العرفه  ،املطلق وعبدالرحمن
العبدالعالي وفهد ابوسعد ومحمد احلويل وجمال النعيم
والغامن وفيصل احلسني وسلمان احلمر وابو ماجد اخلميس
وناجي اخلرس وأمني العبدالرضا وذكير الذكراهلل وناصر
الدوسري وأحمد وخالد الكليب .
وفي منطقة القطيف وأالوجام بدأت الهوايه منذ عام
 1983ميالدي عن طريق ابوعبد اهلل املنيدي عندما كان
يجلب احلمام من الكويت إلى سوق القطيف  ،أما من أول
من بدأ الطيار بالدور ونظام البرج فكانوا علي كاظم ابو
ياسر وأحمد علي السنان وابراهيم الرهن  ،ترك الهواية
علي كاظم وأحمد السنان في حني دخل الهواية نسيم
الرهن وجعفر الناصر وعلي السنان وهالل اجلميع وكان
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الكاتب  :سعد الصانع
من اململكة العربية السعودية

تارخ هواية الحامم القاليب يف األردن
يعتبر تاريخ هواية احلمام القالبي في األردن تاريخ حديث مقارنة مع
تاريخ الهواية في العراق ودول اخلليج  ،بداية الهواية كانت عام 1986
ميالدية  ،وأول مجموعة حمام قالبي وصلت األردن كانت مكونه من
 14طير جلبهم شخص كان مقيم في دولة الكويت  ،وقبل هذا
التاريخ لم تكن هذه النوعية موجودة  ،كوني كنت أط ّير حمام تطق
روس فقط وباكستاني هذه لنوعيه الي كانت موجودة متوفرة باألردن
واملربني كانوا قالئل في ذلك الوقت  ،واذكر شريت في سنة 1987
أربع فرووخ من حمام اللوت من نفس الشخص بعد ماشفت حركات
عجيبة تقوم بها هذه احلمامه  ،وهذا الشخص ماقصر علمنى ان
هذا احلمام يختلف عن احلمام التي كنت أملكها وبدأت أط ّير هذه
النوعية لكن كانت معلوماتي قليلة جدا عنها .

وفي عام  1990بعد عودة أهلنا املقيمني في دولة الكويت ،
جلوبوا معهم من حمام اللوت وبأدت الهواية بشكل رسمي وكان
عدد املطيرجية ال بأس به وبدأت تنتقل الهواية بشكل سريع ألشخاص
موجودين في االردن أصال  ،وكانت ذروت الهواية من عام  1993الى
عام  1997وكانت احلمام املعتمدة بشكل أساسي أو املرغوبة احلمام
الي تطير بهوى عالي وتصعد مسافة مبشاغل ونكست الهواية
بشكل واضح أوخر  1997وترك احلمام نسبة كبيرة من املطيرجية
والسبب ظروف احلياة ومشاغلها لدرجة أن كادت الهواية تنقرض ،
ولكن احلمداهلل في بداية العام  2000رجعت هذه الهواية بشكل
غريب وسريع وانتشار أوسع وال أجمل كان عودت  90الى 100من
املطيرجيه القدامى الذين تركوا احلمام  ،وكان لعودتهم تأثير واضح
على الهواية لدرجة ان عدد الذين يزاولون الهواية ال أستطيع أن
أحصيهم وأصبحت الهواية متوارثه من األب الى اإلبن وتط ّور اللوت
من حيث النوعية واألداء واخلبرة لعبت دورها ومازالت هذه الهواية
تأخذ انتشارها وتتسع .
من أشهر حمام اللوت في األردن والذي يعتبر (صلفوح األردن) هو أرقم
الساهر  ،تفريخ عام  89العراق وبالتحديد (البصرة) وهذا الطير الزال
موجود الى يومنا هذا عند صاحبه وعمره  18موسم  ،وان شاء اهلل
سوف أذكر قصته في العدد القادم .
وكون األردن تتسم بجو بارد طوال السنة والرياح تكون فيها متواصله
وهذا الطقس مالئم للحمام اللوت  ،اجتهه الكثير من مطيرجية
الكويت الى جلب احلمام وخصوصا ( الفروخ ) في الصيف الى األردن
ليقوموا بنزليقهم وإرجاعهم في فصل الشتاء الى الكويت وأكثر
املطيرجية املعروفني وله أثر كبير على تطور احلمام القالبي في األردن
وساهم على انتشار الهواية هو السيد سليمان الدريعي حيث جلب
الكثير من احلمام املميزة ذات السالالت اخملتلفة وقام بعمل كذا
بيعة حضرها مطيرجية كثر وقدم النصائح والتوجيهات والطرق
الصحيحة والسليمة في التعامل مع احلمام القالبي  ،والشيء
الوحيد الذي نطمح له كمطيرجية في هذه الفترة الذهبية  ،أن نرقى
الى مستوى اخواننا في العراق واخلليج ونتمنى أن نزاول هوايتنا في
املناطق الصحراوية كما يزاولونها ألنه مازلنا نط ّير في سطوح املنازل
.

