
  ٨٨
صفحاتصفحات

انخفاض أسعار الطيور انخفاض أسعار الطيور ٤٠٤٠ ٪ ٪

رئيس مجلس اإلدارة :

عبدالله بن خليفة العطية

رئيس التحرير :

صالح بن عفصان العفصان الكواري

الخميس ٢٢ شعبان ١٤٣٨ هـ - ١٨ مايو ٢٠١٧ م

الدوحة - منوعات [: أكد عدٌد من الحرفيين 
ــــادة اإلقــبــال  الــعــامــلــيــن بــصــنــاعــة ديـــكـــورات الــجــبــس زي
أسعارها  برخص  تمتاز  التي  اليدوية  الديكورات  على 
وتصاميمها الفخمة، والتي فرضت نفسها على السوق، 
ومجالسهم  منازلهم  لتزيين  المواطنين  إقبال  ظل  في 
جمالي  شكل  إضفاء  في  تساهم  التي  الديكورات  بتلك 
ساهم  الــذي  األمــر  والــجــدران،  الحوائط  على  ملحوظ 
صناعة  في  المتخصصة  الــورش  من  العديد  انتشار  في 

الجبس.
وقــــال هــــؤالء فــي تــصــريــحــات لـــ [ إنـــه رغــم 
والتقطيع  الــمــزج  ومــاكــيــنــات  الــحــديــثــة  اآلالت  تــوفــر 
المتخصصة  الـــورش  مــن  الــكــثــيــر  أن  إال  الــكــهــربــائــيــة 
فـــي صــنــاعــة الــجــبــس فـــي قــطــر تــلــجــأ إلـــى الــطــريــقــة 
وقــوالــب  الــمــاهــرة  العمالة  على  تعتمد  الــتــي  الــيــدويــة 
الـــصـــب الــمــصــنــوعــة بـــدقـــة والـــخـــلـــطـــات الــمــتــجــانــســة 
عملها،  فــي  كــهــربــائــيــة  آالت  أي  دخـــول  دون  فــقــط 
باالعتماد  التشكيالت  بصناعة  الفنيون  يــقــوم  حــيــُث 
عــلــى مــهــاراتــهــم، حــيــث تــحــرص الـــــورش الــمــنــتــشــرة 
مدربة  عمالة  توظيف  على  الصناعية  المناطق  فــي 

اليدوية. بالطرق  الجبس  قوالب  لتشكيل 

ديكورات الجبس اليدوية 
زينة المنازل 

 :] مـــنـــوعـــات   - الــــدوحــــة 
المحالت  أصحاب  من  عدٌد  كشف 
كبير  انخفاض  عن  الطيور  بسوق 
بـــأســـعـــار الـــطـــيـــور فـــي ظـــل ضــعــف 
بنسبة  بــالــســوق  الــشــرائــيــة  الــحــركــة 
درجـــــات  الرتــــفــــاع  ــتــيــجــة  ن  ٪  ٤٠
عــلــى  الــــحــــرارة، الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً 

بالوفاة. وتهددها  الطيور 
تصريحات  فــي  هـــؤالء  وطــالــب 
الـــــجـــــهـــــات   ] لـــــمـــــنـــــوعـــــات 
الــــمــــخــــتــــصــــة بــــخــــطــــة تـــأهـــيـــلـــيـــة 
بأجهزة  وتــزويــده  السوق  لتطوير 
انخفاض  أن  إلــى  التبريد،الفتين 
ــنــاتــجــة عــن  الـــحـــركـــة الــشــرائــيــة ال

حيث  بهم،  يضر  الــحــرارة  ارتفاع 
كبيراً،  انــخــفــاضــاً  األســعــار  شــهــدت 
سعر  انخفض  المثال  سبيل  فعلى 
٧٠ ريـــاالً  طــيــور الــحــب أكــثــر مــن 
لـــلـــزوج،  ــــــاالً  ري  ١٧٠ إلــــى  لــيــصــل 
ريـــال   ١٠٠ انــخــفــض  والــكــوكــتــيــل 
والكناري  للزوج،   ٢٠٠ إلى  ليصل 

 ١٦٠ إلى  ليصل  ريــاالً   ٩٠ انخفض 
انخفاض  عن  فضالً  للزوج،  ريــاالً 
ليصل  رياالً   ٥٠ الفيشر  طائر  سعر 

للزوج. رياالً   ١٥٠ إلى 

حملة لنشر الثقافة القطرية

غازي حسين: مطلوب حماية حقوق الفنانين

٦٦

٧٧

٨٨

٢

نتيجة الرتفاع درجات الحرارة

خـ
ل

لـــلـــزوج، ــــــاالً  ري  ١٢
ريـــال  ١٠٠ ــفــض 
والكناري للزوج، 

بأن  حسين  غــازي  الفنان  طالب   :]  - الدوحة 
تــتــم حــمــايــة حــقــوق الــفــنــانــيــن مــن خـــالل ســن قوانين 
حكومية  جهات  مظلة  تحت  للفنانين  جمعيات  وإنشاء 

الكويت. في  حاصل  هو  كما  وتشريعية، 
وأكد أنه لن يدخل مجال اإلنتاج في الوقت الحالي، 
أن  حــتــى ال يــظــلــم أي أحــــد مـــن الــفــنــانــيــن، مــضــيــفــاً 
الــثــالث  قــطــر فــي الــســنــوات  الــحــركــة الفنية فــي دولـــة 
األخيرة بدأت تعود إلى الخلف دون معرفة األسباب، 

وأين  المشكلة..  هي  ”ما  للمسؤولين  تساؤله  موجًها 
الخلل؟!“.

العمل  أن  رأى  إذا  قطر  فــي  المنتج  أن  إلــى  ولفت 
دول  فــي  وتــوزيــعــه  دعــمــه  يــتــم  لــن  سينتجه  الـــذي 

أن  الصعب  فمن  بلده  في  األقــل  على  أو  الخليج 
يتصدى إلنتاج أي عمل فني.

 

الدوحة - [: أطلقت الطالبات 
وضحى النعيمي، منى الموسى، موزة 
بقسم  الــيــافــعــي،  لطيفة  الــرشــيــدي، 
”نهج  حملة  قــطــر  بجامعة  اإلعــــالم 
األُلى“ بهدف التعريف ونشر الثقافة 
العالم  أنحاء  بجميع  القطري  واإلرث 
مثل  التواصل،  وسائل  استخدام  عبر 
الكبيرة  الــورقــيــة  الــمــلــصــقــات  تــوزيــع 
والــصــغــيــرة، وعــبــر وســـائـــل اإلعـــالم 
الــرقــمــيــة عـــن طـــريـــق نــشــر مــقــاطــع 
من  عــدد  وتنظيم  التثقيفي  الفيديو 
الـــنـــدوات الــجــمــاهــيــريــة فــي األمــاكــن 
العامة مثل كتارا وسوق واقف فضالً 
مختلف  فـــي  الـــنـــشـــرات  ـــع  ـــوزي ت عـــن 
األماكن العامة والمكتظة بالجماهير 
سوف  ذلــك  إلــى  باإلضافة  الــنــاس.  أو 
نـــقـــوم بــتــرجــمــة جــمــيــع الــمــنــشــورات 
الرقمية والورقية من أجل نشر إرثنا 

القطري ألكبر شريحة من الناس.

عبدالناصر 
السعدي: الشباب 
هجر الرياضة

يوسف المعضادي: يوسف المعضادي: 
السينما المحلية السينما المحلية 

تفتقر للبيئة تفتقر للبيئة 
المناسبةالمناسبة

غالب طالب: 
عائلتي تتوارث 
صناعة الذهب
منذ ٢٠٠ عام
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انخفاض أسعار الطيور بنسبة انخفاض أسعار الطيور بنسبة ٤٠٤٠ ٪ ٪
ــريــد ــب ــت ـــســـنـــجـــاب الــطــائــربـــاعـــة: تــطــويــر الـــســـوق وتــــزويــــده بـــأجـــهـــزة ال ــــــراء ال األطـــــفـــــال يـــقـــبـــلـــون عـــلـــى ش

عبداهللا الدوسري: 

محمد جاكبول:

خالد الهاجري: أنابيب للتبريد المزّودة بالمراوح

الحرارة تهّدد حياة الطيور

قال محمد سليم إن انخفاض أسعار الحمام بأنواعه 
العام،  من  الوقت  هذا  في  طبيعي  أمر  هو  المختلفة 

تنخفض  حــيــث  الــــحــــرارة،  درجـــــات  ارتـــفـــاع  مـــع 
إلى انخفاض زوج  عملية الشراء والبيع، مشيراً 

إلى  وصــل  حيث  ريـــاالً،   ٥٠ اإليــرانــي  الحمام 
١٠٠ ريال، وحمام الكنج انخفض أكثر من 

ريــاالً،   ٤٥٠ إلــى  ليصل  لــلــزوج  ريــال   ٣٠٠
لــيــصــل  ريـــــال   ١٠٠ انــخــفــض  والـــهـــومـــر 
الباكستاني  والحمام  لــلــزوج،   ٢٥٠ إلــى 
في  ريــــاالً   ٣٠ بــانــخــفــاض  ريــــاالً   ٧٠ ـــ  ب
الـــزوج، والــحــمــام الــزاجــل بـــ ٨٠ ريــاالً 
ــــاالً لـــلـــزوج، وكــان  ٢٠ ري بــانــخــفــاض 
كذلك  انخفض  قــد  الــســوري  الــحــمــام 
 ٣٥٠ أصــل  من  ريــاالً   ٢٥٠ إلــى  ليصل 

لكل زوج.
انخفاض  إلـــى  سليم  محمد  وأشــــار 
«السيلكي«  الــهــولــنــدي  الـــدجـــاج  أســعــار 
بريشها  تعرف  الدجاج  من  ساللة  وهي 

ملمسه  فــي  يشبه  الــذي  الكثيف،  الرقيق 
الحرير.

لخطة  بحاجة  السوق  أن  طيور  محل  صاحب  الهاجري  خالد  أوضــح 
عن  فضالً  بالمراوح،  المزودة  التبريد  بأنابيب  ومــده  كاملة  تطوير 
درجات  ارتفاع  إن  حيث  الشمس،  أشعة  لحجب  المظالت  تركيب 

الحرارة ساهم بشدة في انخفاض الحركة.
درجات  ارتفاع  بسبب  كبير  بشكل  الطيور  تتأثر  وأضــاف: 
في  عرضها  وعند  مكيفة،  المحالت  أن  خاصًة  الــحــرارة، 
الخارج تتأثر بشدة ما يهدد صحتها، وموتها أيضاً، مشيراً 
إلى إمكانية تطوير السوق مع فرض مبالغ رمزية على 

أصحاب المحالت لما له منفعة عامة للجميع.

