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 : مـــنـــوعـــات [   - ــــدوحــــة  ال
وسلمان  الــعــزم  تميم  لوحة  تعتبر 
الحزم من األعمال الفنية التي يعتز 
بها الفنانان أحمد المسيفري وفهد 
على  إنجازها  تــم  والــتــي  المعاضيد 
مهرجان  فــي  مشاركتهما  هــامــش 
الجنادرية الثقافي بالمملكة العربية 
تجسيد  بمثابة  والعمل  السعودية، 
لعمق العالقة بين قطر والسعودية، 
وضعها  تم  التي  الجدارية  تلك  عبر 
ـــقـــطـــري  فـــــي مـــــدخـــــل الــــجــــنــــاح ال
الفنانان  فيها  واختار  بالمهرجان، 
أن يــرســمــا صـــــورًة تــجــمــع حــضــرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد المفدى، وخادم 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
بن عبدالعزيز آل سعود، وقد القى 
دولــة  جناح  زوار  استحسان  العمل 
قطر في المهرجان، الذين توافدوا 

بشكٍل كبير لمشاهدته.

جدارية تعزز روح األخوة القطرية السعودية

 : مــــنــــوعــــات [   - الـــــدوحـــــة 
أكـــد عـــدد مــن الــخــبــراء أن صــاالت 
كبيراً 

ً
إقــبــاالً   تشهد  البدنية  اللياقة 

فصل  اقــتــراب  مــع  الشباب  قبل  مــن 
ـــصـــيـــف،حـــيـــث يـــجـــد هــــــــؤالء فــي  ال
فيه  يقضون  لهم  متنفساً  الــصــاالت 

ذلــك  مستغلين   ، فــراغــهــم  أوقــــات 
بطريقة  قــوي  جسد  على  الــحــصــول 

صحية.
وقال هؤالء في تصريحات لملحق 
الــمــشــتــركــيــن  إن   ] مـــنـــوعـــات 
فـــي صــــاالت الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة توفر 

عليهم  يترتب  ما  لمعرفة  مدربين 
عــمــلــه خـــالل فــتــرة االشـــتـــراك مثل 
جسم  يناسب  جــدول  على  الحصول 
وزنه  تخسيس  أراد  إن  مشترك  كل 
، أو بناء جسم وعضالت وعليه يتم 
توجيه المشتركين للتمرين الصحيح 

والمناسب لهم، مؤكدين على أهمية 
صاالت  في  المشتركين  كافة  التزام 
اليومية  بالتمارين  البدنية  اللياقة 
وعـــدم االنــقــطــاع عــنــهــا، والــمــواظــبــة 

اليومية على أدائها.

خبراء يحذرون من المكمالت الغذائية

عبد اهللا جاسم: عبد اهللا جاسم: 
أعشق السفر والبحر أعشق السفر والبحر 

أحمد الحمادي :أحمد الحمادي :
أفضل الكتابةأفضل الكتابة
 في الطبيعة في الطبيعة

جوال بـ ٤ كاميرات

الدماك مهنة مهددة باالندثارالدماك مهنة مهددة باالندثار
الدوحة-منوعات الراية:يسمى صانع الحبال باسم الدماج (أي الدماك)، ، أي 
اك أي صانع الحبل ، وقد  أن الدمك هو فتل أو برم الحبل، ومنها االسم الدمَّ
كانت الحبال قديماً تصنع إما من ليف النخيل أو من أنسجة العسكة (العسقة) 
أي عرجون عذق النخلة. وكانت هناك حبال الكمبار المصنوعة من ألياف جوز 
الهند، و كانت تستورد من الهند ، أما الحبال األكثر شيوعاً فهي الحبال التي كانت 

تصنع من ليف النخلة ، و تعتبر صناعة الحبال من الحرف القديمة 
التراثية ، التي مارسها اآلباء واألجداد منذ القرن الماضي، وباتت 

مهددة باالندثار بسبب التطور الصناعي الذي يشهده العالم .

٤٤
منوعات الراية تستكشف منوعات الراية تستكشف 

عالم األعماقعالم األعماق
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ذكــيــاً  هــاتــفــاً  الــصــيــنــيــة   OUKITEL شــركــة أطــلــقــت 
وهو  السلفي،  وصــور  التصوير  لمحبي  مخصصاً  جــديــداً 
كــامــيــرات،   ٤ ويــضــم   OUKITEL U٢٢ اســــم  يــحــمــل 
اثنتان في الجهة األمامية ومثلهما في الخلف، ولم تعلن 
األجهزة  عن  مميزة  أخــرى  مواصفات  أي  عن  الشركة 
ماشابل  موقع  على  جاء  لما  ووفقاً  األســواق.  في  المتاحة 
األمريكي فالكاميرات الخلفية الرئيسية للهاتف مزودة 
والثانية  ميجابكسل   ١٣ أحدهم  حديث،  استشعار  بجهاز 
المجاورة لها ٨ ميجابكسل، أما الكاميرات األمامية األولى 
الشركة  وقــالــت  ميجابكسل،   ٨ واألخـــرى  ميجابكسل   ٢

المصنعة إن كل الكاميرات مزودة بأنظمة 
مشابهة  صــورهــا  وســتــكــون   ،LED فـــالش 

.“DSLR” بالصور الملتقطة بكمايرات
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مالخميس ١٥ شعبان ١٤٣٨هـ - ١١ مايو ٢٠١٧ م  ٢٠١٧ مايو ١١ - ١٤٣٨هـ ١٥ شعبان الخميس

دراسات ميدانية

أكثر عرضة لألمراض النفسية والجسدية.. خبراء:

رعاية كبار السن مسؤولية مجتمعية  رعاية كبار السن مسؤولية مجتمعية  
ــات والــمــعــادن ــن ــي ــروت ــب ــال ــة ب ــي ــن ــغ ــة ال ــاســب ــن ــم ــة ال ــذي ــغ ــت ــى كـــاهـــل الـــدولـــةال ــل ــة كـــبـــار الـــســـن كـــعـــبء ع عــــدم مــعــامــل

خطوات رعاية كبار السن

تقدير 
دورهم 
وعدم 

تهميشهم  

إشراك 
المسنين 

في النوادي 
االجتماعية 

برنامج 
رياضي مالئم 
لصحته

توفير 
نظام 

غذائي 
صحي 

تشجيعهم 
على القراءة 
والمطالعة

توفير الخدمات 
االجتماعية

 واالقتصادية 

تحملهم 
واالستماع
 لهم باستمرار

 

كبار  رعاية  أن  الخبراء  من  عــدد  أكــد 
السن مسؤولية مجتمعّية تقع على عاتقنا 
أكثر  الفئة  هــذه  أن  موضحين  جميعاً، 
والنفسية  الــجــســدّيــة  لــألمــراض  عــرضــة 

ويــجــب األخــــذ بــعــيــن االعــتــبــار ضـــرورة 
االهـــتـــمـــام بــهــا وتــقــديــم كـــل الــخــدمــات 
االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــيــة 

تحتاجها. التي  والنفسية 
لـ[  تصريحات  في  هؤالء  وحدد 

٧ خــطــوات لــالهــتــمــام بــكــبــار الــســن تبدأ 
بـــتـــقـــديـــر دورهــــــــم وعـــــــدم تــهــمــيــشــهــم 
باإلضافة  صــحــي،  غــذائــي  وتوفيرنظام 
االجتماعية  الــنــوادي  فــي  إشــراكــهــم  إلــى 
يشعرون  قــد  الــتــي  الــعــزلــة  على  للقضاء 

والمطالعة  القراءة  على  وتشجيعهم  بها، 
وتـــــوفـــــيـــــر الــــــخــــــدمــــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واالقتصادية، هذا باإلضافة الى برنامج 
تحملهم  كذلك  لصحته،  مالئم  رياضي 
أنهم  خــاصــة  باستمرار  لهم  واالســتــمــاع 

ـــــى تــــكــــرار بـــعـــض الــقــصــص  يـــمـــيـــلـــون إل
والمواقف. 

ودعـــــا هـــــؤالء إلــــى الــصــبــر عــلــى كــبــار 
خاصة  عنهم  يصدر  ما  كل  وتقبل  السن 
أنهم يصابون بتقلب المزاج، ناهيك عن 

السيطرة  فقدوا  بعدما  بالخوف  الشعور 
على أشياء طالما كانت تحت سيطرتهم، 
كــذلــك الـــخـــوف مـــن الــمــســتــقــبــل وقــــادم 
على  الــعــمــل  جــمــيــعــاً  علينا  لــذلــك  األيــــام 
طمأنتهم وبّث روح الثقة والحب فيهم.