في السابق لم يكن لدى مطيرجية األردن رس أو ساللة معينة
يتداولونها بل كانوا يبحثون عن الطير اللوات بغض النظر عن ساللته
وأذكر من أوائل املطيرجية الذين ميتلكون حمام تنتج حمام ممتازة هو
السيد أشرف جرش كان ميتلك ذكرين ونثيتني يعتبرون من احلمام
املميزة في اإلنتاج (أزرق مخربط وقندية وماشي وماشية) مرجعهم
من حمام الكويت وكان يتميزون بجمال اللوت والنظافة واحملام مع
حتمل الرياح الشديدة .
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الكاتب  :محمد الوجيه
من األردن

أصل الهواية من جنوب العراق
التقيت بأحد املطيرجية القدامى من أهالي البصرة في اجلبيله
منطقه الصريفه (كم)  ،وحتدثت معه عن هواية احلمام القالبي وأصلها
ومتى كانت موجودة في العراق حيث قال ان هذه الهواية موجودة منذ عهد
اإلحتالل البريطاني وعهد نور سعيد وعهد امللوك فيصل وغازي وقال ان
الهواية في العراق لها باع طويل وعريق وأهل البصرة هم رواد هذه الهواية
قبل ان تنتشر في محافظات العراق ودول اخلليج والوطن العربي .
سألت هذا الشيخ اجلليل وهو الشيخ هاشم جلوب امللقب ب (هاشم
كزيزه) وكنيته (أبوخالد) ويقطن في اجلبيله منطقة الصريفة (كم) عن
طريقة تربيه احلمام في منازلهم في السابق  ،فأجابني أنه كانت منازلهم
مبنيه من القصب والطني وغرفهم (صرايف) والصريفة عبارة عن غرفة من
القصب ملبوخة من جوانبها بالطني وكان احلمام بيوته صفائح من التنك
ويطيرونه على شكل مجاميع كبيرة (ذكور /اناث) وتطور احلال بعد ذلك
وقاموا ببناء غرف أو (جبره) كما نسميها حاليا في داخل املنزل من القص
والطني واحلمال ويقومون بتطيير احلمام من فوق هذا البرج البسيط سنة
 1935وكانت الهواية خالل ذلك الوقت هدفها شغل وقت الفراغ والوناسة
والصيد  ،بعد ذلك تغ ّير احلال وقاموا يهتمون في تطوير احلمام وأصبحوا
يعزلون احلمام الطيب مع بعضهم البعض عن بقية احلمام على حسب
مستوياتها وتقليلهم حتى يحصلون على احلمام اجليد  ،وبعد ذلك قاموا
يهتمون في نوع املطيار وتركوا قضيه الصيد وتطير اجملاميع الكبيره وذلك
سنة  ، 1970واكتشفوا طريقة عزل اإلناث عن الذكور أفضل  ،وقاموا يطيرون
كل حلده وقلصوا عدد احلمام من مائة أوخمسني الى  15وعشرة حمامات
وبعدها تقلص العدد الى خمس وأربعة ثم صارت ثالث حمامات كما معروف
عليه االن .