الحرارة  درجــات  ارتفاع  إن  الــدوســري  عبداهللا  قــال 
وتــزويــده  الــســوق  بتطوير  مطالباً  الطيور،  حياة  يهدد 
يزيد  الذي  األمر  المختلفة،  التبريد  وأنظمة  بالمظالت 
فضالً  البيع،  عمليات  في  المحالت  أصحاب  فرصة  من 
عــن زيـــادة إقــبــال الــعــائــالت، حيث تحول ســوق الطيور في 
الذين  األطــفــال  خــاصــًة  للعائالت  مــالذ  إلــى  األخــيــرة  الــفــتــرة 
وجدوا الوجهة المناسبة للتعرف على أنواع الحيوانات المختلفة 

والطيور النادرة.

بـــيـــن الــــبــــائــــع مـــحـــمـــد جــــاكــــبــــول أن 
انــخــفــاض أســعــار الــطــيــور يــتــزامــن مع 
ارتفاع درجات الحرارة، وقال انخفض 
ســعــر طــيــور الــحــب أكــثــر مــن ٧٠ ريـــاالً 
للزوج، والكوكتيل  ليصل إلى ١٧٠ رياالً 
 ٢٠٠ إلــــى  لــيــصــل  ريــــال   ١٠٠ انــخــفــض 
لـــلـــزوج، والــكــنــاري انــخــفــض ٩٠ ريـــاالً 

عن  للزوج، فضالً  ١٦٠ رياالً  ليصل إلى 
ليصل  ريــاالً   ٥٠ الفيشر  طائر  انخفاض 
للزوج. وكشف عن توفر  إلى ١٥٠ رياالً 
في  قريب  وهو  الهندي  النيص  حيوان 
مسالم  حــيــوان  وهــو  القنفذ  إلــى  شكله 
لـــه رأس ســمــيــك خــــاٍل مـــن األشـــــواك، 
مشقوقان  والــمــنــخــران  منتفخ  واألنـــف 

قليالً، واألذنان صغيرتان، وينتشر على 
يكسوها  والبطن  أشــواك  جسمه  معظم 
شعر كثيف لونه بني، وهو حيوان ليلي 
أو  اإلنسان  من  بالقرب  العيش  يتجنب 
مساكنه، ويعيش في جحور صخرية أو 
الواحد  النيص  سعر  يصل  حيث  رملية، 

إلى ٢٥٠٠ ريال.

السيد عنب:

محالت  بأحد  «بائع  عنب  السيد  قال 
سوق الطيور» إن ارتفاع درجة الحرارة 
بنسبة  الشرائية  الحركة  انخفاض  وراء  
السوق  تطوير  بــضــرورة  مطالباً   ،٪٤٠
ومــــده بــالــمــظــالت الــتــي تــحــجــب أشــعــة 
والطيور  الــزوار  على  تؤثر  التي  الشمس 

كبير. بشكل 
ــــد مـــــن أنـــــــواع  ــــعــــدي وبـــــيـــــن تـــــوفـــــر ال
الــبــبــغــاوات الـــنـــادرة، كــبــبــغــاء «الــكــوكــاتــو 

بالذكاء  يتميز  والـــذي  الــنــادر  مــلــوكــان» 
الــشــديــد ولــديــه قــــدرات بــاإلضــافــة إلــى 
الــكــالم فــتــح األقــفــال وتــقــلــيــد األصـــوات 
متنوعة  مــجــمــوعــة  وغــنــاء  حــولــهــم  مــن 
من  سور  حفظ  عن  فضالً  األغاني،  من 
المستمر  الــتــدريــب  مــع  الــكــريــم  الــقــرآن 

والذي يصل سعره إلى ١٤ ألف ريال.
وكــشــف عــن تــوفــر الــعــديــد مــن أنـــواع 
اإلفريقي  كالناسكو  المتميزة  الببغاوات 

الــــقــــادر عــلــى الـــكـــالم ويــــتــــراوح ســعــره 
والــمــكــاو  ريــــال،   ٣٥٠٠ إلـــى   ٣٠٠٠ مــن 
ســكــارلــد والـــذي يــتــراوح ســعــره مــا بين 
السلفر  والكوكاتو   ١٣٫٠٠٠ إلــى   ١٢٫٥٠٠
األطفال  إقبال  إلى  ريال.وأشار   ٦٠٠٠ بـ 
عــلــى شـــــراء الــســنــجــاب الــطــائــر والــــذي 
إن  حيث  االنــزالق،  على  بقدرته  يتميز 
بين  خاص  غشاء  لديه  الطائر  السنجاب 

والظهر. الجبهة 

ببغاوات تحفظ سوراً من القرآن الكريم ببغاوات تحفظ سوراً من القرآن الكريم  ١٠٠١٠٠ ريال انخفاض ريال انخفاض
 أسعار بعض الطيور أسعار بعض الطيور

انخفاض أسعار 
الحمام

كتب - إبراهيم صالح:

كـــــشـــــف عــــــــــدٌد مـــــــن أصـــــحـــــاب 
الــــمــــحــــالت بــــســــوق الــــطــــيــــور عــن 
انــخــفــاض كــبــيــر بــأســعــار الــطــيــور 
الشرائية  الحركة  ضعف  ظل  في 
نــتــيــجــة   ٪  ٤٠ بـــنـــســـبـــة  بــــالــــســــوق 
الرتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة الــتــي 
وتهددها  الطيور  على  سلباً  تؤثر 
بـــــالـــــوفـــــاة. وطـــــالـــــب هــــــــؤالء فــي 
ـــمـــنـــوعـــات [  تـــصـــريـــحـــات ل
تأهيلية  بخطة  المختصة  الجهات 
بأجهزة  وتزويده  السوق  لتطوير 
انخفاض  أن  إلى  الفتين  التبريد، 
الــحــركــة الــشــرائــيــة الــنــاتــجــة عن 
حيث  بهم،  يضر  الــحــرارة  ارتفاع 
كبيراً،  انخفاضاً  األســعــار  شهدت 
سعر  انخفض  المثال  سبيل  فعلى 
طــيــور الــحــب أكــثــر مــن ٧٠ ريـــاالً 
لـــلـــزوج،  ريــــــاالً   ١٧٠ إلـــــى  ــيــصــل  ل
ريـــال   ١٠٠ انــخــفــض  والــكــوكــتــيــل 
والكناري  للزوج،   ٢٠٠ إلى  ليصل 
 ١٦٠ إلى  ليصل  ريــاالً   ٩٠ انخفض 
انخفاض  عن  فضالً  للزوج،  ريــاالً 
إلى  ليصل  ريــاالً   ٥٠ الفيشر  طائر 

١٥٠ رياالً للزوج.

بورصة أسعار سوق الطيور

ببغاء الكوكاتو

الكاسكو اإلفريقي 
٣٥٠٠٣٥٠٠ ريال ريال

٣٥٠٣٥٠ رياالً

المكاو سكارلد

 الكوكاتو السلفر
  ٦٦ آالف ريال

 السنجاب الطائر 
٣٠٠٣٠٠ ريال 

السنجاب المخطط

الكناري

طائر الفيشر

النيص الهندي

طيور الحب
  ١٧٠١٧٠ رياالً رياالً

الكوكتيل

 ٢٥٠٠ريال

 ١٥٠ رياالً

١٦٠ رياالً

 ٢٠٠  ريال

  ١٤١٤ ألف ريال ألف ريال

  ١٣١٣ ألف ريال ألف ريال

ًً

و
اا

بب
لل

 ا

الكن

طائر ا

نيص

الللككوووككك

٢٥٠٢٢٥٠٢٥٠٢رريري

١٥١٥ ريا ريا

١٦١٦ ريا ريا

٢٠٢٠ ر  ر

و السلفر
الال

بب االطائر
 

المخطط

ط

الن
٠٠٠٠

٥٠٥٠

٦٠٦٠
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أطلقتها طالبات قسم اإلعالم

حـملـة إعالميـة للتعـريـف بالثقافـة القطـريـة
ـــــجـــــمـــــهـــــور  ــــــال اســــــــتــــــــفــــــــســــــــارات ال ــــــب ــــــق ــــــت ـــــــارا الس ـــــــت ـــــــك ــــــــــــاص لـــــلـــــحـــــمـــــلـــــة ب جــــــــنــــــــاح خ

ـــــــل الـــــمـــــتـــــحـــــفـــــي ـــــــك ـــــــش ــــــــداً عـــــــــــن ال ــــــــي ــــــــع ــــــــق ب ــــــــري ــــــــع ــــــــراث ال ــــــــت ــــــــل الـــــــــتـــــــــرويـــــــــج ل

لطيفة النعيمي: 
تعريف العالم بأخالقنا المجيدة

وضحى النعيمي: أفالم 
عن التراث الثقافي القطري

باقي  عن  قطر  يمّيز  الــذي  بالتراث  اهتمامهما  اليافعي  لطيفة  الطالبة  أوضحت 
من  ولذلك  المجيدة،  بأخالقنا  للتعريف  يهدف  بالموروث  االهتمام  وقالت:  الدولة، 
المهم تعريف الغرب والعالم كله بتقاليدنا البديعة، من أفراحنا إلى أحزاننا، أعراسنا 

وأعيادنا الوطنية واحتفاالتنا بأعيادنا اإلسالمية.

قالت الطالبة وضحى النعيمي - طالبة 
على  حالياً  نعمل  العامة:  العالقات  قسم 
إنــتــاج عـــدة أفـــالم مــن تــصــويــرنــا مدتها 
١٠ دقـــائـــق تــضــم مــقــتــطــفــات  أقــــل مـــن 
مـــن الــــمــــوروث الــثــقــافــي الــقــطــري من 
مناطق أثرية ومناسبات شعبية وأكالت 

وألعاباً. ومالبس 
وتابعت: هدفنا تعريف الزائر األجنبي 
موضحة:  القطري،  والــتــاريــخ  بالثقافة 
الموروث  بعنوان  كتارا  في  نــدوة  عقدنا 
سحب  الندوة  وشهدت  و٢٠٢٢  القطري 
محمد  مؤسسة  من  مقّدمة  جوائز  على 
المتحّدثين  تكريم  وتــم  الــريــس،  ناصر 
من جانب الدكتور أحمد راوي من كلية 

بالجامعة. والعلوم  اآلداب 

خاص  جــنــاح  بتدشين  قمنا  وتــابــعــت: 
الجمهور  استفسارات  الستقبال  بالحملة 
عروض  تقديم  إلى  باإلضافة  كتارا  في 
إلى  الفتة  بتصويرها،  قمنا  التي  لألفالم 
طابعه  لــه  الــقــطــري  الشعبي  الــتــراث  أن 
األرض  بـــهـــذه  مــرتــبــط  فــهــو  الــــخــــاص، 
الــمــبــاركــة، لـــذا فــمــن الــجــديــر أحــيــاؤهــا 
والــمــحــافــظــة عــلــيــهــا ألنــهــا تــمــثــل ذاكـــرة 
مجرد  ليست  فقطر  األبــّي،  الشعب  هذا 
رقعة جغرافية بل إنها مساحات شاسعة 
المجيد  واإلسالمي  العربي  التاريخ  من 
هـــذه  ســـقـــوا  قــــد  ــــيــــن  األول أن  ســيــمــا  ال 
التي  النقية  بدمائهم  الــطــاهــرة  األرض 
على  امتزجت بعرقهم، فأضحت شاهداً 

أصالتهم.