غالية عبداهللا:غدير جبر:د.الدريني:

االستماع لكبار السن تهيئة الظروف االجتماعية والنفسية
ومبادلتهم الحديث

إهمال المسنين يصيبهم باالكتئاب
ـــور مــحــمــود  ـــدكـــت قـــــال ال
في  األسرة  طبيب  الدريني 
الصحية  الــرعــايــة  مؤسسة 
الـــســـن  كـــبـــيـــر  إن  ـــــيـــــة  األول
هــو الــشــخــص الـــذي تــجــاوز 
يجب  لكن  عاماً   ٦٠ عمره 
لــيــس  أنــــــه  هـــنـــا  تـــعـــلـــم  أن 
ضرورياً أن كل من يتجاوز 
دخل  قــد  يكون  العمر  هــذا 
مرحلة الشيخوخة، فهناك 
الذين  المسنين  من  الكثير 
يتمتعون بصحة جّيدة سواء 

أو نفسياً، وعلى الجانب  أو عقلياً  جسمانياً 
هذا  من  يقتربوا  لم  أشخاصاً  تجد  اآلخــر 
العمر وأصبحوا غير قادرين على أداء أي 
من  لكثير  وذلـــك  عـــادي  جسماني  نــشــاط 

األسباب. 
تقتصر  ال  المسنين  رعــايــة  أن  وأوضـــح 
عاتق  على  تقع  هي  بل  فقط  األفــراد  على 
الــجــمــيــع ســـواء جــمــعــيــات أو مــؤســســات أو 
هيئات، وتكون مهمتهم هي تهيئة المناخ 
الخدمات  بتقديم  المسن  لــهــذا  المناسب 
أو  اجــتــمــاعــيــة  كــانــت  ســـواء  يحتاجها  الــتــي 
والتوقف  نفسية  أو  صحية  أو  اقتصادية 
كاهل  على  عــبء  أنــه  على  إليه  النظر  عن 

الدولة.
عـــّدة نــرعــى بها  وأكـــد أن هــنــاك ســبــالً 
الـــمـــســـن فــــي مــنــزلــنــا مــنــهــا الـــبـــحـــث عــن 
وأن  لصحته  المالئم  الرياضي  البرنامج 
المعروف  فمن  به،  االلتزام  على  نساعده 
هــام  دور  لــهــا  الــريــاضــيــة  الــتــمــاريــن  أن 
ومــن  الــمــفــاصــل  الــتــهــاب  مــن  التقليل  فــي 
مثل  التحمل  تمارين  مثل  القلبّية  المشاكل 
تمارين  وأيضاً  الــدراجــات  وركــوب  المشي 
مرونة  على  تحافظ  التي  والمط  التقوية 

الــــجــــســــم بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 
على  تساعد  التي  التمارين 
وعدم  توازنه  على  الحفاظ 

السقوط أثناء الحركة. 
التغذية  أن  كــمــا  وتــابــع: 
عـــامـــل مـــهـــم فـــقـــد يــحــتــاج 
الـــمـــســـن أكـــثـــر مــــن غــيــره 
إلـــى الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــتــي 
تــمــّد جــســمــه بــالــبــروتــيــنــات 
والــمــعــادن،  والفيتامينات 
فقد أثبتت بعض الدراسات 
نظاماً  يتبع  الذي  المسن  أن 
إصابته  احتمال  يقل  ومناسباً  جيداً  غذائياً 
باألمراض القلبّية وأمراض ضغط الدم. 

وأكد أن النظام الغذائي الصحي للمسن 
مــفــيــد جــــداً لــه فــهــو يــســاعــده عــلــى زيـــادة 
سوء  أن  مبيناً  مناعته،  ويــقــوي  التركيز 
وجــود  بسبب  يحدث  الغالب  فــي  التغذية 
يتعّرض  كما  والــمــضــغ،  البلع  فــي  مشاكل 

كبير السن للعديد من المشاكل النفسية 
يجب  المشاكل  هــذه  على  وللتغلب 

أن  على  المسن  تشجيع  محاولة 
يقوم بنفسه بتنفيذ ما يريده، 

كما يمكن أن نشرك المسن 
االجتماعية  الـــنـــوادي  فــي 

تكوين  من  تمكنه  التي 
ــــدة  صـــــــداقـــــــات جــــدي

ــــقــــضــــي عـــلـــى  مـــــــا ي
بالوحدة  إحساسه 
والـــعـــزلـــة، كــذلــك 
مــــــــســــــــاعــــــــدتــــــــه 
وتـــــشـــــجـــــيـــــعـــــه 
عـــلـــى الـــــقـــــراءة 

والمطالعة.

بيننا  الــســن  كــبــار  وجــــود  أن  جــبــر  غــديــر  بــيــنــت 
ال  قــد  الــتــي  والــقــيــم  المفاهيم  مــن  بالكثير  يــمــّدنــا 
لكبار  االستماع  الضروري  من  أنه  مؤكدة  نعرفها، 
بصمت  لهم  واالستماع  الحديث   ومبادلتهم  السن 
والــحــزن  الــغــضــب  ســريــع  الــســن  كبير  أن  خــصــوصــاً 

إلى  بحاجة  فهم  األطفال  مثل  المزاج  ومتقلب 
ليخففوا  بـــه  الــمــحــيــطــيــن  مـــن  األمـــــان 

عـــنـــه األلــــــم الــــــذي يـــشـــعـــر بــهــا  
نـــتـــيـــجـــه عـــجـــزهـــم عــن 

فــعــل الــعــديــد من 
األمور.

قالت غالية عبداهللا إن كبار السن بحاجة 
إلى أن نبّرهم ونقّدم الدعم المعنوي لهم 
والــعــمــل عــلــى راحــتــهــم والــتــواصــل معهم 
بـــاســـتـــمـــرار ومــنــحــهــم إحـــســـاســـاً بــأهــمــيــة 
وجودهم وعدم تهميش دورهم خصوصاً 
بــعــد ظــهــور عــالمــات الــشــيــخــوخــة مــؤكــدة 
والــدتــهــا  أن 

أحد  تواصل  لعدم  شديد  باكتئاب  شعرت 
معها النشغالهم بأمور حياتهم ما أّدى إلى 

تراجع حالتها النفسية. 
عن  تمتنع  األســر  مــن  العديد  وتابعت: 
الـــحـــديـــث مـــع كـــبـــار الـــســـن ومــشــاركــتــهــم 
لــفــتــرة طــويــلــة نـــظـــراً لــكــثــرة تــكــرارهــم 
الماضي  في  أمــور  عن  وحديثهم  لألمور 
سن،  كبير  كل  به  يمر  طبيعي  أمر  وهذا 
دار  فـــي  الــمــســن  وجــــود  إن  مــضــيــفــة 
وقد  أوالده  عن  يبعده  الرعاية 
عليه  ســلــبــاً  ذلـــك  يــنــعــكــس 
ـــتـــســـبـــب بـــإصـــابـــتـــه  وي
بــــــالــــــعــــــديــــــد مــــن 
األمــــــــــــــــــــــــــراض 

النفسّية.

ى الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــتــي 
ـّد جــســمــه بــالــبــروتــيــنــات 
والــمــعــادن،  فيتامينات 
د أثبتت بعض الدراسات 
نظاماً  يتبع  الذي  المسن 
إصابته  احتمال  يقل  سباً 
 وأمراض ضغط الدم. 

م الغذائي الصحي للمسن 
هــو يــســاعــده عــلــى زيـــادة 
سوء  أن  مبيناً  مناعته، 
وجــود  بسبب  يحدث  ب 
يتعّرض  كما  والــمــضــغ، 

 من المشاكل النفسية 
يجب المشاكل  ذه 

أن  على  لمسن 
ذ ما يريده، 
رك المسن

جتماعية 
تكوين 

ــــدة  ي
ــى 
ة

والــحــزن  الــغــضــب  ســريــع  الــســن  كبير  أن  خــصــوصــا 
إلى  بحاجة  فهم  األطفال  مثل  المزاج  ومتقلب 

ليخففوا بـــه  الــمــحــيــطــيــن  مـــن  األمـــــان 
الــــــذي يـــشـــعـــر بــهــا عـــنـــه األلــــــم

نـــتـــيـــجـــه عـــجـــزهـــم عــن
فــعــل الــعــديــد من 

األمور.

سن،  كبير  كل  به  يمر  طبيعي  أمر  وهذا 
دار  فـــي  الــمــســن  وجــــود  إن  مــضــيــفــة 
وقد  أوالده  عن  يبعده  الرعاية 
عليه  ســلــبــاً  ذلـــك  يــنــعــكــس 
ـــتـــســـبـــب بـــإصـــابـــتـــه  وي
بــــــالــــــعــــــديــــــد مــــن 
األمــــــــــــــــــــــــــراض 

النفسّية.