وتطرق (أبوخالد) بعد ذلك الى أذكر بعض املطيرجية املشهورين وما ميلكون
من حمام لها شهرة بالسابق فهم -:
ـ حسني سكينه واشتهر برس العقارب بالستينات
 ياسني مذكور من منطقة اجلبيلة واشتهر باألربش من رس املقنزع سنة1970
 هاشم جلوب وامللقب ب (هاشم كزيزه) واشتهر بالدخانيات سنة 1960 حسني بناي من منطقة اجلبيلة واشتهر برس القنادي سنة 1960 عباس العاقول من منطقة بدران وقد اشتهر عنده حمر الزوار بالستيناتوهناك عدد كبير من مشاهير املطيرجية ومشاهير احلمام ال يسعنى ذكرها
وذكر لنا الشيخ (ابوخالد) أوائل من ط ّير احلمام اللوت في بر الزبير وسفان
وطريق أم قصر ومناطق الصحراء عام  1960وهم -:
ـ حجي نايف من اهالي الزبير
ـ سليمان اخلراز
ـ مله رزوقي من اهالي الزبير
ـ ابو العيبي
ـ حميد الدريهم
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أصل الهواية من جنوب العراق
أما عن املطيرجية من دولة الكويت الذين كانوا يترددون على البصرة والزبير
في ذلك الوقت أذكر منهم -:
ـ عبداهلل املذن
ـ محمد البشر
 سليمان اخلرازـ سليمان الدريعي
ـ الزنكي
وهناك الكثير ليعذرني اإلخوان على النسيان
أما عن الداللني أو الوسطاء الذين كانوا حلقت الوصل بني مطيرجية العراق
والكويت ذكر لنا بوخالد بعض األسماء املشهورة في ذلك الوقت
ـ عبداهلل األصلح
 صبيح احلارسـ جبار ياسر
ـ يوسف أبومهند
 حبيب غليمومن احلمام املشهورة بالعراق وكيف وصلت الى الكويت ذكر لنا (أبوخالد) ،
أنه قام ببيع (مجتف) على الدالل عبداهلل األصلح ب  11دينار بعدها مت شراءه
من قبل حسن التويتان سنة  ، 1960وكذلك جبار الساعدي باع حرق على
عبداهلل األصلح والذي بدوره باعه على أحد املطيرجية الكوتيني  ،وحسني
غضبان باع على عبداهلل األصلح حمر ب  3دنانير ومت شراءه من قبل أحد
املطيرجية بالكويت  ،ياسني مذكور كان ميتلك أسود مقنزع أرقم يطلق
عليه (الشمالي) سنة  1950باعه مع قندي وماشي حماري ب  13دينار على
عبداهلل األصلح وانتقلت ملكيتهم الى مطيرجية الكويت  ،وحمام كثيرة
مت تداولها بني البلدين وأنتجت حمام وتأسست منها حمام طيبه والزالت
تتداول الى يومنا هذا .

وكثيرون أمثال أبوغازي وأبوحميد وأبوعليه وغيرهم  ،هؤالء الداللني مارسوا
هذا العمل من سنة  1935الى سنة  1970في عهد امللكية التي كانت حتكم
العراق نوري سعيد وفيصل وغازي الى عهد اجلمهورية .

هذا لقائي مع احلاج هاشم جلوب (ابوخالد) وهو االن أحد الشيوخ في عشائر
البهادله وطلب مني ان أبعث سالمه على االخوان بالكويت سليمان اخلراز
والزنكي وحسن التويتان ومحمد البشر واألصدقاء جميعا .
وفي السنني األخيرة امتاز مطيرجية البصرة والزبير بحمامهم وأصبحوا
ميتلكون حمام ذات مستوى متطور وأصبحوا ينافسون بحمامهم حمام
الدول األخرى حيث قام بعض املطيرجية وخصوصا من الكويت السيد
سليمان الدريعي في شراء بعض احلمام األبطال من العراق وجلبها الى
الكويت  ،ومت عمل بيعات كثيرة ودورات ألهل احلمام شارك فيها العديد من
املطيرجية .