منى الموسى: مقيمون يجهلون تراثنا القديم

موزة  الرشيدي: تعريف المشّجعين بثقافتنا الشعبية

ـــبـــة مـــنـــى نـــاصـــر  ـــطـــال  قــــالــــت ال
الــعــالــم  كـــــأس  أن  بـــمـــا  الــــمــــوســــى: 
لـــكـــرة الـــقـــدم ســيــقــام فـــي دولــتــنــا 
االســتــعــدادات  وأن  قــطــر،  الحبيبة 
لـــه جـــاريـــة فـــي ســـبـــاق مـــع الــزمــن 
عــلــى قــدم وســـاق وســتــكــون محط 
أنــظــار الــعــالــم لــذلــك حـــري بــنــا أن 
نـــعـــّرف الــعــالــم بــدولــتــنــا الــصــغــيــرة 
فـــي الــمــســاحــة لــكــنــهــا الــكــبــيــرة في 
تــطــّورهــا ومــواقــفــهــا مـــن الــقــضــايــا 
الموضوع  لــهــذا  اختيارنا  تــم  لــذلــك 
وثقافتنا  بــتــراثــنــا  هـــؤالء  لــتــعــريــف 

تميزنا. التي  األصيلة 
وتابعت: كما تبّين لنا من وقوفنا 
في جناحنا في كتارا جهل كثير من 
القديم  بــتــراثــنــا  المقيمين  الــعــرب 
وزاد اهتمامهم وتساؤالتهم عندما 
بالتراث،  المتعلق  بمشروعنا  علموا 
فــهــي فـــرصـــة لــهــم لــلــتــعــّرف على 
متاحف  من  التراثية  األماكن  أهم 
التي  ثقافتنا  على  وتعّرفهم  وقالع 
هي  التي  وقيمنا  بها  ونعتز  نفتخر 

تميزنا. سر 

قـــــالـــــت الــــطــــالــــبــــة مــــــوزة 
خــــالل  مــــــن   - الـــــرشـــــيـــــدي 
فاعلياتنا التي قمنا بتنظيمها 
من  عـــدداً  نجمع  أن  حــاولــنــا 
الــــحــــضــــور لــــلــــتــــعــــّرف عــلــى 
الـــــــمـــــــوروث الــــقــــطــــري عــن 
قـــــــرب، كــــذلــــك اســـتـــضـــافـــة 
الباحثين في التراث الشعبي، 
الربط  أهمية  على  وشــّددنــا 
وبين  بالتراث  التعريف  بين 
وكيف   ،٢٠٢٢ الــعــالــم  كـــأس 
الشعبية  الثقافة  نقل  يمكن 
للمشّجعين بمختلف الوسائل 
كيف يمكن  والطرق، وأيضاً 
أن نروج لهذا التراث العريق 
المتحفي  الــشــكــل  عــن  بــعــيــداً 

والخروج من هذه الرؤية.
 وتــابــعــت: كــمــا قــمــنــا من 
خــــالل الـــجـــنـــاح الـــخـــاص بنا 

السائحين  بتعريف  كتارا  في 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن واألجــــــانــــــب 
الموجودة  التراثية  بالمناطق 

في قطر، مع توصيل رسالتنا 
ـــتـــي نــســعــى إلـــي  ورؤيــــتــــنــــا ال
أنه  إلــى  بــاإلضــافــة  تحقيقها 

من خالل هذا الجناح تعّرفنا 
بينها  مــن  كثيرة  أمــور  على 
ال  لكتارا  الزائرين  أغلب  أن 
يــعــرفــون ســـوى ســـوق واقــف 
الـــدوحـــة وكـــتـــارا والــمــتــحــف 
بوجود  متعّجبين  اإلســالمــي 
متاحف أخرى في قطر من 
بينها متاحف مشيرب والتي 
تــضــم بــيــت الـــرضـــوانـــي بيت 
جلمود  بـــن  وبــيــت  الــشــراكــة 
وبـــيـــت مــحــمــد بـــن جــاســم. 
قــــّدم الــجــنــاح كــذلــك صــــوراً 
عن  معلومات  إليها  مضافة 
وأكــــالت  تـــراثـــيـــاً  مــعــلــمــاً   ١٥
فـــي قــطــر بــالــلــغــة الــعــربــيــة 

واإلنجليزية. 

كتبت: هبة البيه 
أطــلــقــت الــطــالــبــات وضـــحـــى الــنــعــيــمــي، مــنــى 
الـــمـــوســـى، مــــوزه الـــرشـــيـــدي، لــطــيــفــه الــيــافــعــي، 
األُلى“  ”نهج  حملة  قطر  بجامعة  اإلعالم  بقسم 
القطري  واإلرث  الثقافة  ونشر  التعريف  بهدف 

بــجــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عــبــر اســـتـــخـــدام وســائــل 
االتــــصــــال الــمــخــتــلــفــة، مــثــل تـــوزيـــع الــمــلــصــقــات 
ــكــبــيــرة والـــصـــغـــيـــرة، وعـــبـــر وســائــل  الـــورقـــيـــة ال
الفيديو  مقاطع  نشر  طريق  عن  الرقمية  اإلعالم 
الجماهيرية  الندوات  من  عدد  وتنظيم  التثقيفي 

في األماكن العامة مثل كتارا وسوق واقف فضالً 
العامة  األماكن  مختلف  في  النشرات  توزيع  عن 
إلى  باإلضافة  الناس.  أو  بالجماهير  والمكتظة 
ذلـــك ســـوف نــقــوم بــتــرجــمــة جــمــيــع الــمــنــشــورات 
القطري  إرثنا  نشر  أجل  من  والورقية  الرقمية 

الناس. من  شريحة  أكبر  إلى 
وبـــّيـــنـــت الـــطـــالـــبـــات فـــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
لــــــ[ ضــــــــرورة تـــعـــريـــف الـــــزائـــــر األجـــنـــبـــي 

القطري، والتاريخ  بالثقافة 
حــيــث أقـــمـــن جــنــاحــاً خـــاصـــاً لــلــحــمــلــة بــكــتــارا 

للتراث  الترويج  الجمهور  استفسارات  الستقبال 
قاموا  كما  المتحفي،  الشكل  عــن  بــعــيــداً  الــعــريــق 
تــراثــيــاً  معلماً   ١٥ لـــ  ومــعــلــومــات  صــور  بتصميم 
ـــتـــاج فــيــلــم قــصــيــر يـــصـــّور الـــعـــادات  قـــطـــريـــاً، وإن

الشعبية. واأللعاب  والتقاليد 
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إقبال كبير على ديكورات الجبس اليدوية
تتميز بانخفاض أسعارها وتصاميمها الفاخرة

ــب قــطــع وتــشــكــيــالت الــجــبــس ــي ــرك ــت ــخــصــصــون ب ــت ــةعـــمـــال م ــري ــدائ ال ـــواح  ـــألل ل و١٠٠  ــيــش  ــران ــك ال قــطــعــة  ســعــر  ريـــــاالً   ٢٠

كتب - حسين أبوندا:
تصوير: شاجي

أّكدد عدٌد من الحرفيين العاملين بصناعة ديكورات الجبس 

برخص  تمتاز  الــتــي  الــيــدويــة  الــديــكــورات  على  اإلقــبــال  ـــادة  زي

السوق  على  نفسها  فرضت  التي  الفخمة  وتصاميمها  أسعارها 

بتلك  ومجالسهم  منازلهم  لتزيين  المواطنين  إقبال  ظل  في 

على  ملحوظ  جمالي  شكل  إضفاء  في  تساهم  التي  الديكورات 

الـــجـــدران، األمـــر الـــذي ســاهــم فــي انــتــشــار الــعــديــد مــن الــورش 

المتخصصة في صناعة الجبس.

اآلالت  توفر  رغم  إنه  لـ[  تصريحات  في  هــؤالء  وقــال 

الكثير  أن  إال  الكهربائية  والتقطيع  المزج  وماكينات  الحديثة 

تلجأ  قطر  فــي  الجبس  صناعة  فــي  المتخصصة  الـــورش  مــن 

إلى الطريقة اليدوية التي تعتمد على العمالة الماهرة وقوالب 

الصب المصنوعة بدقة والخلطات المتجانسة فقط دون دخول 

بصناعة  الفنّيون  يقوم  حيث  عملها،  فــي  كهربائية  آالت  أيــة 

الــورش  تحرص  حيث  مهاراتهم،  على  باالعتماد  التشكيالت 

مدربة  عمالة  توظيف  على  الصناعية  المناطق  في  المنتشرة 

لتشكيل قوالب الجبس بالطرق اليدوية.

أوضــــح فــضــل الــرحــمــن مــحــمــد (عــامــل 
فـــي ورشــــة) أن مــعــظــم قــطــع وتــشــكــيــالت 
األســواق  في  المنتشرة  المزخرفة  الجبس 
شركات  تعتمد  حيث  محلية،  صناعة  هي 
توفر  التي  اليدوية  الــورش  على  الديكورات 
أفــضــل أنــــواع الـــزخـــارف الــمــصــنــوعــة بدقة 

عالية.
ـــــــد أن صـــنـــاعـــة الـــجـــبـــس فــــي قــطــر  وأّك
فــرضــت نفسها بــقــوة عــلــى الــســوق بــعــد أن 
بعمل  يــهــتــمــون  الــمــواطــنــيــن  معظم  أصــبــح 
ديـــكـــورات فــاخــرة لــمــنــازلــهــم، وهـــو األمــر 
ــــــذي ســـاهـــم فــــي ازديــــــــاد عـــــدد الـــــورش  ال
الــمــتــخــصــصــة فـــي صــنــاعــة تــلــك الــقــوالــب 

وأشار  اليدوية.  التقليدية  بالطرق  واأللــواح 
بالطرق  الجبس  تصنع  التي  الــورش  أن  إلى 
صاحب  على  تــوفــر  بأنها  تتميز  التقليدية 
لن  أنه  خاصة  طائلة،  مالية  مبالغ  الورشة 
األمر  أن  إال  الكهربائية،  اآلالت  على  ينفق 
يــتــطــلــب مــنــه الــبــحــث عـــن عــمــالــة مــاهــرة 
أن  مــوضــحــاً  المهمة،  هــذه  ألداء  ومــدربــة 
على  أوالً  تعتمد  الــجــبــس  تــشــكــيــالت  صــنــع 
التي  الــقــوالــب  ثــم  ومــن  الــمــاهــرة،  العمالة 
وهذه  فيها،  الزخرفية  األشكال  صّب  يتّم 
وهي  شديدة  بدقة  تصنيعها  يجب  القوالب 
في  تنتج  كــي  متكامل  هندسي  شكل  ذات 

النهاية قطعة دقيقة واضحة التفاصيل.