د.محمود الدريني

كتبت - سحر معن:
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قضايا ساخنة

المكان المفضل للشباب

الصيف يُنعش صاالت اللياقة البدنيةالصيف يُنعش صاالت اللياقة البدنية
ــــهــــم ــــــــب ل ــــــــاس ــــــــن ــــــــم ــــــن الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح وال ــــــري ــــــم ــــــت ــــــل ــــــن ل ــــــي ــــــرك ــــــت ــــــش ــــــم تـــــــوجـــــــيـــــــه ال

من  كبيراً  إقباالً  تشهد  البدنية  اللياقة  صــاالت  أن  الخبراء  من  عدد  أكد 
الصاالت  فــي  هــؤالء  يجد  حيث  الصيف،  فصل  اقــتــراب  مــع  الشباب  قبل 
على  بالحصول  ذلك  مستغلين  فراغهم،  أوقات  فيه  يقضون  لهم  متنفساً 

جسد قوي بطريقة صحية.
وقال هؤالء في تصريحات لملحق منوعات [ إن المشتركين في 
صاالت اللياقة البدنية توفر مدربين لمعرفة ما يترتب عليهم عمله خالل 
إن  مشترك  كل  جسم  يناسب  جــدول  على  الحصول  مثل  االشــتــراك  فترة 
المشتركين  توجيه  يتم  وعليه  وعضالت  جسم  بناء  أو  وزنــه،  تخسيس  أراد 
كافة  الـــتـــزام  أهــمــيــة  عــلــى  مــؤكــديــن  لــهــم،  والــمــنــاســب  الــصــحــيــح  للتمرين 
االنقطاع  وعدم  اليومية  بالتمارين  البندية  اللياقة  صاالت  في  المشتركين 
عنها، والمواظبة اليومية على ادائها، محذرين من مغبة استخدام مكمالت 
نفسه  الــوقــت  فــي  داعــيــن  مستخدميها،  بصحة  الــضــرر  تلحق  قــد  غذائية 
حتى  خبرة  ذوي  أكاديميين  مدربين  استخدام  إلى  البدنية  اللياقة  صاالت 
يستفيد المشتركون من تلك الصاالت على أكمل وجه، الفتين في الوقت 
ذاته إلى أن أسعار االشتراك في صاالت اللياقة البدنية مناسبة وقد تزيد 
خدمات  تقدم  التي  الصاالت  في  عليه  المتعارف  عن  األحيان  بعض  في 

إضافية كالجاكوزي وغيره.
بعض الشباب يمارسون الرياضة في إحدى صاالت الجيم

بناء جسم 
رياضي  سليم 
وملء أوقات 

الفراغ 

خبراء يحذرون 
من مكمالت 
غذائية تضر 
بجسم الرياضي

محمد علي: توفيق النفيسي: 

في  المدربين  أحــد  علي  محمد  الكابتن  قــال 
من  كبير  عــدد  تــوافــد  الــبــنــديــة:  اللياقة  صـــاالت 
الشباب من مواطنين ومقيمين منذ بداية شهر 

أبــــريــــل لــلــتــســجــيــل فــــي صــــاالت 
اللياقة البندية هو مؤشر إيجابي 
بأهمية  الوعي  انتشار  على  يؤكد 
أفــراد  مــن  الكثير  لــدى  الرياضة 
الــمــجــتــمــع الـــــذي أصــبــحــت لــديــه 
مـــعـــرفـــة وخـــــبـــــرة فـــــي أهــمــيــة 

الرياضة.
وأضــــــــــــــاف: هـــــنـــــاك نـــصـــائـــح 
للمشتركين  نــقــدمــهــا  مــخــتــلــفــة 
الــــجــــدد فــــي وجــــــوب االشــــتــــراك 
يترتب  مــا  لمعرفة  مدربين  مــع 
ـــرة  ـــهـــم عــــمــــلــــه خــــــــالل فـــت ـــي عـــل
ــــراك مــثــل الـــحـــصـــول على  االشــــت

جدول يناسب جسم كل مشترك إن أراد تخسيس 
وزنه، أو بناء جسم وعضالت وعليه يتم توجيه 
لهم،  والمناسب  الصحيح  للتمرين  المشتركين 
وعلى  للجسم  مفيدة  عام  بشكل  الرياضة  ولكن 
كـــل شــخــص مــمــارســة الــريــاضــة يــومــيــا بمعدل 
على  تشجع  قطر  أن  كما  أكثر،  أو  ساعة  نصف 
مــمــارســة الــريــاضــة مـــن خـــالل تــخــصــيــص يــوم 

سنوي للرياضة تشارك فيه مختلف المؤسسات 
مثل  كبرى  رياضية  منشآت  ولديها  والجهات، 
أســبــايــر وغـــيـــرهـــا، وهــــو مـــا يــعــنــي أن الــمــجــال 
مفتوح أمام الجميع لممارسة 
الرياضة وسط أماكن مناسبة 
وبــــيــــئــــة صـــحـــيـــة مـــــن كـــافـــة 

الجوانب.
صـــــاالت  أن  عــــلــــى  وأكـــــــــد 
من  أصبحت  البندية  اللياقة 
األمــــاكــــن الــمــفــضــلــة لــلــشــبــاب 
خـــالل فـــتـــرات الــصــيــف حيث 
يــتــواجــد الــعــديــد مــن األجــهــزة 
الــريــاضــيــة وهـــي تــســاعــد على 
والحصول  الرياضة  ممارسة 

على الجسم المناسب. 
وأشار إلى أهمية التزام كافة 
المشتركين في صالت اللياقة البندية بالتمارين 
أغلب  إن  حيث  عنها،  االنــقــطــاع  وعـــدم  اليومية 
الشباب ينقطعون لعدة أيام وربما أشهر متواصلة 
عــن الــصــاالت مــا يتسبب فــي عــدم تطور الجسم 
الجسم  إلــى  الــوصــول  حتى  أو  العضالت  نمو  وال 
المناسب، ومن أراد كل ذلك فعليه الحفاظ على 

الحضور والتواجد اليومي والتمارين المناسبة. 

الصيف  حلول  مع  إنه  النفيسي  توفيق  قال 
صاالت  على  الشباب  قبل  من  اإلقبال  يــزداد 
اللياقة البدنية لممارسة الرياضة في الصاالت 
في  ممارستها  مــن  بــدال  والمغلقة  المكيفة 

األجواء الحارة.
ولفت إلى أنه يجب على أصحاب صاالت 
الجيم التركيز على جلب مدربين أكاديميين 
ولــديــهــم خــبــرة كــافــيــة ووافـــيـــة فـــي مــجــال 
بعض  هناك  أن  خاصة  الــريــاضــي،  التدريب 
ـــصـــاالت الــريــاضــيــة تــأتــي بــمــدربــيــن ليس  ال
فهذا  رياضية  شهادات  حتى  أو  خبرة  لديهم 
الرياضيين  أو  الشباب  على  سلباً  يعود  األمــر 
الــمــبــتــدئــيــن فـــهـــنـــاك عـــلـــى ســبــيــل 
الــــــمــــــثــــــال بـــعـــض 
الــــمــــدربــــيــــن 
خـــــــــــاصـــــــــــة 
لــــــريــــــاضــــــة 
األجسام  بناء 
يـــــــصـــــــفـــــــون 
أو  لـــلـــشـــاب 
لـــلـــريـــاضـــي 
وصـــــــــــفـــــــــــات 
لـــلـــمـــكـــمـــالت 

الغذائية خاطئة تضر بجسم الرياضي فلذلك 
يــجــب الــرقــابــة عــلــى هـــذا الــمــوضــوع ألنـــه في 
صاالت  في  ويشترك  يأتي  المتدرب  النهاية 
الضرر  بجلب  وليس  للفائدة  البدنية  اللياقة 

لنفسه.
 وأكد أن األجهزة المتواجدة في الصاالت 
واتــبــاع  صحية  أجــســام  لبناء  الــشــبــاب  تــجــذب 
هذه  مــن  ولالستفادة  صحي،  غــذائــي  نظام 
على  المواظبة  يجب  صحيح  بشكل  الصاالت 

أداء التمارين وعدم التخلف عنها.