الكاتب أنور الزبيدي
املصدر  :الشيخ هشام جلوب
العراق ( البصره )
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التفريخ و التزريق
يعتبر التفريخ من أهم فنون الهوايه ونقطة االنطالق
التي يبدأمنها املطيرجي بعد نهاية كل موسم لتصحيح
مساره وتفادي الوقوع باألخطاء السابقه وإنتاج ماهو جيد
ومميز من احلمام القالبي إستعدادا للموسم القادم ..
ومن املعروف أن موسم التفريخ يبدأ من شهر إبريل بعد تنزيل
احلمام من البرج بإنتهاء موسم التطيير للحمام البرج الكبيرة
 ,حيث يتم عزل األفحل عن اإلناث كالً في شبرة مخصصة ،
كما هو موضح بالصورة رقم ( ، )1وذلك إلعطائهم فترة كافية
من الراحة وخصوصا اإلناث ولتقدمي الفيتامينات والغذاء الالزم
التي مت فقده خالل موسم الطيران أو ما يطلق عليه البعض
(إكتساب الشحم) ومن ثم يتم تركيبها باخلانات اخملصصة لها
 ،في الصورة رقم ( ، )2ويُراعى في التراكيب احلرص على تفريخ
احلمام التي متتاز بالقوة والنظافة واحملام والصملة واألبتعاد
عن احلمام الرديئة والتي بها عيوب وأخطاء (العذاريب) لتالفي
هبوط مستوى احلمام عند الهاوي ..
واجلدير ذكره هو أن أغلب الهواة يستعينون مبا يسمى بأزواج
التزريق وعادة ما تكون من حمام الزاجل أو الباكستاني ،
واملوضحني بالصورة رقم ( )3و ( ، )4وذلك لوضع بيض احلمام
القالبي حتت هذه األجواز  ,ملا متتاز به من حضانة وتغذية جيدة
لألفراخ (العس) وقبل اإلعتماد على هذه األجواز يفضل فحصها
(أجواز الزاجل و الباكستاني) ملعرفة كفاءتها بالعس قبل
اإلعتماد عليها  ،ويتم ذلك بعد ترك هذه األجواز بتغذية فراخها
األصلية كما في الصورة رقم ( ، )5ومن األمور اإليجابية لعملية
التزريق  ,هي تفادي التأخير في تدوير األناث احلمام القالبي على
عدة أفحل خالل موسم التفريخ لذلك يقوم الهاوي بتركيب
أجواز التزريق بنفس الوقت الذي يتم فيه تركيب أجواز احلمام
القالبي وذلك لضمان تقارب مدة وضع البيض للزوجني (القالبي
والتزريق) وعدم ترك أجواز التزريق للبيض قبل موعد تفقيسه
 ،كما ميكن للهاوي اإلستعانة بورقه صغيرة توضع على اخلانه
من اخلارج املوضحة بالصورة ( ، )6حتتوي على جميع البيانات
املهمة مثل تاريخ وضع البيض و تراكيب األهل لتسجيلها
بالدفتر اخلاص للحمام دون وجود أي أخطاء و كذلك ملعرفة
األجواز املنتجة فيما بعد ..
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الكاتب  :محمد الدواس