في  الــورش  معظم  ورشــة):  رشيد (مدير  محمود  قال 
تقليدية،  بــطــرق  الجبس  ديــكــورات  بصناعة  تــقــوم  قطر 
حيث نعتمد في هذه الطريقة على العامل الماهر وقوالب 
الخاصة  الخلطة  إلــى  باإلضافة  بدقة  المصنوعة  الــصــّب 
على  تساعد  التي  المواد  بعض  فيها  تدخل  والتي  بالجبس 

تماسكه وتمازجه.
وزهــيــدة  مــعــقــولــة  تعتبر  لــألســعــار  بالنسبة  وأضـــــاف: 
الــديــكــورات  تلك  تضيفه  الــذي  الجمالي  بالشكل  مقارنة 
قطعة  سعر  يــتــراوح  الــمــثــال  سبيل  فعلى  الــمــنــازل،  على 
من  العلوية  األجــــزاء  فــي  تثبيتها  يتم  الــتــي  ”الــكــرانــيــش“ 
الـــجـــدران مــن ٢٠ إلـــى ٥٠ ريــــاالً، وســعــر الــقــبــب واأللــــواح 
ريال   ٣٠٠ إلى   ١٠٠ من  األسقف  على  تعلق  التي  الدائرية 

على حسب الحجم والمساحة.
وأّكد أن صناعة قطع وتشكيالت الجبس يرتبط بها عمل 
آخر وهو حرفة تركيب وتثبيت تلك القطع على الحوائط 
العناية  من  كبير  قدر  إلى  تحتاج  عملية  فهي  األسقف  أو 
إسناد  يتم  ال  عندما  أحياناً  للكسر  لتعرضها  نظراً  والدقة 
فعندما  لــذا  خــبــرة،  وأصــحــاب  مهرة  عمال  إلــى  تركيبها 
يطلب منا الزبون القيام بتركيب تلك األلواح نرفض هذا 
المهمة  هذه  ألداء  عمال  بها  يتوفر  ال  الورشة  ألن  األمــر؛ 

وبدورنا ننصحهم باللجوء إلى عمال متخصصين.

فضل الرحمن محمد: الصناعة 
اليدوية سبب هبوط األسعار

محمود رشيد: اليد الماهرة اساس ورش الجبس

قـــــال أحـــــد الـــحـــرفـــيـــيـــن إن 
األشكال  جميع  تصنع  الــورشــة 
واألحجام، ولكن الطلب عادة 
المزخرفة،  القطع  على  يكون 
بتجهيز  نــقــوم  فــإنــنــا  ولـــذلـــك 

على  نعرضها  تصميمات  عّدة 
الزبائن، كما أن بعض الزبائن 
يـــأتـــون بــتــصــمــيــمــات جــاهــزة 
شـــاهـــدوهـــا فـــي الــمــجــالت أو 
الفاخرة  الــديــكــورات  مــحــالت 

بأسعار  الــديــكــورات  تبيع  الــتــي 
مرتفعة لعمل نفس التصميم، 
المهمة  بــهــذه  نــقــوم  وبـــدورنـــا 
خاصة  للعميل،  مناسب  بسعر 
أن صــنــاعــة الــجــبــس بــالــطــرق 

الـــيـــدويـــة لــيــســت مــكــلــفــة على 
الميكانيكية  الــصــنــاعــة  عــكــس 
خط  وجـــود  عــلــى  تعتمد  الــتــي 
ــبــلــغ ســعــرهــا  إنــــتــــاج مـــكـــائـــن ي

مئات اآلالف من الرياالت.

قطع جبسية مزخرفة حسب رغبة الزبون
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ذكر تقرير جديد صادر عن بعض وسائل 
جوجل  شركة  أن  الجنوبية  الكورية  اإلعــالم 
لتصنيع   LG شــركــة عــلــى  االعــتــمــاد  قـــررت 
هواتف بيكسل ٣ المتوقع وصولها في ٢٠١٨، 
 HTC وذلـــــك بــعــد االعـــتـــمـــاد عــلــى شـــركـــة
الــمــصــنــعــة لــهــواتــف بــيــكــســل لــلــعــام الــمــاضــي 
وللعام الجاري أيضا. ووفقا لما نشره موقع 
هــذه  جـــاءت  فــقــد  الــهــنــدي،   phonearena
الــخــطــوة مــن قــبــل جــوجــل بــعــد غضبها من 
HTC نتيجة عدم قدرة األخيرة على تأمين 
إطالق ضخم من هواتف بيكسل، إضافة إلى 
النقص الحاد في عمليات البيع بعد اإلطالق، 

نسخة  مليون   ٥ حوالي  الشركة  باعت  حيث 
فقط من هواتف بيكسل وهو ما يعتبر أمرا 

سيئا للغاية.
وترى جوجل أن عدم قدرة المستخدمين 
جوجل  هــاتــف  مــن  نسخة  على  الــعــثــور  على 
بيكسل في بعض األماكن يعد أمرا ال يتوافق 
مع السياسة العامة لعمالق محركات البحث، 
في  أســاســيــة  شــركــة  تــكــون  ألن  تسعى  الــتــي 
كل  إلى  إضافة  الذكية  الهواتف  صناعة  عالم 
الشركات  من  وغيرها  وسامسونج  أبل  من 
الهواتف  صناعة  ســوق  تتصدر  التي  األخــرى 

الذكية في وقتنا الحالي.
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كشفت شركة مايكروسوفت خالل 
مؤتمرها الذى يعقد حالًيا فى سياتل 
اآلن  يعمل  جهاز  مليار  نصف  أن  عن 
بــنــظــام الــتــشــغــيــل ويــــنــــدوز ١٠، وهــو 
الشركة  أطلقته  تشغيل  نــظــام  أحـــدث 
األمــريــكــيــة، وذلـــك ارتــفــاًعــا مــن ٤٠٠ 
مليون جهاز كانت تعمل بالنظام خالل 
سبتمبر الماضى، ولكنه أقل بكثير من 
هدف المليار الجهاز الذي كانت تأمل 

الشركة أن تحققه بحلول عام ٢٠١٨.
وأقـــــــرت مـــايـــكـــروســـوفـــت بــالــفــعــل 
الوقت  فــي  هدفها  إلــى  تصل  لــن  أنــهــا 
الــمــنــاســب، إذ اســتــغــرق الـــوصـــول إلــى 
يقرب  مــا  منها  المليار  نصف  حــاجــز 

يمثل  ويــنــدوز ١٠  وكـــان  عامين.  مــن 
عــــــودة لــمــايــكــروســوفــت بــعــد كــارثــة 
الشديدة  والمنافسة   ٨ ويندوز  إطــالق 

 ios مثل  الذكية  الــهــواتــف  أنظمة  مــن 
لجوجل،  التابع  وأنــدرويــد  آلبــل  التابع 
لذا سيساعد الحصول على المزيد من 

األجـــهـــزة الــتــي تعمل بــنــظــام ويــنــدوز 
تقديم  على  الشركات  تشجيع  فــي   ١٠

المزيد من التطبيقات والخدمات لها.

مايكروسوفت: نصف مليار جهاز يعمل بنظام ويندوز مايكروسوفت: نصف مليار جهاز يعمل بنظام ويندوز ١٠١٠

آبل تضيف تتبع النوم في منتجاتها

جيجابايت تكشف عن الحاسب 
١٥ Aero المحمول

تــســتــعــد  أبــــل إلضـــافـــة مـــيـــزة تتبع 
قريباً  منتجاتها  من  منتج  في  النوم 
شركة  على  باالستحواذ  قامت  حيث 
Beddit والتي يصف مؤسسها تطبيق 
 Fitbit ”تــطــبــيــق  ـــه  أن عــلــى   Beddit
لتتبع النوم“ ومع تلك الخطوة أصبح 
تقنيات  تضيف  أن  ألبـــل  الــســهــل  مــن 
 ٤  watchOS فـــي الـــنـــوم  حــالــة  تــتــبــع 
الحالي  الوقت  في  المثال.  سبيل  على 
وجـــــود   Beddit تـــطـــبـــيـــق  يـــتـــطـــلـــب 
الــفــراش  على  يــوضــع  رقــيــق  مستشعر 
ثم  الصق،  شريط  وكأنه  بك  الخاص 
القيام بمزامنة بيانات النوم إلى جهاز 

آيفون أو ساعة أبل.
ومـــن ثــم قــيــاس إجــمــالــي ســاعــات 
الـــــنـــــوم، ومــــعــــدل ضــــربــــات الــقــلــب، 
حرارة  ودرجــات  والحركة  والتنفس، 

الغرفة ورطوبتها والعديد من عادات 
النوم للمستخدم.

التوقيت  هذا  في  الجديدة  الصفقة 
هل  مثالً  التساؤالت  من  عــددا  أثــارت 
الجديدة  الميزات  هــذه  إعــالن  سيتم 
 WWDC خــــالل   ٤  watchOS مـــع 

بطارية  عمر  سيكون  وهــل  المقبل؟ 
يكفي  بــمــا  جـــيـــدا   Apple Watch
سيكون  وهــل  النشاطات؟  هــذه  لمثل 
 Apple على  حصري  بشكل  التطبيق 
(إذا   ٣  Apple Watch أم  ٢  Watch

صدقت الشائعات عنها)؟

العديد من تلك التساؤالت بالتأكيد 
إجــابــتــهــا عــنــد أبـــل وربــمــا تكشف عن 
 WWDC بعض النقاط خالل مؤتمر
إلطـــالق  الـــســـنـــوي  الـــحـــدث  أو   ٢٠١٧
في  يــكــون  أن  المعتاد  أيــفــون  هــواتــف 

سبتمبر.

أعــلــنــت شـــركـــة أوبــــــرا عـــن نــيــتــهــا إلعــــادة 
تــصــمــيــم كـــامـــل لــمــتــصــفــحــهــا عـــلـــى أجـــهـــزة 
الخطوة  وهــي  أشهر،  بضعة  منذ  الكمبيوتر 
اإلحياء،  أو   Reborn اسم عليها  أطلقت  التي 
بالوصول  الجديدة  التحديثات  بالفعل  وبدأت 
متاحا  المتصفح  وأصبح  المستخدمين،  إلــى 
جميع  عليه  وسيحصل  مستقر،  كإصدار  اآلن 

المستخدمين تلقائيا خالل األيام المقبلة.
ووفقا لموقع ”تك كرانش“ األمريكى تتعد 
الميزة الجديدة األكثر وضوًحا بالمتصفح هي 
مثل  الرسائل،  تطبيقات  إلى  السريع  الوصول 

يمكنك  إذ  وماسنجر،  وتليجرام  آب،  واتــس 
وبدء  المحادثة  قوائم  مع  منبثقة  نافذة  فتح 
الشريط  باستخدام  المتصفح  من  الــدردشــة 

الجانبي الجديد بكل سهولة.
دائًما  مرئية  االخــتــصــارات  هــذه  وستكون 
عــلــى الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة لــالتــصــال الــســريــع، 
وإذا اخترت تثبيت الشريط الجانبى الجديد، 
تصفح  أثــنــاء  مــتــاحــة  االخــتــصــارات  فستبقى 
الويب، وستكون واجهات الويب أكثر وضوًحا، 
تجربتها  مــن  المستخدمين  جميع  ليتمكن 

واالستفادة من المزايا الجديدة بالمتصفح.