إقبال كبير على صاالت الجيم  اعتماد مدربين أكاديميين ذوي خبرة 

عبدالقادر حبيب:

ض ب ن ي ري ريب
ـــصـــاالت الــريــاضــيــة تــأتــي بــمــدربــيــن ليس ال
فهذا رياضية  شهادات  حتى  أو  خبرة  لديهم 
الرياضيين أو  الشباب  على  سلباً  يعود  األمــر 
ل ل اك ن ف ئ ت ال

غذائية خاطئة تضر بجسم الرياضي فلذلك
جــب الــرقــابــة عــلــى هـــذا الــمــوضــوع ألنـــه ف

صاالت في  ويشترك  يأتي  المتدرب  هاية 
الضر بجلب  وليس  للفائدة  البدنية  ياقة 

فسه.
 وأكد أن األجهزة المتواجدة في الصاالت
واتــبــا صحية  أجــســام  لبناء  الــشــبــاب  جــذب 
هذ مــن  ولالستفادة  صحي،  غــذائــي  ظام 
عل المواظبة  يجب  صحيح  بشكل  صاالت 

ء التمارين وعدم التخلف عنها.

الــمــبــتــدئــيــن فـــهـــنـــاك عـــلـــى ســبــيــل
الــــــمــــــثــــــال بـــعـــض
الــــمــــدربــــيــــن
خـــــــــــاصـــــــــــة
لــــــريــــــاضــــــة
األجسام بناء 
يـــــــصـــــــفـــــــون
أو لـــلـــشـــاب 
لـــلـــريـــاضـــي
وصـــــــــــفـــــــــــات
لـــلـــمـــكـــمـــالت

الغ
يــج
النه
اللي
لنف

تــج
نظ
الص
أدا

يرى عبدالقادر حبيب أن الصاالت الرياضية لها دور كبير في تقوية الجسم 
بصالة  االشــتــراك  في  تجربته  من  كثيراً  استفاد  أنــه  مؤكداً  العضالت،  وبناء 
اللياقة البدنية حيث إنه خالل التمارين الرياضية مع المدربين وعلى األجهزة 
حمل  إلــى  ذلــك  بعد  وانتقل  بسيطة  فترة  خــالل  كبيراً  وزنــاً  فقدت  المتنوعة 

األثقال والبدء ببناء الجسم.
القليل  أمامه  زال  ومــا  السابق  عن  كبير  بشكل  تحسن  جسمه  أن  وأوضــح 
للوصول إلى الجسم الذي يراه مناسباً، وينصح باستغالل الوقت في االشتراك 
بــصــاالت الــجــيــم خــاصــة خـــالل فــتــرة الــصــيــف، مــشــيــرا إلـــى أن أغــلــب الــنــاس 
اليستطيعون ممارسة الرياضة في األماكن العامة بسبب حرارة الجو والرطوبة 
العالية، حيث إن صاالت الجيم لم تحرمنا من ممارسة الرياضة وأتمنى بأن 
سليم،  بشكل  وموزعة  المناطق  أغلب  في  أكثر  متوفرة  صاالت  هناك  تكون 
حيث نجد أغلب الشباب والرجال لديهم أوقات فراغ ال يعلمون أين يقضونها 
والبعض منهم يقضيها بما ال ينفعه، لذا من الواجب استغالل الوقت في 
فوائد  لها  التي  البدنية  اللياقة  بصاالت  واالشتراك  الرياضة  ممارسة 

عديدة لبناء الجسم وتقوية العضالت. 

توزيع صاالت اللياقة البدنية على مختلف المناطق

الكابتن محمد علي

توفيق النفيسي

أنس فيصل: أسعار 
االشتراك مناسبة 

أوضح أنس فيصل أحد المشتركين بأنه يقضي 
الجيم،  صالة  داخــل  يومياً  ونصف  ساعة  قــرابــة 
موضحاً بأن أسعار االشتراكات في بعض الصاالت 
الرياضية مناسبة جداً، في حين تبالغ أخرى في 
أسعارها رغم تشابه األجهزة، إال إذا كانت هناك 
خدمات أخرى تقدمها بعض الصاالت الرياضية 
الخدمات  من  وغيرها  والجاكوزي  الساونا  مثل 
ولكن أقول بشكل عام األسعار عند أغلب صاالت 

الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة هــنــا 
فـــي الــــدوحــــة في 

المتناول .
أن  وأكــــــــــد 
الـــــــــصـــــــــاالت 
الــــريــــاضــــيــــة 
ألي  مــــهــــمــــة 

وتعطي  شـــاب 
الــحــافــز والــدعــم 

جسم  لــبــنــاء  رياضي الصحيح 
سليم، ولشغل أوقــات فــراغ الشباب بما يفيدهم 
الرياضة  الــصــاالت  ومعظم  حياتهم،  في  صحياً 
تقوم بتوفير األجهرة الرياضية لكي تجذب إليها 
الشباب وهي أجهزة معروفه لبناء الجسم وتقوية 
الــعــضــالت وقـــد الــتــحــقــت بــالــتــدريــب فـــي إحـــدى 
الصاالت الرياضية لكي أستفيد من وقت فراغي 

فيما هو مفيد.

كتب -مصطفى عدي 
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رحلة بحرية

غنية بالنباتات والشعاب المرجانية

منوعات [ يستكشف البيئة البحريةمنوعات [ يستكشف البيئة البحرية

ببيئة  القطرية  السواحل  تزخر 
مياهها  تــنــفــرد  مــتــمــّيــزة،  بــحــريــة 
وكيميائية  فــيــزيــائــيــة  بــخــصــائــص 
وبــيــولــوجــيــة أضــفــت عــلــى الــحــيــاة 
البحرية فيه صفات نادرة، ورغم 
ـــاء الــبــحــريــة  تــشــابــه غــالــبــيــة األحـــي
مع  الــخــلــيــج  مــيــاه  فــي  تعيش  الــتــي 
مــثــيــالتــهــا فـــي الــمــحــيــط الــهــنــدي 
فمن  األخــرى،  االستوائية  والمياه 
الثابت أن بعض ما يعيش في مياه 
قطر يختلف كماً ونوعاً عما يعيش 
في بقية مناطق الخليج، سواء من 
الشعاب المرجانية وأنواع األسماك 
المختلفة وأبقار البحر والسالحف 
المياه  وتجذب  الــنــادرة.  الخضراء 
الــصــافــيــة الــهــادئــة فــي قــطــر هــواة 
أنظارهم  يمتعون  الــذيــن  الــغــوص 
بــــمــــشــــاهــــدة تـــجـــمـــعـــات الـــشـــعـــاب 
الــمــرجــانــيــة الـــمـــلـــّونـــة واألســـمـــاك 
والــــحــــيــــوانــــات الـــبـــحـــريـــة الـــرائـــعـــة 
تصبح  بــــأن  ــبــّشــر  ي بــمــا  الـــجـــمـــال، 
سياحية  منطقة  القطرية  السواحل 
ـــشـــعـــاب الـــمـــرجـــانـــيـــة  ـــال لـــغـــنـــاهـــا ب

والـــزاخـــرة بــاألســمــاك والــكــائــنــات 
البحرية.

الــشــعــاب  أهـــمـــيـــة  تــقــتــصــر  وال 
الـــمـــرجـــانـــيـــة عـــلـــى كـــونـــهـــا واحــــة 
صحراء  وكــآبــة  ظلمة  تقطع  غــنــاء 
أيضاً  تكمن  أهميتها  لكن  البحر، 
ألكثر  والــمــالذ  الــمــأوى  توفير  فــي 
البحرية  الــكــائــنــات  ـــواع  أن ربــع  مــن 
بحوالي  يــقــّدر  مــا  أي  الــمــعــروفــة، 

مليوني كائن بحري.
المرجانية  الشعاب  و“مجتمع“ 
خدمات  البشري  للمجتمع  يــقــّدم 
ومعظمها  حصرها  يصعب  كثيرة 
البعض  قــدر  وإن  بثمن،  يــقــّدر  ال 
قيمة ما يمكن أن يدره الكيلومتر 
بحوالي  سنوياً  منها  الواحد  المربع 

خمسين ألف دوالر.
عــدســة خــالــد الــحــافــي رصـــدت 
بــالــصــورة جــمــال أعــمــاق الــســواحــل 
إلى  يــدعــو  مما  القطرية  البحرية 
ضـــــــرورة تــبــنــي إحــــــدى الــجــهــات 
ــــغــــوص كــــرافــــد جــديــد  ســـيـــاحـــة ال

القطرية. للسياحة 

الدوحة - منوعات [:



٥٥
الخميس ١٥ شعبان ١٤٣٨هـ - ١١ مايو ٢٠١٧م

سياحة وهواية

ظـــهـــر تـــقـــريـــر جـــديـــد لــمــحــلــل 
شركة جي بي مورجان يزعم أن 
عن  تكشف  أن  الممكن  مــن  أبــل 
الشهر   ٨ آيــفــون  الــجــديــد  هاتفها 
الجديد  مؤتمرها  خالل  المقبل، 
الـــــذي   WWDC ـــمـــطـــوريـــن  ـــل ل
مع  تزامنا  يونيو،   ٥ يــوم  سيعقد 
 ios إطالق نظام التشغيل الجديد
على  أبــل  عشاق  اعتياد  رغــم   ،١١
إطالق هاتف الشركة الجديد في 