التحجيل و التثبيت
بعد عملية تفقيس البيض وإكتمال منو الفروخ حتت أجواز التزريق تتم عملية
التحجيل وهي عبارة عن وضع احللقات أو احلجول (معدنية أو بالستيكية) ،
كما بالصورة رقم ( ، )1وتثبيتها على أحد رجلي الفرخ في الصورة رقم (، )2
وحتتوي هذي احلجول على بعض البيانات اخلاصة بالهاوي مثل اإلسم ورقم
الهاتف ورقم تسلسل الطير لتسجيلة بالسجل اخلاص باحلمام وحفظ هذه
البيانات اخلاصة بكل فرخ ( التركيبه  ,اللون  ,التطعيم  ,,الخ) كما موضح
بالصورة رقم (. )3
ويالحظ أن بعض الهواة يستخدمون هذه احلجول بطريقة مميزة بحيث يتم
تخصيص لون معني لكل موسم  ،أو يتم تخصيص لون خاص لتحديد إنتاج
كل فحل وذلك لتسهيل عملية الفرز فيما بعد بخانات البرج ومتابعة
النتائج لكل منهم  ،وبعد ذلك يتم عزل الفروخ عن أبويهم بعد ما يقارب
الـ  45يوم من التفقيس أو بعد إكتمال منو اجلناحني  ،كما في الصورة رقم
( ، )4وذلك لضمان إعتماد الفرخ على نفسه بالتغذيه وعدم ضرب الوالدين
أو أجوز التزريق لهم ووضعهم بخانات خاصة (حاضنات) يتم فيها إعطائهم
املقويات والكورسات املطلوبة للحفاظ على صحتهم وتقوية املناعة لديهم
كما ي الصورة رقم ( )5وقد يلجأ البعض من أهل الهواية بوضع الفروخ بعد
ذلك بشبرة كبيرة لتعويدهم على الطيران وتقوية أجنحتهم قبل تثبيتهم
واملوضحة بالصورة رقم
(. )6
وبعدها يبدأ الهاوي بتصعيد احلمام الى البرج لتثبيتها إما قبل أو بعد عملية
يفضل حتومي (تزليق)
القصة لريش اجلناح حسب ميول الهاوي حيث إن البعض ّ
يفضل حتومي الفروخ عقب القصة .
الفروخ قبل القصة والبعض ّ
ولتثبيت احلمام بالبرج عدة وسائل وطرق منها وضع احلمام املراد تثبيتها
بقفص كبير أو ما يسمى (القرقور) ووضعهم فوق وشام البرج  ،كما
بالصورة رقم ( ، )7والبعض يقوم بوضع الشبك الكبير فوق البرج  ،املوضح
بالصورة رقم ( ، )8وتكون مدة التثبيت من  3إلى  7أيام على حسب احلمام
املراد تثبيتهم (فروخ أو كبار) وكذلك حسب لون البرج في حالة تغييره وبعد
التأكد بأن احلمام حددت وتعودت على (املسكن اجلديد) وهو البرج  ،يتم فتح
أبواب اخلانات للحمام ملدة يوم أو يومني قبل غروب الشمس بقليل وتركهم
مع بعض احلمام الثابته على البرج ويجب التأكد من أن احلمام (جياع)  ،كما
في الصورة رقم ( ، )9ومن ثم تقوم مبناداتهم بالقليل من العلف (األكل)
بحوش البرج حتى يتم التاكد بأنهم إعتادوا على املكان وذهب اخلوف منهم
بعد ذلك تبدأ (تنغيزهم) أي تطيرهم بهداوه من حوش البرج إلى الوشام
والعكس  ,ويفضل أن يكون معهم بعض احلمام الثابتة عالبرج واملقارب
لهم بالعمر إلى أن تضمن أن جميع احلمام ثبتت على البرج كما هو موضح
بالصورة رقم (. )10
اخواني الهواة املبتدئني  ،أرجو أن يكون شرحي هذا قد القى إستحسانكم
وقد وفقت بتوصيل بعض املعلومات التي قد تفيدكم في عملية التثبيت
والتحجيل  ،وألي استفسار يرجى مراسلتنا عن طريق البريد اإللكتروني
للمجلة .
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الكاتب  :محمد الدواس

أثر حرق النفايات عىل البيئة
كلنا ( كمطيرجيه ) تقريبا يوميا ً نروح للبر  ،هذا غير اهل نالحظ بالصوره هذي كيف دخان حريق النفايه متجه خمليم
االبل والغنم إلي يترزقون اهلل وغير الناس إلي تطلع للبر للتنزه قريبه من اخمليم وكلنا نعرف ان ( ريحة الدخان ) مزعجه واكيد
او للمخيمات  ،لكن املرء املسلم الغيور يصاب بالغثيان واأللم مضره ...
واحلسرة !!  ،وهو يشوف حال البر ببالدنا الغالية ؟! وما آل إليه
حالها بسبب قلة وعي مرتادي البر وعدم اكتراثهم بنظافة
املكان ؟!
موضوع النضافه عامتا ً بالبر و حرق النفايات خاصتا ً ،
حرق النفايات بالبر ؟!
السؤال املهم هو ما هو أضرار ترك النفايات بالبر وما هي
الطريقة الصحيحة للتخلص منها ...؟
أضرار النفايات ،
• تشويه وجه البر اجلميل واملضهر العام ..
• وجود النفايات يكون بيئة مثالية لتكاثر احلشرات الضارة
مثل الذباب والبعوض ( النامس ) ..
• تلوث التربة مبواد كيميائية سامة على املدى الطويل
• بيئة مثالية لتكاثر اجلراثيم الضارة باإلنسان واحليوان
• مرض ورمبا نفوق بعض احليوانات التي تأكل تلك النفايات