أوبرا تعيد تصميم متصفحها على الكمبيوتر

طورت شركة Smart K اإليطالية 
للهواتف  جــديــدة   Mokase حافظة 
على  القهوة  مدمني  تساعد  الذكية 
باستخدام  المفضل  مشروبهم  إعداد 
وتناوله  الذكى  هاتفك  على  تطبيق 

ــمــوقــع  ــل ل ـــــا  ووفـــــًق مـــــكـــــان؟  أي  فـــــي 
ميل»  «ديــلــى  لصحيفة  اإللكترونى 
من  كبسولة  وضــع  يــتــم  الــبــريــطــانــيــة 
تحتوي  التي  الحافظة  داخــل  القهوة 
عـــلـــى الـــحـــبـــوب والـــــمـــــاء الــمــطــلــوب 

إلعداد مشروب القهوة، وعن طريق 
يتم  التطبيق  على  زر  على  الضغط 
نظام  باستخدام  المشروب  تسخين 
ثقبا  لــيــفــتــح  بــهــا،  الــمــدمــج  الــتــدفــئــة 
للمستخدم  يــمــكــن  ثـــم  بــالــحــافــظــة، 

سكب القهوة والبدء في تناولها على 
الفور.

 وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة اإليــــطــــالــــيــــة: 
«Mokase هي أول حافظة متعددة 
القهوة  إعداد  يمكنها  االستخدامات، 
اإلســبــريــســو حــيــثــمــا تــريــد مـــع نــظــام 
بــســيــط، يــحــول هــاتــفــك الـــذكـــى إلــى 
فبالتأكيد  نــوعــهــا،  مــن  فــريــدة  أداة 
رغــبــت مــن قــبــل فــي تــنــاول فنجان 
مــن الــقــهــوة، ولــكــن لــم يــكــن لــديــك 
الوقت  للذهاب إلى المقهى، وودت 
نظاما  تمتلك  أن  بــإمــكــانــك  كــان  لــو 
ذهابك  أثــنــاء  القهوة  على  للحصول 

العمل». إلى 
وهــــنــــاك عـــــدد مــــن اإلصـــــــــدارات 
أن  يمكنها  والتي  للحافظة  المختلفة 
سامسونج  وهــواتــف  اآليــفــون  تناسب 
للهواتف  التجارية  العالمات  وباقى 
الـــذكـــيـــة األخـــــــرى، كـــمـــا يـــبـــدأ ســعــر 

٨٧ دوالًرا. الحافظة من 

تطبيق ذكي إلعداد القهوة

كــشــفــت شــركــة جــيــجــابــايــت عــن الــحــاســب 
ألـــوان  بــثــالثــة  الــجــديــد   ١٥  Aero الــمــحــمــول

مختلفة وهي األسود واألخضر والبرتقالي.
لن  أنــه  أي  أوضــخــمــا،  كبيرا  ليس  الجهاز 
يــحــتــاج إلــــى حــقــيــبــة ظــهــريــة مــخــصــصــة له 
لحمله. وكما يوحي اسم جهاز Aero ١٥ فهو 
شاشة  على  ويحتوي  ونحيف،  الــوزن  خفيف 
١٥٫٦ بوصة، الشاشة مماثلة لشاشات  مقاس 
أجــهــزة  عــلــى  الـــمـــوجـــودة   Infinity Edge
 ،Dell شركة من   XPS المحمولة الكمبيوتر 
ويزن  متر،  مللي   ١٩٫٩ حوالي  الجهاز  سمك 

٢٫١ كيلوجرام.
منافسة  فــي   ١٥  Aero جــهــاز  يضع  وهـــذا 
تقريبًا  فــهــمــا   ،Razer Blade أجــهــزة  مــع 

متقاربان في األداء وقابلية التحمل.
شــركــة جــيــجــابــايــت حــريــصــة عــلــى تسويق 
شاشات جهاز Aero ١٥، والتي يتم معايرتها 
 X-Rite تقدمها  التي  التكنولوجيا  بواسطة 
سوف  هــذا  أن  يــبــدو،  مــا  وعــلــى   ،Pantone
عند  تتالءم  ســوف  الجهاز  شاشة  أن  يضمن 
عــرض األلـــوان، وهــو أمــر مهم جــًدا بالنسبة 

ألولـــــــــــئـــــــــــك 
الـــــــــــــذيـــــــــــــن 
ـــــون  يـــــعـــــمـــــل

فــــــي مـــقـــاطـــع 
وتحرير  الفيديو 

الـــصـــور. وعــنــدمــا يــتــعــلــق األمــــر بـــــاألداء فــإن 
 Kaby Lake Core بمعالج  مــزود  الجهاز 
انفديديا  رسوميات  شريحة  مع   ٧٧٠HQ-i٧
GeForce GTX ١٠٦٠، إذا كان الغرض من 
بسهولة  سيكون  فإنه  األلــعــاب،  ليس  الجهاز 
قادرا على التعامل مع معظم تطبيقات الواقع 

االفتراضي.
كما أنها تحتوي على لوحة مفاتيح مزودة 
للتخصيص،  قــابــلــة  خــلــفــيــة   LED بـــإضـــاءة 
مفتاح،  لكل  لــون  مليون   ١٦٫٨ تــدعــم  والــتــي 
 Gigabyte تطبيق  مع  هــذا  تعديل  ويمكنك 
بتعيين  الـــخـــاص  مــســبــًقــا  الــمــثــبــت   Fusion
اعتماًدا  وذلك  مضاءة  لتكون  معينة  مفاتيح 

على ما تقوم به.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــمــنــافــذ الـــتـــوصـــيـــل، الــجــهــاز 
ومنفذ   ،PCIe SSD  ٢.M بمنفذين  مــزود 
 ،٢٫٠  HDMI ومــنــفــذ   ،٣  Thunderbolt
ومنفذ Mini DisplayPort، وآخر منفذين 
وتقول   ،٤K output  Dual تقنية  يدعمان 
تستمر  سوف  الجهاز  بطارية  أن  جيجابايت 
وات،   ٩٤ بــقــوة  تعمل  حــيــث  ســاعــات،  عــشــر 

شرط أن ال تقوم بتشغيل األلعاب.
ــــــجــــــهــــــاز ســــتــــكــــون  ال
 ١،٨٩٩ تــــكــــلــــفــــتــــه 
ويـــأتـــي  دوالر، 
 Aero جـــهـــاز 
فـــــــي   ١٥
ثـــــالثـــــة ألــــــــوان 
مــخــتــلــفــة وهـــي 
األســــــود واألخـــضـــر 

والبرتقالي.
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العبها صح

• هواياتك المفضلة؟
أحــب لعب ومــشــاهــدة كرة 
ــــقــــدم وتـــســـتـــهـــويـــنـــي جــمــيــع  ال
الرياضات ولكن الشيء المميز 
التنس  ســواء  التنس  هــو  عندي 
األرضي أو تنس الطاولة، كما 
في  والــقــراءة  المطالعة  أحــب 
كـــل شـــــيء، أســتــغــل أي وقــت 
فراغ للقراءة في كل المجاالت 
ولكن يستهويني أكثر التاريخ، 
وخاصة التاريخ اإلسالمي بكل 
مــراحــلــه فــقــرأت الــعــديــد من 
الكتب عن الخالفة اإلسالمية 
ــيــة، واألمــــويــــة  ــعــثــمــان ســــــواء ال

والعباسية.
• هـــل هــنــاك ُكـــتـــاب تحب 

القراءة لهم ؟
فأنا  معينون  كتاب  اليوجد 
المجال  عــن  كــاتــب  ألي  أقـــرأ 
الـــــذي يــجــذبــنــي، فـــأنـــا محب 

لالطالع بشكل كبير.
• هل تحتفظ بالكتب التي 

تقرأها؟
عـــصـــر  فـــــــي  اآلن  نـــــحـــــن 
الــتــكــنــولــوجــيــا واإلنـــتـــرنـــت، أي 
عن  تــقــرأه  أن  تستطيع  كــتــاب 

طــريــق اإلنـــتـــرنـــت وهــــذا أمــر 
أي  ففي  كثيراً  الــقــراءة  يسهل 
وقت فــراغ أقــرأ في أي وقت 
عن  البحث  عــنــاء  وجـــود  دون 
متعة  للكتب  كــان  وإن  الكتب 
سهل  اإلنــتــرنــت  ولكن  خاصة 
األمــــر كــثــيــراً، كــمــا أنـــي أحــب 
أن أقرأ السيرة الذاتية لكاتب 

الكتاب في كل مرة.
أوقـــــــات  تـــقـــضـــي  كــــيــــف   •

فراغك بخالف القراءة؟
المسلسالت  مشاهدة  أحب 
األجنبية  المسلسالت  خــاصــة 
ـــمـــصـــريـــة، والــمــســلــســالت  وال
األجنبية ألنها تأخذ من وقتي 
الــكــثــيــر وبــهــا مــتــعــة الــتــشــويــق 
المسلسالت  بينما  ــــــارة،  واإلث
رمضان  في  أتابعها  المصرية 
فــــقــــط بــــعــــدهــــا أركـــــــــز عــلــى 

األجنبي.
• حدثنا عن األصدقاء؟

أنـــــا أخـــصـــص وقـــتـــاً دائـــمـــاً 
ــــمــــرار لــــلــــتــــواجــــد مــع  ــــاســــت وب
يومية  شبه  بصفة  األصــدقــاء 
وجـــــمـــــيـــــع أصــــــدقــــــائــــــي مـــن 

مــحــبــي كـــــرة الـــقـــدم 

ـــقـــدم،  والــمــهــتــمــيــن بـــكـــرة ال
ومعظم أوقاتنا وحديثنا يكون 
عــن كـــرة الــقــدم والـــدوريـــات 
ومشاهدة  واألجنبية  العربية 

المباريات.
• َمـــــن الــمــمــثــل الــمــفــضــل 

بالنسبة لك ؟
ألنـــه  رمـــــضـــــان  مـــحـــمـــد   -
متجدد في الكوميديا والدراما 
إمام  عــادل  أحب  كما  والعنف 
حلمي،  وأحمد  الكوميديا  في 
وفــــــي رمــــضــــان الـــمـــقـــبـــل إن 
مسلسالت  سأشاهد  اهللا  شــاء 

محمد رمضان وعادل إمام.
• ماذا عن السفر؟

فبعد  دائـــمـــاً  للسفر  مــحــب 
القيام  من  البــد  العمل  ضغط 
النفس  عن  للترفيه  برحالت 
ــــعــــودة لــلــعــمــل مـــن جــديــد  وال
للسفر  يقولون  وكما  بحماس 
٧ فـــــوائـــــد، فـــفـــي كــــل ســفــرة 
وأكتسب  جديدة  بفائدة  أعود 

خبرات جديدة.