سبتمبر من كل عام.
 ٩to٥Mac لــــمــــوقــــع  وفـــــقـــــا 
بي  جي  محلل  الحظ  األمريكي، 
مـــورجـــان فـــي الـــواقـــع أن هــنــاك 

ــيــرا أن يــتــم عــرض  احـــتـــمـــاال كــب
آيفون  هواتف  من  القادم  الجيل 
ترغب  قــد  إذ  يــونــيــو،  فــي  رسميا 
أبـــل فــي الــقــيــام بــذلــك مــن أجــل 
الرغم  على  المستهلكين،  تشويق 
غير  تأثير  له  يكون  قد  هــذا  من 
مـــرغـــوب عــلــى مــبــيــعــات نــمــاذج 

آيفون الحالية.
جدير بالذكر إعالن شركة أبل 
عــن هــاتــف آيــفــون ٤ خــالل شهر 
يونيو من عام ٢٠١٠، ومنذ ذلك 
الــحــيــن، تـــم الــكــشــف عـــن جميع 
هــــواتــــف آيــــفــــون وإطـــالقـــهـــا فــى 

األسواق فى سبتمبر أو أكتوبر.

كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها 
 Creative Strategies and Experian
الذين  المستخدمين  مــن   ٪٩٨ حــوالــى  أن 
راضـــــون   AirPods ســـمـــاعـــات  اشــــتــــروا 
 ٩٤٢ على  الــدراســة  إجــراء  تم  حيث  عنها، 
شخصا، وكان من بينهم حوالي ٨٢٪ من 
المستخدمين راضون جدا، و١٦٪ آخرون 
غير  فهم   ٪٢ الباقية  النسبة  أمــا  راضــون، 

راضين عنها.
 ٩to٥mac مـــوقـــع  نـــشـــره  لـــمـــا  ووفــــقــــا 
 ٪٩٢ نسبة  الــســمــاعــات  سجلت  األمــريــكــى 
من  جديد  لمنتج  كبير  قياسى  رقــم  وهــو 
فكان  المقارنة  سبيل  وعــلــى  أبـــل،  شــركــة 

الجيل األول من هاتف أيفون يحتل نسبة 
٩٢٪ عندما جرى إطالقه فى ٢٠٠٧، وبعد 
 Apple جهاز إطالق  وعقب  سنوات  ثالث 
أما  الــرضــا،  نسبة  مــن   ٪٩٥ حقق   ،iPad
إطالقها  تم  التى  الذكية  ووتــش  أبل  ساعة 
فى ٢٠١٥، فقد سجلت نسبة رضا وصلت 

إلى ٩٧٪ عند إطالقها ألول مرة.
وطلبت الدراسة أيضا من المستخدمين 
الــــرد عــلــى بــعــض الــمــيــزات، فــعــلــى سبيل 
المثال، ٩٣٪ كانوا راضين أن AirPods لم 
كانوا  إنهم  قالوا   ٪٩٥ أذنيهم.  من  تسقط 
أن  حين  فــي   ، البطارية  عمر  مــع  ســعــداء 

٩٧٪ راضون عن حافظة السماعات. 

الكشف عن آيفون ٨ يونيو المقبل

AirPods ٩٨٪ راضون عن سماعات أبل

من  أكثر  بيع  في  سامسونج  شركة  نجحت 
 Sو٧ S٥٥ مليون هاتف من سلسلة جالكسى ٧
تقرير  ألحــدث  وفقا  الحالي،  وقتنا  حتى  إيــدج 
الشهيرة  السوقية  التحليالت  شركة  عن  صادر 
أن  أوضــحــت  والــتــي   ،Strategy Analytics
الشركة نجحت في بيع ما يصل إلى ٧٫٢ مليون 
األول  الربع  في  إيــدج   Sو٧  S٧ جالكسي  جهاز 

من العام الحالي.
ووفـــقـــا لــمــا نـــشـــره مـــوقـــع GSM الــهــنــدي، 
ارتــفــاع  وراء  الــســبــب  أن  إلـــى  الــتــقــريــر  فـــأشـــار 
مبيعات هواتف سلسلة جالكسي S٧ وS٧ إيدج 

عقب   ٧ نــوت  بهاتف  لحقت  الــتــي  الــكــارثــة  هــو 
سامسونج  مستخدمو  يجد  لم  حيث  انفجاره، 
إيدج   Sو٧  S٧ جالكسي  سلسلة  سوى  بديل  أي 
للحصول على هاتف ذكي ذي مواصفات راقية 
لم  بلس   Sو٨  S٨ جالكسي  أن  خاصة  للغاية، 

يكونا قد صدرا خالل هذه الفترة.
المبيعات،  فـي  المرتفعة  النتائج  هــذه  ومــع 
فتكون سامسونج قد نجحت في زيادة مبيعاتها 
مقارنة باإلصدارات السابقة من جالكسي S٦ و

هذين  مبيعات  إجمالي  بلغت  حيث  إيــدج،   S٦
النموذجين حوالي ٤٥ مليون هاتف فقط.

أعلنت شركة نوكيا عبر حسابها الرسمي على 
موقع تويتر عن بدء شحن هاتفها الجديد نوكيا 
٣٣١٠ حول العالم، إذ كشفت عن هذا األمر من 
خالل فيديو تم نشره على الحساب، رغم تأكيد 
الكثير مــن تــجــار الــتــجــزئــة حـــول الــعــالــم عــدم 

وصول الهاتف الجديد إليهم حتى اآلن.
فقد   Phonearena الهندي  للموقع  ووفقا 
الــذي  األســطــوري  الهاتف  أن  األمـــر  هــذا  يعني 
مخازن  إلــى  طريقه  في  أجمع  العالم  ينتظره 
ـــم، خـــاصـــة مــــع بـــدء  ـــعـــال فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء ال
المتحدة  المملكة  فــي  التجزئة  متاجر  بعض 
أن  إال  المسبقة،  الحجز  أوامـــر  قــبــول  بالفعل 

المستخدمين الذين يرغبون في الحصول على 
الهاتف سيضطرون إلى االنتظار حتى منتصف 

يونيو الستالمه.
وقــــد أثــــار الــفــيــديــو الــــذي نــشــرتــه نــوكــيــا 
عـــبـــر حــســابــهــا حـــيـــرة الــمــســتــخــدمــيــن عــبــر 
التفاصيل  مــن  المزيد  طلب  فــبــدأوا  توتير، 
 ٣٣١٠ نـــوكـــيـــا  هـــاتـــف  وصـــــول  مـــوعـــد  حــــول 
جــمــيــع  عـــلـــى  نـــوكـــيـــا  وردت  أيـــديـــهـــم،  إلـــــى 
«سنقوم  هــي  واحــدة  بإجابة  االســتــفــســارات 
بــــإطــــالق هـــاتـــفـــنـــا الـــجـــديـــد خـــــالل الـــشـــهـــور 
ـــــذا عـــلـــيـــكـــم مــتــابــعــة  ــــقــــادمــــة، ل الـــقـــلـــيـــلـــة ال

التطورات». من  المزيد  لمعرفة  صفحتنا 

طــــور بــاحــثــون مـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
بناء  يمكنه  جديدا  روبوتيا  نظاما  للتكنولوجيا 
أقل  فــي  وللمباني  للمنازل  األســاســي  الهيكل 
الروبوت  من  األولــي  والنموذج  ساعة،   ١٤ من 
وذراع  أســــاســــي  جـــســـم  مــــن  يـــتـــكـــون  الـــجـــديـــد 
في  تساعده  الحجم  كبيرة  صناعية  روبــوتــيــة 
البناء بشكل سريع، كما أنه مزود بذراع أصغر 
للقيام ببعض األعمال التي تتطلب مقدارا من 

الدقة.
تركيب  يمكن  األمريكي   cnn لموقع  ووفقا 
أدوات مختلفة على الذراع الصغيرة، مثل نظام 
اللحام أو رأس الرش وغيرها، وقال «ستيفن 

كيتنج» أحد المطورين إن هذه العملية تسمح 
للفرد ببناء المنزل في أقل وقت ممكن.