نواحي شرعية مهمة
ال شك وال ريب أن الشخص الذي يسبب األذى للناس والكائنات احلية
قاصدا كان أم لم يقصد أثم
مثال  :لو أن شخصا ما رمى بزجاجة في الطريق وهو لم يرمها بقصد
أن يؤذي احد إمنا إهماال وتكاسل بدال من وضعها في املكان اخملصص
للنفايات ( برميل الزبالة مثال ) فهو ال شك أثم وخاصة عندما يصاب
إنسان أو حيوان بأذى منها
علما أن هناك نصوص صريحة في عدم إيذاء الناس كما في قول اهلل
َات ب ِ َغ ْيرِ َما ْ
َس ُبوا َف َق ِد
سبحانه وتعالى  ( :وَالَّ ِذي َن يُ ْؤذُو َن المْ ُ ْؤ ِم ِن َ
اكت َ
ني وَالمْ ُ ْؤ ِمن ِ
اح َت َملُوا بُ ْهتَانا ً وَإِثْما ً ُم ِبينا ً ) (األحزاب... )58:
ْ

• تساهم في تكاثر القوارض الضارة مثل الفئران ( واجلراذي ) ..
• النفايات مؤوى مثالي للكائنات السامة مثل العقارب
والثعابني ( انننننننننحش ) ..
من املمكن أن تصيب مرتادي البر بإصابات جسدية ألنها قد
تؤدي إلي جروح وإصابات من القطع احلادة كالزجاج او قطع
الكيربي او الشينكو
• تؤدي إي تقلص الغطاء النباتي من خالل إتالف التربة ( وما
بقى عندنا إال الثندات ) خلونا نحافظ عليهم ؟!
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أثر حرق النفايات عىل البيئة
( التحلل هي عملية تفكك مركبات املادة إلى عناصر أولية بحيث
تضمحل هذه املادة و ال يبقى لها إي أثر )
جتربة أحضر علبة بالستيكية وبقايا طعام وادفن كل على حدة في حفرة
على عمق نصف متر تقريبا
ثم شاهد ما يحصل بعد ستة أشهر  ،سوف جتد أن العلبة البالستيكية
لم تتغير بينما بقايا الطعام لم يعد لها اثر!!!...
فأن الطريقه الصحيحة في التخلص من النفايات في البر هي :
( جمع النفايات في أكياس او ( خياش العلف ) ألقرب مكب نفايات ورميها
فيه )
وأخبر اجلميع (مبكانك) بعدم رمي إي شي من النفايات إال في هذا الكيس
او اخليشه ثم من املمكن أن تقوم بكبسها قبل أن ترميها من أجل تقليل
حجمه ومن املمكن دمج بعض النفايات مع بعضها لتقليص حجمها
اإلجمالي ( اذا كانت سيارتك صالون  ،تقدر تشيلهم اهلل ال يهينك ) ...

وال ننس قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم :
« اتقوا الل َعانني الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم « رواه مسلم ...
وال شك أن الوعي والنظافة يصب في مصلحة احلفاظ على بيئة نقية
سليمة من مخلفات ونفايات ضارة وملوثة للماء والهواء والتربة

ثم احتسب األجر بأعادتها معك إلي أقرب مكب نفايات وجزآك اهلل خير
اجلزاء

لكن عندما نتكلم عن النفايات وطرق التخلص منها ال بد أن نتطرق إلى
تقسيم النفايات حسب تركيبها ومادتها األساسية كي يسهل التعامل
معها ونعرف مدى ضرر كل نوع منها
أنواع النفايات

وبناءا على ما سبق نتفق جميعا أن رمي النفايات في البر أمر مشني
وغير حضاري ومن يرى أن هذه املوضوع اليعنيه في شيء  ،فهو بحاجة
إلى مراجعة دينه ومستوى أميانه  ،وبحاجة إلى إعادة تأهيل في السلوك
والقيم التربوية واالجتماعية والوطنية ؟!