أعشق السفر
• مـــاهـــي وجـــهـــات الــســفــر 

التي تفضلها؟
وأهمها  البلدان  من  العديد 
بــالــنــســبــة لــــي إيـــطـــالـــيـــا حــيــث 
وفي  بزيارتها  كثيراً  أستمتع 
آخـــــر زيـــــــارة الــــعــــام الــمــاضــي 
تـــصـــادف وجــــــودي بــإيــطــالــيــا 
بإقامة مباراة بين إسي ميالن 
ونابولي في ملعب السنسيرو، 
كثيراً  واستمتعت  فحضرتها 
بــــاألجــــواء الــتــي نــفــتــقــدهــا في 

دورينا. 
األكــــــــــالت  عــــــــن  مــــــــــــاذا   •

المفضلة لديك؟
األكــالت  أحــب  مــن  الباستا   
المفضلة بالنسبة لي وأحرص 

دائماً على تناولها.
العمل اإلداري

الـــمـــجـــال  دخــــلــــت  كـــيـــف   •
اإلداري؟

اإلداري  الـــمـــجـــال  دخـــلـــت 
بــــالــــصــــدفــــة حــــيــــث جـــاءتـــنـــي 
الــفــرصــة لــلــعــمــل فـــي الــفــئــات 

السنية بنادي الخريطيات وأنا 
لــلــريــاضــة بشكل  كــنــت مــحــبــاً 
عام وكرة القدم بشكل خاص 
فلم أفوت الفرصة ألنني أحب 
بالعمل  ورحــبــت  المجال  هــذا 
في الخريطيات وبعد ٨ شهور 
فقط انتقلت من الفئات السنية 
وأصبحت  األول  الــفــريــق  إلـــى 
للفريق وكــان ذلــك في  إداريـــاً 
الخريطيات  وكــان   ٢٠٠٨ عام 
مـــــــازال صـــــاعـــــداً حـــديـــثـــا إلـــى 
من  األولــــــى  الــــدرجــــة  دوري 
في  وتدرجت  الثانية،  الدرجة 
العمل اإلداري إلى أن أصبحت 

نائباً لرئيس جهاز الكرة.
لعبة التنس

• وكيف بدأت لعبة التنس؟
في  الــطــاولــة  تــنــس  تعلمت 
ـــي، كـــانـــت هــنــاك  مـــنـــزل خـــال
طــــاولــــة تـــنـــس وتـــــدربـــــت مــع 
التمرس  وبــــدأت  خــالــي  أبــنــاء 
عـــامـــاً،   ١٢ وعـــمـــري  بــجــديــة 
وعــــنــــدمــــا لـــعـــبـــت فـــــي نـــــادي 
السنة  مــنــذ  شــاركــت  الــغــرافــة 

فحصلت  بــالــبــطــولــة  األولــــــى 
عــلــى الــمــركــز الــثــانــي والــعــام 
ـــــــــذي تــــــــاله حـــصـــلـــت عــلــى  ال
أول  وكـــــان  األول،  الـــمـــركـــز 
مــوســم بــنــادي الــغــرافــة يكون 
وكان  طاولة  تنس  فريق  فيه 
أول فــريــق مــكــون مــن أخــي 
خالي  وأبناء  وأنــا  العزيز  عبد 
مــحــمــد ومــنــصــور حــيــث كنا 
نلعب كل يوم مع بعض، كانت 
مواهبنا  صقلت  جيدة  خطوة 
بــشــكــل جــيــد ألنــــه كــــان عــمــالً 
ولــيــس مــجــرد لعب  مــنــظــمــاً 
وهـــوايـــة فــكــان هــنــاك الــتــزام 
مستوانا  وارتــفــع  بــالــتــدريــبــات 
بــشــكــل جـــيـــد وتــــدرجــــت مــن 
الــفــئــات الــســنــيــة مـــع الــغــرافــة 
حـــتـــى وصــــلــــت إلـــــى الـــفـــريـــق 
تــضــارب  حـــدث  بــعــدهــا  األول 
الطاولة  وتنس  الــدراســة  بين 
وعـــمـــلـــي فـــــي الـــخـــريـــطـــيـــات 
تحتاج  التنس  ولعبة  كــــإداري 
إلى الممارسة باستمرار حتى 

ال تــفــقــد اإلحـــســـاس بــالــشــعــور 
باللعبة.

• ولماذا انضممت إلى نادي 
الغرافة ؟

مــن  ــــــه كــــــان قــــريــــبــــاً  - ألن
المنزل في ذلك الوقت.
هل تحب هذه اللعبة؟

ألــــــعــــــب تـــــنـــــس الـــــطـــــاولـــــة 
بــاســتــمــرار وأدخـــــل فـــي تحد 
مــع زمــالئــي فــي الــنــادي ســواء 
العبين أو إداريين أو مدربين 
ودائـــــمـــــاً مــــا أكـــســـب ويــفــاجــأ 

الجميع بمستواي في اللعبة.
بتنس  عليك  تفوق  ومــن   •

الطاولة؟
ـــشـــخـــص الــــوحــــيــــد الـــــذي  ال
في  كبير  بشكل  لــي  ـــداً  ن كـــان 
عمار  البوسني  هو  المباريات 
أوسيم مدرب الفريق السابق، 
للغاية  قوية  مباريات  وكانت 
يــســتــمــتــع الــكــثــيــر فـــي الـــنـــادي 
بمشاهدتها، وفي المعسكرات 
الخارجية تكون هناك أوقات 
للمرح وأوقـــات فــراغ وراحــة 
أنظم  دائـــمـــاً  فكنت  لالعبين 
بـــــطـــــولـــــة فـــــــي تـــنـــس 

الـــطـــاولـــة فـــي هــــذه األوقـــــات 
لــكــي أفـــوز أنـــا بــهــا، فــال يوجد 
يستطيع  مـــن  الــالعــبــيــن  فـــي 
الــوقــت  حــتــى  عــلــي  يتغلب  أن 

الحالي.
• كلمة أخيرة لمن توجهها؟
كــلــمــتــي األخــــيــــرة أوجــهــهــا 
للشباب القطري وأطلب منهم 
الرياضة  بممارسة  االهــتــمــام 
ألنــنــي أالحـــظ إحــجــام العديد 
مــــن الـــشـــبـــاب عــــن الـــريـــاضـــة 
وبــــدون ســبــب واضـــح لــدرجــة 
أنـــــك تـــجـــد الـــبـــعـــض يــقــضــون 
ساعات طويلة في المجمعات 
ويـــــرفـــــضـــــون قـــــضـــــاء ســـاعـــة 
واحــدة فقط داخل المنزل أو 
فــي مــمــارســة الــريــاضــة رغــم 
الــفــوائــد الــعــديــدة الــتــي يحصل 
يلعب  أن  شرطاً  وليس  عليها، 
كــــرة الـــقـــدم فــهــنــاك الــعــديــد 
من األلــعــاب األخــرى التي قد 
يـــشـــارك فــيــهــا فــنــحــن نــواجــه 
اكتشاف  فــي  كثيرة  صعوبات 
الــــمــــواهــــب والــــالعــــبــــيــــن فــي 
الشباب  اهتمام  لعدم  األنــديــة 

بالرياضة.

عبد الناصر السعدي لمنوعات [:

ـــــة ـــــع ـــــال ـــــط ـــــم ـــــــس وال ـــــــن ـــــــت ـــــــــدم وال ـــــــــق ــــــــــــرة ال ــــــــي ك ــــــــات ــــــــواي ه

ــتــي ــظــم وق ــع ــســالت واألجـــنـــبـــيـــة تـــأخـــذ م ــل ــس ــم ـــع ال ـــاب أت

ــــــب الـــكـــتـــب الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــســــيــــرة الـــذاتـــيـــة أح

ــيــن ــل ـــل الــمــمــث ـــض ــــــام أف ـــــــادل إم مــحــمــد رمــــضــــان وع

ة

تعلمت تنس الطاولة في منزل خالي
       حوار - حسام نبوي:

بنادي  الــقــدم  كــرة  جهاز  رئيس  نائب  السعدي  الناصر  عبد  كشف 
في  كــان  عندما  خاله  منزل  في  الطاولة  تنس  تعلم  أنــه  الخريطيات 
منذ  شــارك  الغرافة  نــادي  في  لعب  وعندما  عمره،  من  عشرة  الثانية 
السنة األولى بالبطولة فحصل على المركز الثاني وعلى المركز األول 

في السنة التي تلتها.
كرة  هواياته  من  إن  منوعات [  مع  حــوار  في  السعدي  وقــال 
القدم والتنس والمطالعة، كما أنه يحب الكتب التاريخية والسير الذاتية 
معظم  تأخذ  األجنبية  لكن  والمصرية،  األجنبية  المسلسالت  ويتابع 
الممثلين  أفضل  مــن  إمــام  وعـــادل  رمــضــان  محمد  أن  معتبراً  وقــتــه، 

الكوميديين، وقال إنه يعشق
السفر وإيطاليا وجهته المفضلة والباستا أيضاً أكلته المفضلة.

وانــتــقــد الــســعــدي عـــزوف الــشــبــاب الــقــطــري عــن مــمــارســة الرياضة 
قضاء  ويــرفــضــون  الــتــجــاريــة  المجمعات  فــي  وقــتــهــم  معظم  وقــضــاء 
ساعة واحدة فقط داخل المنزل أو في ممارسة الرياضة رغم الفوائد 

العديدة التي يحصلون عليها.