يمكن  التكنولوجيا  هذه  إن  الباحثون  وقــال   
قابلية  وأكثر  وأرخــص  أســرع  ببناء  تسمح  أن 
وخالفا  التقليدية،  بــالــطــرق  مــقــارنــة  للتكيف 
لغيرها مــن أنــظــمــة الــطــبــاعــة ثــالثــيــة األبــعــاد، 

يمكن أن تقوم ببناء أي حجم.
 ويــــهــــدف نـــظـــام مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
الرقمية»  البناء  «منصة  المسمى  للتكنولوجيا 
يتطلب  لــكــنــه  ذاتـــيـــا،  مــكــتــفــيــا  يــكــون  أن  إلـــى 
تتعلق  ألسباب  ذلــك  مراقبة  البشر  من  اآلن 

بالسالمة.

بيع ٥٥ مليون هاتف جالكسي S٧ وS٧ إيدج

هاتف ٣٣١٠ باألسواق يونيو المقبل

روبوت يبني منزالً في ١٤ ساعة

نــجــح فــريــق مـــن الــعــلــمــاء الــســويــديــيــن في 
على  قـــادرة  العالم  فــي  كاميرا  أســرع  تطوير 
التقاط ٥ تريليونات صورة في الثانية الواحدة، 
بواقع صورة كل ٠٫٢ تريليون جزء من الثانية.. 
العمليات  لمراقبة  الكاميرا  استخدام  ويمكن 
وعلم  والفيزياء  الكيمياء  فــي  فائقة  بسرعة 

األحياء والطب الحيوي.
وقــــــد اســــتــــخــــدم الـــعـــلـــمـــاء فـــــي جـــامـــعـــة 
ـــونـــد» فـــي الـــســـويـــد، الــكــامــيــرا الــجــديــدة  «ل
لــتــســجــيــل الـــرقـــم الــقــيــاســي لــتــوثــيــق حــركــة 
الــفــوتــونــات «جــســيــم أولـــي لــقــيــاس اإلشــعــاع 
الــكــهــرومــغــنــاطــســي»، فـــبـــدال مـــن الــتــقــاط 

صـــــورة واحـــــدة فـــي وقــــت واحـــــد، نــجــحــت 
وقت  في  صــورة  عدة  تسجيل  في  الكاميرا 
لتنجح  دقيقة،  خوارزمية  طريق  عن  واحد 
تسلسل  في  صورة  تريليونات   ٥ التقاط  في 

الحقيقة. بعد  الفيلم  يشبه 
الطبيعية  الــعــلــمــيــات  أن  الــعــلــمــاء  وأوضــــح 
بالكاميرات  االلتقاط  مستحيلة  جدا،  سريعة 
وسيلة  المطورة  الكاميرا  لتصبح  التقليدية، 
ناجحة لتفعيل التصوير الفوتوغرافي، وأسرع 
والــذي  حــالــيــا،  المستخدمة  الــكــامــيــرات  مــن 
يصل معدل التقاطها للصور ١٠٠ ألف صورة 

في الثانية الواحدة فقط.

 OUKITEL شـــركـــة  أطــلــقــت 
الـــصـــيـــنـــيـــة هـــاتـــفـــا ذكــــيــــا جـــديـــدا 
مـــخـــصـــصـــا لـــمـــحـــبـــي الـــتـــصـــويـــر 
ـــفـــي، وهــــــو يــحــمــل  ـــســـل وصــــــــور ال
ويــضــم   OUKITEL U٢٢ اســـم 
٤ كـــامـــيـــرات، اثــنــتــان فـــي الــجــهــة 
األمامية ومثلهما في الخلف، ولم 
مواصفات  أي  عــن  الــشــركــة  تعلن 
أخــــــــرى مـــمـــيـــزة عـــــن األجــــهــــزة 

المتاحة في األسواق.
ووفــــقــــا لـــمـــا جـــــاء عـــلـــى مــوقــع 

فالكاميرات  األمريكي  «ماشابل» 
مزودة  للهاتف  الرئيسية  الخلفية 
أحدهم  حديث،  استشعار  بجهاز 
المجاورة  والثانية  ميجابكسل   ١٣
الكاميرات  أما  ميجابكسل،   ٨ لها 
ميجابكسل   ٢ األولـــــى  األمـــامـــيـــة 
وقالت  ميجابكسل،   ٨ واألخــــرى 
الشركة المصنعة إن كل الكاميرات 
 ،LED فــــالش بــأنــظــمــة  مــــــزودة 
وستكون صورها مشابهة بالصور 

.«DSLR» الملتقطة بكاميرات

كاميرا تلتقط ٥ تريليونات صورة في الثانية الواحدة

هـــاتف ذكـــي بـ٤ كامـــيرات

كـــشـــفـــت تـــــغـــــريـــــدة جــــــديــــــدة مــن 
قــطــاع  رئـــيـــس   «Panos Panay»
مايكروسوفت  بشركة   «Surface»
أن الشركة تستعد لعقد مؤتمر جديد 
يـــوم ٢٣ مــايــو الـــجـــاري لــلــكــشــف عن 
جهاز جديد، حيث يأتي ذلك بعد عدة 
التشغيل  أنظمة  عمالق  عقد  من  أيام 
الب  جــهــاز  عــن  فيه  كشفت  لمؤتمر 
توب «سيرفس» باإلضافة إلى إصدار 

ويندوز ١٠s الجديد.

ــــــمــــــا نــــــــشــــــــره مـــــوقـــــع  ووفـــــــــقـــــــــا ل
فــمــن  الـــــهـــــنـــــدى،   phonearena
مؤتمر  فعاليات  تجرى  أن  المنتظر 
شنجهاي،  في  المقبل  مايكروسوفت 
أي  عــنــه  تــكــشــف  لـــم  الــشــركــة  أن  إال 
تفاصيل، لكن وفقا لبعض المصادر، 
الكشف  الــمــؤتــمــر  هـــذا  يشهد  فــســوف 
عـــن جـــهـــاز جـــديـــد وســـيـــكـــون ضمن 
سلسلة «سيرفس»، فيما تشير بعض 
نسخة  يكون  ربما  أنــه  إلــى  التوقعات 

محدثة من Surface Pro ٥، بما في 
الجيل  من  إنتل  لمعالج  امتالكه  ذلك 

السابق.
مايكروسوفت  أن  يــبــدو  مــا  وعــلــى 
ترغب في الفصل بين جهازها المقبل 
وبــيــن الـــالب تـــوب الـــذي كشفت عنه 
جهازان  أنهما  خاصة  أيــام،  عدة  منذ 
التشغيل  نــظــام  ناحية  مــن  مختلفان 
برو  سيرفس  أن  حيث  الشكل  وحتى 

جهاز يمكنه التحول إلى تابلت.

سلط الموقع األمريكي «ماشابل» الضوء 
األغــرب  يعد  بتصميم  هــاتــف  ظــهــور  على 
للتمويل  «إنــديــجــوجــو»  بموقع  الــعــالــم  فــي 
الجماعي، إذ يأتي هذا الهاتف الجديد على 
شكل ثمرة الموز، في محاولة لالبتعاد عن 
التصميمات التقليدية للهواتف الذكية التي 

مل منها المستخدمون.
يــعــمــل هــــذا الــهــاتــف الــجــديــد بــطــريــقــة 
مختلفة عن الهواتف العادية، إذ يحتاج إلى 
االتصال بالهاتف األساسى للمستخدم عبر 
واستقبال  إجراء  له  ليتيح  البلوتوث،  تقنية 
لن  المستخدم  أن  يعني  مما  المكالمات، 

يــمــكــنــه االعــتــمــاد عــلــيــه بــشــكــل كـــامـــل، بل 
سيحتاج دائما إلى هاتفه الذكي األساسي.

وســيــتــوفــر الــهــاتــف الــجــديــد بــســعــر ٤٠ 
تتيح  قــويــة  بــبــطــاريــة  وســيــتــمــيــز  دوالرا، 
الكالم،  وقــت  من  ساعات   ١٠ للمستخدم 
فضال عن عدد قليل من األزرار للرد على 

المكالمة وإغالقها بعد االنتهاء منها.
منه  فالغرض  الهاتف،  لمطوري  وفقا 
هو وضع االبتسامة على وجوه مستخدميه، 
كما ستذهب ١ في المئة من أرباح مبيعات 
الــهــاتــف أيــضــا إلــــى مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة 

الهدف منها الحفاظ على الغوريال.