عضوية  :بقايا األطعمة مثل األرز واللحوم واخلضروات والفواكه ...الخ
وهذه بقائها في البر ال يضر بل مفيد للتربة ألنه يتحلل بسرعة ويتحول
لسماد لألرض ويستفيد بأكلها احليوانات فال يبقى لها أثر لكن من املهم
عدم تركها في األماكن التي يحب الناس اجللوس فيها إمنا تبعد بحيث ال
تضايق الناس وتوضع في مكان مناسب احتراما للنعمة ...
شبه عضوية  :الورق والكرتون وهذه األشياء ال بأس بحرقها ألن احلرق
يتلفها وال يترتب على حرقها مواد سامة بشرط أن حترق حرقا كامال وليس
جزئيا  ،ويفضل حرقها بوقت ( الدوق ) لكي تتأكد ان رائحة الدخان لن
يتأذى منها جارك...
تصنيعية كيميائية  :مثل علب البالستيك وعلب األملنيوم والصفيح و
الزجاج والقصدير واملطاط ....الخ
وهذه هي املواد اخلطيرة واملضرة على البيئة وإذا تركت في البر حتتاج مئات
السنني لتتحلل  ،وتزداد خطورة وسمية باإلحراق !!...
وهي التي يجب أن نعرف أضرارها ويجب أن نعرف الطريقة السليمة
للتخلص منها
ماهو التحلل ؟
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الكاتب  :ساير العازمي

الدين النصيحة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل
له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا
اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون .
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهلل الذي
تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا .
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وقولوا قوال سديدا  .يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم .
ومن يطع اهلل ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .
أما بعد :
إخواني األعزاء إن من املعلوم أن كل هواية لها هواتها وتتفاوت في عدد الهواة كثرة وقلة وكل هواية لها مكانها اخلاص
بها ووقتها املناسب لها حسب عرف الهواة اخملضرمني اخملتصني بكل هواية.
وأما هواية تربية احلمام واتخاذه زينة فهي من الهوايات القدمية جدا و املشهورة جدا ولها شعبية كبيرة في أغلب الدول
كما علمت من بعض املهتمني بأخبار الهوايات عموما.
إخواني ال يخفى عليكم أن الناس يتفاوتون في معرفة بعض األحكام الشرعية اخلاصة مبا يشتغلون به فمنهم من ميتلك
قدرا كبيرا من املعرفة ومنهم دون ذلك ,لذلك أحب أن أنصح وأذكر نفسي أوال وإخواني في اهلل نصائح عامة منها :
أوال  :بناء مصلى ومغاسل للوضوء مع توفير املاء الدافئ في مكان الهواية للتشجيع على صالة اجلماعة من قبل الهواة
والزوار واألفضل رفع األذان عند وقت الصلوات اخلمس مع اإلقامة لها مع العلم بأنه يجوز املسح على اجلوربني مدة يوم
وليلة ويجوز جمع صالتي الظهر مع العصر أو املغرب مع العشاء في حال املطر كما يجوز التيمم في حال عدم توفر املاء
أو في حال البرد الشديد جدا.وهناك أيضا نصيحة باالبتعاد عن السهر لكي ال تفوت صالة الفجر على من سهر وإن حصل
ذلك فليصلها إذا صحا من نومه مباشرة.
ثانيا  :يجب االبتعاد عن احللف على ما لم يحصل أو على الكذب أو على التمويه أو على بيعة حيث إن هناك بعض الناس
يتهاونون في احللف باهلل من باب التعود على ذلك أو متعمدا ليحصل له مطلبه وال يبالي مبا ارتكب من ذنب عظيم.
وأيضا يجب عدم احللف بغير اهلل كعلي احلرام أو بالطالق أو برأس أمي و أبي أو بالنعمة الخ  ...وإن فعل فليقل ال إله إال
اهلل وليستغفر .
ثالثا  :إذا رأى أحدا شيئا يعجبه فيجب أن يبرك ويقول ما شاء اهلل أو بارك اهلل وذلك ليطمئن صاحبك ويعرف أنك ال حتسده
وال عني تصيبه بإذن اهلل فإن حصل شيء ملا ميلكه فليسلم أمره إلى اهلل ويقول قدر اهلل وما شاء فعل وال يكون حساسا
بحيث أي شيء يحصل له يقول عني فالن أو حسدني فالن فإن ذلك يولد الشر والكره بني األصحاب ومن ثم القطيعة وذلك
ما يريده الشيطان.
رابعا  :إذا كان هناك ديوانية وكان هناك أناس كثر فسيطول وقت السمر بال شك فأنصح نفسي وإخواني باالبتعاد عن
السهر وأيضا ال ننسى أن نقول ما علمنا إياه رسولنا صلى اهلل عليه وسلم وهو كفارة اجمللس وهو «سبحانك اللهم
وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك» .
خامسا  :إن مبدأ التواصل مبدأ تقوم عليه أغلب عالقات اجملتمعات اإلسالمية السليمة األصيلة التي أوصى بها الشرع
وذلك التواصل يتم بالزيارات بني األسرة واألقارب واألصحاب والزمالء وال ننسى زيارة املرضى والفقراء ويتم التواصل أيضا عن
طريق الهاتف أو الرسائل عند االنشغال وال شك أن هذا التواصل يولد احملبة والرضا بني أطراف اجملتمع ككل.
أخيرا إخواني األفاضل ال يفوتني أن أذكر باآلباء فإنهم سببني رئيسيني لدخول اجلنة واالهتمام بالزوجة واألبناء وعدم
االنشغال بالهواية عنهم والقيام بأداء وقضاء حوائجهم واجللوس معهم وأيضا ال يفوتني التذكير بالرأفة بخدمنا من
معاملة رحيمة وإطعامهم مما تطعمون وسكن دافئ فإنهم مساكني وأال نترك أغراضنا من دون رقابة لكي ال نعني
الشيطان عليهم فيسرقون فيأثمون واهلل املستعان وعليه التكالن وال حول وال قوة إال باهلل.