٧٧
الخميس ٢٢ شعبان ١٤٣٨ هـ - ١٨ مايو ٢٠١٧ م

المقهى الثقافي

المخرج يوسف المعضادي لمنوعات [:

السينما المحلية تفتقد لُكتاب النصوصالسينما المحلية تفتقد لُكتاب النصوص
الــــــــطــــــــويــــــــلــــــــة  ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــي ـــــــــــــــروائ ال ـــــــــــــــالمـــــــــــــــي  أف أول  ـــــــــــــــاشـــــــــــــــي“  ـــــــــــــــاك ”ك

جـــديـــدك  عـــن  حـــدثـــنـــا   •
الفنية؟ الساحة  على 

أعـــمـــل عــلــى بــرنــامــج 
عن  متخصص  جديد  
اسم  يحمل  السيارات 
وفكرته  ”درولـــة“، 
أي  عــــن  مــخــتــلــفــة 
بـــــــرامـــــــج قــــدمــــت 
عــــــن الـــــســـــيـــــارات 
ــــل، فــهــو  مـــــن قــــب
ترفيهي،  برنامج 
ـــمـــي، ولــــن  ـــي ـــعـــل ت
يـــتـــم فـــيـــه الــنــظــر 
لـــــــلـــــــســـــــيـــــــارة مــــن 
نــــاحــــيــــة هـــنـــدســـيـــة 
ومــــــيــــــكــــــانــــــيــــــكــــــيــــــة 
فـــقـــط، بـــل مـــن جــانــب 
على  يــعــتــمــد  تــرفــيــهــي، 
اإلثـــــــــــــــارة واإلمــــــــتــــــــاع، 
وســــــــيــــــــكــــــــون هـــــنـــــاك 
ــعــديــد مـــن الــضــيــوف  ال
الــلــذيــن يــدخــلــون في 
ــــات مـــمـــتـــعـــة،  ــــحــــدي ت
واخـــتـــرنـــا لــلــبــرنــامــج 
اســـــــــــم ”درولــــــــــــــــة“ 
في  الــدارجــة  باللغة 

القطري.  المجتمع 
السينمائية البيئة 

• مــــا ســـبـــب تـــأخـــيـــر فــيــلــمــك 
الجديد  ”كاكاشي“؟

ألن  طــويــالً  وقــتــاً  أخــذ  الفيلم 
وقتاً  مني  استنفذ  النص  تطوير 
فهذا  اآلن،  حــتــى  كــبــيــراً  وجــهــداً 
أحب  وال  األول،  الروائي  فيلمي 
إنجازه،  في  وأتسرع  أجازف  أن 
فــنــحــن ال نــمــتــلــك بـــعـــد الــبــيــئــة 
الــســيــنــمــائــيــة الــمــنــاســبــة، ونــحــن 
هذه  خلق  نحاول  أفــالم  كصناع 

كبيراً،  وقتاً  يأخذ  وهــذا  البيئة، 
النص،  كتابة  صعيد  على  خاصة 
ألن الــفــيــلــم الـــنـــاجـــح، هـــو الـــذي 

قوية. قصة  يمتلك 
المحلية  السينما  تفتقد  هل   •

لُكتاب النصوص ؟
 لـــيـــس فـــقـــط كـــتـــابـــة الـــنـــص، 
ـــكـــامـــل،  ـــمـــا عــــمــــل مـــت ـــن ـــســـي فـــال
والقدرات  المادية،  فاإلمكانيات 
التصويرية، لها عمل مهم، فمن 
الجيد،  الــنــص  تجد  أن  الممكن 
وال تجد الممثلين القادرين على 

تــوصــيــل الــفــكــرة بــــــاألداء، ومــن 
الممكن أن تحصل على ممثلين 
بــــارعــــيــــن، ولـــكـــن تـــغـــيـــب عــنــك 
والتصويرية،  التقنية  اإلمكانيات 
ولــكــن يــبــقــى الــنــص هـــو اإلطـــار 
فنية  قيمة  يعطي  الذي  الذهبي 

ألي عمل سينمائي.
تصوير  مــن  ستنتهي  متى   •

؟ الفيلم 
بنسبة  جــاهــزاً  النص  كــان  إذا   
الــمــقــبــلــة،  الـــفـــتـــرة  خـــــالل   ٪٨٠
بداية  الفيلم  بتصوير  أبدأ  سوف 

ـــعـــام الــمــقــبــل، حــيــث ســيــكــون  ال
وكذلك  للتصوير،  مناسباً  الوقت 
أكــــون انــتــهــيــت بــتــرتــيــب األمــــور 
الـــمـــاديـــة مـــع الــمــنــتــج، والــبــحــث 
دعــم  عــلــى  الــحــصــول  كيفية  فــي 

إضافي.
نفسي صراع 

ــفــيــلــم  ال قـــصـــة  عـــــن  مـــــــاذا   •
”كاكاشي“ ؟

تــــدور األحـــــداث حـــول الــشــاب 
يعيش  والذي  الياباني“كاكاشي“ 
فـــي حــالــة دائـــمـــة مـــن الــخــوف، 
سايوري  خطيبته  تنتقل  وعندما 
لــلــعــيــش فـــي لـــنـــدن، تــطــلــب منه 
يلتقي  وأن  مــخــاوفــه  يــواجــه  أن 
يخاف  أنــه  بــرغــم  لــنــدن  فــي  بها 
يتغلب  أن  ويقرر  الطيران،  من 
التحدي،  ويقبل  مــخــاوفــه  على 
فــيــســافــر لــخــطــيــبــتــه عــبــر رحــلــة 
ترانزيت في ”الدوحة“، ويضيع 
ـــــدور  ـــنـــة، وت ـــمـــدي فــــي وســـــط ال
نفسه،  عــن  صـــراع  حــول  القصة 
واحــد،  يــوم  لــمــدة  المدينة  ومــع 
وكــــيــــف هــــــذا الـــــيـــــوم غــــّيــــر فــي 
للمشاكل  فعله  وردة  شخصيته، 

تواجهه. التي 

الفيلم شخصيات 
شــخــصــيــات  عــــــن   حـــدثـــنـــا   •

الفيلم؟
البطل الرئيسي للفيلم سيكون 
ـــاً، لـــكـــن ســـتـــكـــون هــنــاك  ـــي ـــان ـــاب ي
شخصيات مرافقة لبطل القصة، 
هـــذه الــشــخــصــيــات ســتــكــون من 
المواهب القطرية الجديدة، فأنا 
أتمنى أن أتبنى أكبر قدر ممكن 
من الشباب المبتدئين، من أجل 
عن  للتعبير  لهم  الفرصة  إتاحة 

موهبتهم.
•مــــا ســبــب عــــدم مــشــاركــتــك 
”أجيال  من  الماضية  بالنسخة 

السينمائي“ ؟
أجـــلـــت الـــمـــشـــاركـــات لــســنــوات 
قــــادمــــة، فـــالـــفـــوز فــــي الــنــســخــة 
الــســابــقــة مـــن مــهــرجــان أجــيــال 
وضـــــــع عــــلــــى عــــاتــــقــــنــــا كـــفـــريـــق 
المئة“  فــي  ”عــشــرة  فيلم  عــمــل 
نريد  ال  لذلك  كبيرة،  مسؤولية 
بل  المشاركة،  لمجرد  المشاركة 
عن  يقل  ال  مستوى  تقديم  نريد 
نحافظ  كــي  السابقة،  المشاركة 
ظهرنا  التي  الجيدة  الصورة  على 

بها أول مرة.

أكد المخرج يوسف المعضادي أن السينما المحلية تفتقد لُكتاب النصوص، معتبراً أن النص 
هو اإلطار الذهبي ألي عمل سينمائي، كاشفاً في حوار مع منوعات [ أنه يستعد لتصوير 
فيلمه الروائي الطويل ”كاكاشي“ بداية العام المقبل، والذي حصل على دعم صندوق الفيلم 
القطري ضمن أربعة أفالم طويلة أعلن عن تمويلها من قبل مؤسسة الدوحة لألفالم، ولكنه 
من  الرئيسيتين  الفيلم  شخصيتّي  أن  إلى  مشيراً  النص،  تطوير  على  يعمل  يزال  ال  اآلن  حتى 

اليابان، في حين أن باقي أبطال الفيلم ستكون أغلبها من الوجوه الشابة المحلية.
وقال المعضادي في الوقت نفسه شارف على انتهائه من تسجيل بعض 
حلقات برنامجه ”درولة“، الموجه لكل عشاق السيارات، 
موضحاً أن البرنامج سيبدأ بثه في أبريل المقبل، وقال 
السيارات  وسيتناول  تعليمي،  ترفيهي،  برنامج  درولــة 
مـــن جـــانـــب تــرفــيــهــي ولـــيـــس مـــن نــاحــيــة هــنــدســيــة 

وميكانيكية فقط.

النص هو اإلطار 
الذهبي ألي عمل 

سينمائي

بطل الفيلم 
شخصية يابانية 
تعاني صراعاً نفسياً

الفيلم سيقدم العديد من المواهب القطرية

أكد أنه لن يدخل مجال اإلنتاج.. غازي حسين:نظمت معرضاً ضم ٤٠ لوحة فنية

أبواب مريم السادة تعكس إيحاءاتها اإلنسانيةأبواب مريم السادة تعكس إيحاءاتها اإلنسانية

الــفــنــانــة  أكـــــدت   :]  - الــــدوحــــة 
مريم السادة على أن تعلقها بالمساجد 
بصورة  المعمار  على  وتأثيرها  القديمة 
عـــامـــة جــعــلــهــا تـــحـــرص عـــلـــى تــصــويــر 
التي  اإلنسانية  الــحــاالت  مــن  مجموعة 
المعمار،  تصوير  خــالل  مــن  بها  تشعر 
فــي المساجد  ســـواء كـــان ذلـــك مــتــمــثــالً 
أو الــقــالع والــحــصــون، مــشــيــرة إلـــى أن 
الخصوص  وجــه  على  القديمة  األبـــواب 
للتعبير  هــامــة  أداة  لها  بالنسبة  تعتبر 
كالحّب  وعاطفية  إنسانّية  إيحاءات  عن 
والــتــضــحــيــة واالنــــكــــســــار، فـــالـــبـــاب هو 

بــمــثــابــة مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الــحــيــاة 
أهــدافــه  تحقيق  نحو  اإلنــســان  بها  يــمــّر 
وطموحاته، كما أوضحت مريم السادة 
أنـــهـــا تــنــتــمــي إلــــى الـــمـــدرســـة الــواقــعــّيــة 
باب  حكاية  في  قّدمت  وقد  التعبيرّية. 
أسمته  أحدهما  جــديــديــن،  تصميمين 
”هال“، والثاني ”اختيار“، قائلة إّن هذه 
اإلنــســانــّيــة،  رؤيــتــهــا  مــن  نابعة  التسمية 
يختاره  أن  البد  طريق  منا  واحــد  فلكل 

وباب ال بّد له أن يطرقه.
يـــذكـــر أن الــــســــادة نــظــمــت مـــؤخـــراً 
تضمن  والـــذي  بــاب“  ”حكاية  معرض 

على  تــشــتــمــل  مــتــنــوعــاً  فــنــيــاً  عـــمـــًال   ٤٠
لــوحــات وأعـــمـــال ســيــرامــيــك وتــصــويــر 
من  مجموعة  التراكيب-  وفــّن  ضوئي 
الحاالت اإلنسانّية، حيث اختارت الفنانة 
عنها،  للتعبير  الــمــعــمــار  الــســادة  مــريــم 
وقـــد اســتــلــهــمــت أفــكــارهــا الــتــي حملت 
العميقة  والــدالالت  المعاني  من  العديد 
مـــن عــــّدة أشـــكـــال لــلــمــعــمــار الــقــطــري، 
عن  تــحــكــي  الــقــديــمــة  األبـــــواب  فجعلت 
مكنونات ما تشعر به، إليمانها بأن كالً 
منا يختار الباب الذي يطرقه ليصل به 
إلى الطريق الذي يخططه مسبقاً لذاته.