هاتف على شكل ثمرة الموزمايكروسوفت تكشف عن جهاز جديد

Osama  Ali



الوجه اآلخر٦٦

كرة  مع  بداياتك  عن  حدثنا  ڈ 
القدم ؟

- عندما كنت صغيراً كنت أفضل 
أن أصــبــح ضــابــط شــرطــة وكــنــت 
وبعد  كــثــيــرا  المهنة  بــهــذه  معجبا 
ذلـــك عــنــدمــا بــــدأت فـــي مــمــارســة 
ـــبـــاهـــي كـــثـــيـــراً  ـــت الــــريــــاضــــة شـــــد ان

ريــــاضــــة الـــســـبـــاحـــة 
أصبح  أن  وتمنيت 
فيها  أولمبيا  بــطــالً 
ولـــكـــن كــــرة الــقــدم 
ـــســـيـــر فــي  كـــــانـــــت ت
عـــــروقـــــي وبـــــــدأت 
قـــصـــتـــي مـــــع عـــالـــم 
المستدير  الساحرة 
مـــن خــــالل الــفــئــات 
الــســنــيــة فــي الــنــادي 
األهلي الذي اعتبره 
كبير  فضل  صاحب 

ـــه قـــدم لـــي الــكــثــيــر خــالل  عــلــي ألن
بالمالعب.  مسيرتي 

ڈ  كــيــف تــقــضــي وقــتــك حــالــيــاً 
بعد اعتزال الكرة؟

- وقتي كله موزع ما بين النادي 
وبــيــن بــيــتــي وعــائــلــتــي فــأنــا أتــولــى 
ــاًَ مــنــصــب الــمــديــر الــريــاضــي  ــي حــال
دائمة  بصفه  وأتــواجــد  األهــلــي  فــي 
فــي الـــنـــادي مــن أجـــل مــتــابــعــة كل 
شـــــيء وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لــالعــبــيــن 
ومـــســـانـــدة الــعــمــيــد فــــي مـــشـــواره 
هناك  ولكن  المختلفة  بالبطوالت 
واألصدقاء  للعائلة  مخصص  وقت 
لمتابعة  وقــت  دائــمــا  هناك  وأيــضــا 
أبنائي حيث إن لدي ولدين يلعبان 
في النادي األهلي ومنتخب أسباير 
خاصة  كبيرا  مستقبال  لهما  وأتوقع 
في ظل إشادة المدربين بمستواهم 
يكونا  أن  لهما  أتمنى  شخصياً  وأنا 

أفضل مني في المستقبل. 

البر والبحر

ڈ حدثنا عن هواياتك وعالقتك 
مع البر و البحر ؟

الهواية  هــي  الــقــدم  كــرة  تبقى    -
األولى بال منازع حتى بعد اعتزالها 
حـــيـــث تـــكـــون هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
الــمــنــاســبــات الــتــي ألــعــب فــيــهــا كــرة 
الــقــدم مــع األصــدقــاء 
وأنا شخصيا حريص 
ـــــــى مــــــمــــــارســــــة  عـــــــل
الـــــريـــــاضـــــة بــــصــــورة 
أجل  من  يوميه  شبه 
صحتي  على  الحفاظ 
أنا  وعموما  ولياقتي 
أتــخــذ مـــن الــريــاضــة 
ـــــوب حــــيــــاة فــي  أســـــل
هناك  ألن  شـــيء  كــل 
الــكــثــيــر األمــــــور الــتــي 
الرياضة  من  نتعلمها 
وبــالــنــســبــة لــلــهــوايــات األخــــرى فأنا 
مـــن عــشــاق الــبــحــر وصــيــد السمك 
من  أنني  كما  واألهل  األصدقاء  مع 
مــحــبــي الــســفــر ولــكــن لــيــس بشكل 
كثيرا  المغرمين  مــن  ولست  دائــم 

وأفضل  والسباقات  السيارات  بعالم 
الـــهـــدوء بــشــكــل عـــام ألنـــه يمنحك 
ويشعرك  بعمق  للتفكير  الفرصة 

بالراحة.
أبناؤك  يسير  أن  تتمنى  هــل  ڈ 

علي خطاك في المستقبل ؟
- الشك أن كل أب يريد أن يكون 
أبناؤه أفضل منه في المستقبل وهو 
ويوسف  محمد  ألبنائي  أتمناه  مــا 
وأتمنى أن يصبحا أفضل مني في 
الرياضة والتعليم وكل شيء , أبني 
ويوسف   ٢٠٠٣ مواليد  مــن  محمد 
في  ويــلــعــبــان    ٢٠٠٤ مــوالــيــد  مـــن 
منتخب أسباير والنادي األهلي وأنا 
بصورة  وأتابعهما  بهما  جدا  سعيد 
والتوجية  اإلرشــاد  وأقــدم  مستمرة 

لهما .

الالعب والموهبة

ڈ بـــمـــاذا يــخــتــلــف الـــالعـــب في 
الماضي عن الوقت الحالي ؟

- سابقا كانت المواهب كثيرة أما 
اليوم فـينحصر تفكير الالعبين في 
الــكــســب الــمــادي بــغــض الــنــظــر عما 
الملعب  فـــي  مــســتــوى  مـــن  يــقــدمــه 

وبــالــتــالــي الــمــادة الــيــوم طغت على 
إضافة  المعادلة  وغيرت  الموهبة 
إلى أن الوالء للنادي أو للشعار كان 
أكبر في الماضي ولم يعد له وجود 
حاليا بسبب االحتراف وهو مفهوم 
خــطــأ لـــدى الــبــعــض ألن االحــتــراف 
فــي األســــاس يــجــب أن يــقــوم على 
ـــوالء واإلخــــالص لــألنــديــة كما أن  ال
بــصــورة  مــوجــودة  كــانــت  التضحية 
أكــبــر فـــي الــمــاضــي بــعــكــس الــوقــت 
الحالي فقد اختفت بصورة كبيرة .

أثــرت  التي  المواقف  هــي  مــا  ڈ 
بحياتك كالعب ؟

دوراً  لعبت  كثيرة  أشياء  هناك   -
فـــي حــيــاتــي كـــالعـــب لـــكـــرة الــقــدم 
ولكن أبرزها كان الجيل الذي يلعب 
فـــي الـــنـــادي األهـــلـــي عــنــدمــا بـــدأت 
قدم  حيث  المالعب  فــي  مــشــواري 
والــدعــم  النصحية  الــجــيــل  هـــذا  لــي 
كثيرا  وساعدني  والنفسي  المعنوي 
فــــي أخــــــذ فـــرصـــتـــي مــــع الـــفـــريـــق 
وتــــقــــديــــم نـــفـــســـي بـــــصـــــورة قـــويـــة 
فضل  أنــســى  أن  يمكن  ال  وبالتالي 
األسماء  أبرز  بين  ومن  الجيل  هذا 

مال  عادل  الكابتن  الوقت  ذلك  في 
اهللا وعبد اهللا مبارك وفهد منيف 
وجمال البدر وغيرهم وهذا الجيل 
أنني  كما  لي  بالنسبة  قــدوة  اعتبره 
ال أنسي دور اإلدارة في ذلك الوقت 
فرصتي  أخــذ  فــي  ساعدتني  حيث 

بصورة كبيرة مع الفريق األول  ..

آخر األلقاب

ڈ ارتـــبـــط اســمــك بــآخــر ألــقــاب 
األهلي فكيف كان ذلك ؟ 

- فــــي الــحــقــيــقــة هـــنـــاك بــعــض 
الـــمـــحـــطـــات الــمــهــمــة فــــي حــيــاتــي 
ومشواري بالمالعب ولكن من بين 
أبــــرز وأهــــم هـــذه الــمــحــطــات هي 
بالمالعب  بــدايــتــي  فــي  كــانــت  الــتــي 
حــيــث كــنــت ســبــبــا فــي إحــــراز آخــر 
بالحصول  األهــــالوي  للعميد  لقب 
على بطولة كأس األمير موسم ٩٢ 
عــلــى حــســاب الــريــان وأتــذكــر تلك 
من  تمكنت  حــيــث  جــيــداً  ــمــبــاراة  ال
في  لــألهــلــي  الــفــوز  هـــدف  تسجيل 
الــدقــيــقــة األخــيــرة بــمــرمــى الــريــان 
تحويل  في  المباشر  السبب  وأكــون 
الكأس من الريان إلى قلعة العميد 

دخلت  بطولة  آخــر  كانت  ولألسف 
الدرجة  صعيد  على  النادي  خزينة 

األولى.
ڈ مدربون كان لهم بصمة في 

حياتك من هم ؟
- خـــالل مـــشـــواري فــي الــمــالعــب 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  هـــــنـــــاك  أن  الشـــــــك 

المدربين الذين تركوا 
بـــصـــمـــة فـــــي حــيــاتــي 
بدايتي  منذ  الكروية 
مــــــع فــــــــرق الــــفــــئــــات 
ومن  باألهلي  السنية 
حسن  الدكتور  بينهم 
أبو عبده وفاتح النقر 
مـــبـــارك  اهللا  وعــــبــــد 
ومــــــحــــــمــــــود شــــاكــــر 
ـــمـــدرب  ال أنـــســـى  وال 
زوران  الــيــوغــســالفــي 
حــــيــــث أخـــــذنـــــي مــن 

األول  الــفــريــق  إلــى  الناشئين  فــريــق 
مباشرة في موسم ٩١ – ٩٢ وغيرها 
من األسماء األخرى التي تأثرت بها 
واستفدت منها كثيراً وتعلمت منها 

الكثير من األمور الهامة.