أخوكم  :على جابر
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ذكرى من املايض

نشكر السيد  /شاكر التناك ( بوطالل )
على إهداءه لنا هذه الصورة من ذكريات املاضي
في منطقة حولى سنة 1967م
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تسايل مطريجي
الكلمة الضائعة
أشطب حروف الكلمات املدونه في اي اجتاه  ،وبعد الشطب سيبقى
خمس حروف للكلمه الضائعه وهي :
اسم طير طار في اواخر الستينات واشتهر مبضرب املثل للطير
الطيب .
غندي  -عريش  -البرج  -حبشي  -دخاني  -اربش  -افلي  -حوق عني
مسبق  -مقنزع  -مرمر  -مشلح  -مقردل  -رمعه  -مجفل  -ارقم
 نسق  -ماشي  -ادبر  -العالي  -محاحيه  -الوشام  -حمر ساملني مطبات  -جره  -اجلامعه  -فرخ  -برد  -مخربط  -محام  -حمر -طب  -خانات  -هدل  -اشعل ...

الفوارق السبعة
بني الصورتني هناك سبعة فوارق  ,هل تستطيع حتديدها خالل دقيقتني فقط
حاول !!!...

44

كاركاتري مطريجي
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حفل إفتتاح ديوان
موقع ومنتدى املطيرجي
مت بحمد اهلل افتتاح ديوان موقع املطيرجي يوم األحد املوافق  2008/2/10بحضور عدد كبير من أعضاء املنتدى ونخبة من هواة احلمام
القالبي  ،حيث بدأ احلفل بآيات من الذكر احلكيم وبعد ذلك مت القاء كلمة الترحيب باحلضور وكلمة اإلفتتاح بعدها مت تكرمي املشاركني
واملساهمني بالعدد األول من مجلة املطيرجي .
ويتشرف ديوان موقع املطيرجي بدعوتكم كل يوم أحد من كل اسبوع

دروع املكرمني

جانب من حضور احلفل

تكرمي أحمد ماحسني

تكرمي عادل املضاحكه

تكرمي سليمان السنعوسي

تكرمي مقر اجليماز

تكرمي محمد التريكي

تكرمي محمد الدواس

خالد االبراهيم يستلم
درع محمد احملميدي

تكرمي عماد املغربي

تكرمي باسل احلوطي

تكرمي ناصر الدخيل
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