أكـــد   :]  - الـــــدوحـــــة 
الـــفـــنـــان غـــــازي حــســيــن، أنــه 
ــــن يــــدخــــل مــــجــــال اإلنــــتــــاج  ل
فــي الــوقــت الــحــالــي؛ حــتــى ال 
الفنانين.  من  أحد  أي  يظلم 
ــــحــــركــــة  ال أن  وأضــــــــــــــــاف، 
ــــة قــطــر في  الــفــنــيــة فـــي دول
الـــســـنـــوات الــــثــــالث األخـــيـــرة 
دون  الخلف  إلــى  تعود  بــدأت 
مــعــرفــة األســــبــــاب، مــوجــهــاً 
هي  ”ما  للمسؤولين  تساؤله 

المشكلة.. وأين الخلل؟!“.
وأضـــــــاف، أنــــه دائــــمــــاً  ما 
يـــقـــول إنــــه قــطــع ومــــن معه 
مسيرتهم  فــي  كــبــيــراً  شــوطــاً 
شــبــابــاً  هـــنـــاك  وأن  الــفــنــيــة، 
يــواصــل  أن  يـــريـــد  مــتــحــمــســاً 
ـــبـــرز مــواهــبــه،  الــمــســيــرة وي
يــتــم  ال  مـــتـــســـائـــًال: ”لـــــمـــــاذا 
على  ومــســاعــدتــهــم  دعــمــهــم 
الــظــهــور مــن خـــالل األعــمــال 

التي يشاركون فيها؟“.
وشدد على أن الجمهور ال 
يمكن أن يتعرف على الفنان 
أعماله  ُعرضت  إذا  إال  الواعد 
الــخــلــيــج،  دول  فـــي  ووزعــــت 

وأن مــن هــو مــعــروف لــدى 
مــتــقــدمــة  قــطــر  أن  الــجــمــيــع 
ومــــتــــطــــورة فــــي كــــل شــــيء، 
الــحــركــة  تـــكـــون  أن  طــامــحــاً 
الـــفـــنـــيـــة مـــتـــطـــورة وتـــواكـــب 

جميع المجاالت.
الــمــنــتــج  أن  إلــــــى  ولــــفــــت 
العمل  أن  رأى  إذا  قطر  فــي 
دعمه  يتم  لن  سينتجه  الذي 

الخليج  دول  فـــي  وتـــوزيـــعـــه 
فمن  بلده  في  األقــل  على  أو 
الصعب أن يتصدى إلنتاج أي 

عمل فني.
وطــالــب الــفــنــان غـــازي أن 
الفنانين  حــقــوق  حماية  تتم 
مــــــن خــــــــالل ســــــن قــــوانــــيــــن 
للفنانين  جــمــعــيــات  وإنـــشـــاء 
حكومية  جهات  مظلة  تحت 

حاصل  هــو  كما  وتشريعية، 
فــــــي الــــــكــــــويــــــت، مـــضـــيـــفـــاً: 
”بــالــنــســبــة لــــي أتـــعـــامـــل مــع 
ألني  بمصداقية؛  المنتجين 
احـــتـــرم إســمــي واســــم بــلــدي 
الذي  الفني  المجال  واحترم 
أعمل به، ومع ذلك تعرضت 
المنتجين  بعض  مع  لمشاكل 

وانتهت على خير“.

تراجع الحركة الفنية تراجع الحركة الفنية 

كتب - هيثم األشقر:

يوسف المعضادي بمشهد من أحد أفالمه

غازي حسين بأحد أعماله الدرامية

أحدى لوحات مريم السادة



الساعات القديمة تجذب زوار واقف
قــــال مــحــمــد حـــاجـــي نــظــر الـــــالري صــاحــب 

مــحــل ســـاعـــات فـــي ســــوق واقـــــف إنــــه يــمــتــلــك 

٦٢ عــامــاً  ســاعــات قــديــمــة تــجــاوز عــمــرهــا الــــ 

الذين  الــســوق  زبــائــن  مــن  كبيراً  إقــبــاال  وتشهد 

افتتحه  الــذي  محله  مــن  الــشــراء  على  اعــتــادوا 

يـــومـــيـــاً  ويـــســـتـــقـــطـــب  بـــالـــســـوق  ســـنـــة   ٧٠ مـــنـــذ 

ـــذيـــن يــعــشــقــون الــســاعــات  عـــشـــرات الـــــــزّوار ال
المحل  في  تجد  أن  بإمكانك  حيث  القديمة، 
وأخرى  عاماً،  الستين  عمرها  تجاوز  ساعات 
مختلفة  مــجــمــوعــة  عــن  فــضــالً  ســنــة،   ٤٠ مــنــذ 
أكثر  مــنــذ  والــنــســائــيــة  الــرجــالــيــة  الــســاعــات  مــن 

سنة.  ٣٥ من 
قيمة  مجموعة  تجد  المعروضات  بين  ومن 
أعمارها  تجاوزت  التي  األلمانية  المنبهات  من 

األصلية،  حالتها  على  ومازالت  عاماً،  األربعين 
حــيــث كـــان يــخــزنــهــا مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت ويــقــوم 
حالتها  على  للحفاظ  مستمّر  بشكل  بصيانتها 
المحل  في  الساعات  أسعار  التلف.وتتراوح  من 
أسعارها  تبدأ  حيث  صنعها،  سنة  حسب  على 
واإلقـــبـــال  ريـــــال،   ٣٠٠٠ إلــــى  ريــــال   ٢٠٠ مـــن 
القديمة  الساعات  اقتناء  محبي  قبل  من  كبير 

أثري. هو  ما  كل  عن  والبحث 

تعلم المهنة في السابعة من عمره.. غالب طالب:

ية
دو

ن ي
ه
القالئد أهم المنتوجات الذهبية التراثية م

صياغة  محل  ”صــاحــب  طــالــب  غــالــب  كشف 
الــذهــب بــســوق واقــــف أنـــه بـــدأ بــتــعــلــم صــيــاغــة 
الـــذهـــب مـــن والــــده عــنــدمــا كـــان فـــي الــســابــعــة 
مـــن عـــمـــره، وقــــال بــــدأت أتــعــلــم الــمــهــنــة من 

أبـــي وأنــــا ال أتــعــدى الــســبــع 
ســــنــــوات، حـــيـــث تــوارثــتــهــا 
الـــعـــائـــلـــة مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
طرق  وتغيرت  سنة،   ٢٠٠
صـــيـــاغـــة الــــذهــــب كـــثـــيـــراً، 
ويـــأتـــي كـــل جــيــل بــأفــكــاره 
ووســـــائـــــلـــــه لـــيـــســـهـــل مـــن 
كانت  التي  الصياغة  عملية 
تــمــر بــمــراحــل صــعــبــة جــداً 
مـــقـــارنـــًة بـــاأليـــام الــحــالــيــة 
من  العديد  بها  دخلت  التي 
واألفران  الحديثة  األجهزة 
من  أن  إلى  الفتا  الكبيرة، 

من  جانباً  تعكس  التي  الذهبية  المنتوجات  أهم 
(الخلخال)  أو  الحجل  القطري:  الشعبي  التراث 
والـــقـــرط واألســــــاور والـــقـــالئـــد وزيـــنـــة الـــرأس 
كـــ (طــاســة الــســعــد وكــرســي جــابــر)، فــضــالً عن 
والقّد.وبين  اليد  ألصابع  نوعان  وهي  الخواتم، 
الــخــلــيــج  دول  إلـــى  دخـــل  األبـــيـــض  الـــذهـــب  أن 
في  إنه  حيث  عاماً،   ٣٠ من  أكثر  منذ  العربي 
إقبال  عليه  يكن  ولم   ،١٨ عيار  ذهب  األســاس 
بــتــاتــاً مــن قــبــل الــزبــائــن، وذلـــك مــا دعـــا أحــد 
الــصــاغــة الــمــهــرة مــن دولـــة الــبــحــريــن إلضــافــة 
بـــعـــض الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة بــنــســب مـــحـــددة، 
وطــالئــه إلـــى أن أصــبــح بــالــلــون الــحــالــي، وهــو 
على  الــزبــائــن  مــن  العديد  إقــبــال  فــي  تسبب  مــا 
احــتــيــاج  لـــى  إ شــرائــه منذ ذلــك الــوقــت.وأشــار 

وعـــلـــمـــيـــة  ـــيـــة  فـــن مـــــهـــــارات  لــــــى  إ لــــحــــرفــــي  ا
عالية،  وتقنيات  لــحــرفــة،  ا هــذه  فــي  للعمل 
مــعــدن  لـــى  إ لــخــام  ا لــذهــب  ا مـــادة  فــلــتــحــويــل 
لــعــديــد  ا إلــى  تــحــتــاج  صــيــاغــتــه  ثــم  ومــن  نــقــي 
لـــتـــحـــويـــل،  ا عـــلـــى  لــــقــــدرة  وا لـــمـــهـــارات  ا مـــن 
لــمــحــافــظــة  وا واالبــتــكــار  اإلبــــداع  عــن  فــضــالً 
مــقــبــوالً  يــصــبــح  حــتــى  لــتــقــلــيــدي  ا لــشــكــل  ا عــلــى 

لعام. ا الذوق  مع  يتعارض  وال 

ً قديما المستخدمة  األدوات 

ـــمـــجـــوهـــرات  وتـــعـــتـــبـــر صـــيـــاغـــة الــــذهــــب وال
في  القديمة  الصناعات  من  الكريمة  واألحجار 
بهذه  أســمــاؤهــا  ارتبطت  أُســر  وتمارسها  قطر 
بأحجام  الــمــطــارق  فهي  أدواتــهــا  أمــا  الصناعة، 
وأخــرى  مسطحة  ومــبــارد  والــســنــدان  مختلفة 
الذي  المكان  وهــو  والمصهر  ناعمة،  أو  خشنة 

يصهر فيه الذهب.

الخميس ٢٢ شعبان ١٤٣٨ هـ - ١٨ مايو ٢٠١٧ م

كتب - إبراهيم صالح:

صــــــورة   ] عـــــدســـــة  الــــتــــقــــطــــت 
إحــدى  فــي  تجواله  خــالل  الــبــالــون  لبائع 
ســــاحــــات ســــوق واقــــــف، والــــــذي يــنــشــر 

الــفــرحــة والـــســـرور فــي قــلــوب األطــفــال 
الــتــي  الــزاهــيــة  األلــــوان  ذات  بــالــبــالــونــات 

لهم. يبيعها 

الحالية  الــفــتــرة  فــي  واقـــف  ســـوق  يشهد 
السياح  إقبال  الكريم  رمضان  شهر  وقبيل 
التي  التراثية  المالبس  شــراء  على  األجــانــب 

التقطت  عدسة [  الماضي،  روح  تبث 
من  مجموعة  تشتري  أجنبية  لعائلة  صورة 

المالبس التراثية.

تـــعـــكـــس الـــــصـــــورة الــــتــــي الــتــقــطــتــهــا 
الــــمــــنــــتــــدى  خـــــــــالل   ] عــــــدســــــة 
الـــخـــيـــري لــلــجــالــيــة الـــهـــنـــديـــة، مـــدى 

ـــحـــضـــاري الـــذي  الـــتـــنـــّوع الـــثـــقـــافـــي وال
ملتقى  يجعلها  بما  الدوحة  تحتضنه 

فات. للثقا

بائع الفرح بسوق واقف

المالبس التراثية تجذب السياح

الدوحة ملتقى الثقافات
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