أول هدف

ڈ هل تتذكر أول أهدافك وفي 
شباك أي فريق سجلتها؟

كــنــت  ــــقــــد  ل الـــحـــقـــيـــقـــة  فــــــي   -
عندما  كــبــيــرة  بــصــورة  مــحــظــوظــاً 
إلــى  الناشئين  فــريــق  مــن  صــعــدت 
وكــنــت  مـــبـــاشـــرة  األول  ـــفـــريـــق  ال
عـــــنـــــد حـــــســـــن ظـــن 
ـــمـــدرب فـــي ذلــك  ال
الـــــوقـــــت وتــمــكــنــت 
أول  تــســجــيــل  مــــن 
أهـــــدافـــــي بــمــرمــى 
أول  فـــــي  الــــعــــربــــي 
مع  رسمية  مــبــاراة 
الموسم  في  األهلي 
صــعــدت منه  ـــذي  ال
األول  الــفــريــق  إلـــى 
قــــادمــــاً مـــن فــريــق 
وسجلت  الناشئين 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي ثـــانـــي مـــبـــاراة 
كثيراً  سعيداً  وكنت  الخور  بمرمى 
ــــذي  ال زوران  مــــدربــــي  ــــك  وكــــذل
األول  الفريق  مع  الفرصة  أعطاني 

رغم صغر سني في ذلك الوقت .

ً عبد اهللا جاسم نجم العنابي سابقا

ــــي ومـــنـــتـــخـــب أســـبـــايـــر ــــل ـــــادي األه ـــــن ــــي ال ــــــــداي يـــلـــعـــبـــان ف ول

ـــــــي ـــــــائ ــــــــــع أصـــــــدق ــــــــــدم م ــــــــــق ـــــــــــــرة ال ــــــــــب ك ــــــــــع ــــــــــوب حــــــــيــــــــاة وأل ــــــــــل ـــــــــاضـــــــــة أس ـــــــــري ال

محمد عبد اهللا جاسم يسير على خطى والده

يوسف عبد اهللا جاسم أخذ من والده الموهبةعبد اهللا جاسم نجم النادي األهلي سابقا والمدير الرياضي حالياً

أعشق 
السفر

 والبحر وصيد 
السمك 

سجلت أول 
أهدافي مع الفريق 
األول بمرمى
 العربي

تأثرت 
بالمدربين 

حسن أبو عبده 
وفاتح النقر 

كرة القدم هوايتي األولى بال منازعكرة القدم هوايتي األولى بال منازع

            حوار - رمضان مسعد:

والعنابي  األهــلــي  الــنــادي  نجم  جــاســم  اهللا  عبد  أكــد 
الالعبين  أن  لألهلي  الحالي  الرياضي  والمدير  سابقا 
بغض  المادي  الكسب  عن  يبحثون  الحالي  الوقت  في 
النظر عن المستوى الذي يقدمونه في الملعب، بعكس 
ما كان عليه األمر في السابق حيث كان الالعب يتمتع 

بالموهبة والوالء لناديه.
وقــال في حــوار مع ملحق منوعات [ أن كرة 
القدم هوايته األولى بال منازع وعلى الرغم من عشقه 
لمهنة ضابط الشرطة إال أن عشقه للساحرة المستديرة 
الفئات  خــالل  مــن  الــبــدايــة  لتكون  شباكها  فــي  أوقــعــه 
فضل  صاحب  اعتبره  الــذي  األهلي  النادي  في  السنية 
كبير عليه ألنه قدم له الكثير خالل مسيرته بالمالعب. 
حياة  إن الــريــاضــة أســلــوب  اهللا جــاســم  عــبــد  وقــــال 
أصدقائه  مــع  الــقــدم  كــرة  لعب  على  يــحــرص  ولــذلــك 
للحفاظ على لياقته بشكل مستمر كما أنه يعشق السفر 
والبحر وصيد السمك ولكنه ليس من المغرمين بعالم 
الــســيــارات والــســبــاقــات ويــفــضــل الــهــدوء وعــلــى صعيد 
األشــخــاص الــذيــن أثـــروا فــي مسيرته الــريــاضــيــة قال 
تأثرت بالمدربين حسن أبو عبده وفاتح النقر وعبد اهللا 

مبارك ومحمود شاكر و المدرب اليوغسالفي زوران.

الخميس ١٥ شعبان ١٤٣٨ هـ - ١١ مايو ٢٠١٧ م



٧٧
الخميس ١٥ شعبان ١٤٣٨ هـ - ١١ مايو ٢٠١٧ م

ـــكـــاتـــب واإلعـــــالمـــــي أحــمــد  كـــشـــف ال
الــــحــــمــــادي عـــــن تـــحـــضـــيـــره لــعــمــلــيــن 
في  الــســقــوط  بــعــنــوان  األول  جــديــديــن: 

الهاوية
وتحكمها  امرأة  طغيان  قصة  تحكي 
الــدوحــة  بين  أحــداثــهــا  وتـــدور  بزوجها 

واإلســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة فـــي 
ثــــمــــانــــيــــنــــيــــات الـــــقـــــرن 
ــعــمــل  الـــعـــشـــريـــن أمـــــا ال
الـــــــثـــــــانـــــــي فــــــهــــــو عـــمـــل 
مــــــســــــرحــــــي بـــــعـــــنـــــوان 
(مـــــــــــا يـــــمـــــلـــــى عــــيــــنــــه) 
وتــــــدور فــكــرتــهــا حـــول 
من  السيئة  الــتــصــرفــات 
ــــاب  بــعــض الــتــجــار وأرب
باإلضافة  ,هــذا  األعمال 
إلـــــــى إصــــــــــدار الـــطـــبـــعـــة 
نحن  كــتــاب  مــن  الثانية 

جديدة  مقاالت  يضم  والــذي  والتنمية 
الحمادي. ألحمد 

وقــــــــال الـــــحـــــمـــــادي فـــــي حــــــــوار مــع 
مـــنـــوعـــات [ أنــــه يــنــشــر مــقــاالتــه 
وخـــــــواطـــــــره عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
صفحته  من  يجعل  أن  على  ويحرص 

عــلــى فــيــس بـــوك مــنــبــراً لــنــشــر مــواعــيــد 
في  عضو  أنــه  كما  الثقافية   الفعاليات 
مجموعة  مع  الثقافي  البنفسج  صالون 
ــــــــاء واإلعــــالمــــيــــيــــن ويــبــحــث  مــــن األدب
مــســتــجــدات الــســاحــة الــثــقــافــيــة مــؤكــداً 
دعـــمـــه لـــلـــمـــبـــادرات الــشــبــابــيــة واألســــر 
الخاصة  أجـــواءه  لــه  إن  وقــال  المنتجة 
فــــــي الـــــكـــــتـــــابـــــة حـــيـــث 
يـــفـــضـــل الــــكــــتــــابــــة فــي 
مـــكـــان هــــــادئ قــريــب 
مـــــــن الــــطــــبــــيــــعــــة كـــمـــا 
الذاتية. السير  تستهويه 

ڈ حــدثــنــا عـــن آخــر 
األدبية؟ أعمالك 

لـــــي  صــــــــــــــــــــدرت   -
مــــجــــمــــوعــــة قــصــصــيــة 
الوجدان  أسيرة  بعنوان 
ـــــهـــــا ســــــــــرد حــــكــــائــــي  ب
واقــــــعــــــي عــــــن قـــضـــايـــا 
كما  الــمــعــاصــرة،  والــتــحــوالت  المجتمع 
أصــــدرت الــعــام الــمــاضــي كــتــابــاً جــديــداً 
نــحــن والــتــنــمــيــة وهـــو جــمــع لــعــدد من 
منه  الثانية  الطبعة  وسأصدر  مقاالتي 
قـــريـــبـــاً وبــــه مـــقـــاالتـــي الـــجـــديـــده، كــمــا 
درامــيــة  روايـــة  كــتــابــة  مــن  للتو  انتهيت 

الهاوية  فــي  الــســقــوط  اسميتها  واقــعــيــة 
وتحكمها  امـــراة  طــغــيــان  قــصــة  تحكي 
الــدوحــة  بين  أحــداثــهــا  وتـــدور  بزوجها 
واإلســكــنــدريــة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن وســـأوقـــعـــهـــا فــــي مــعــرض 

القادم. الكتاب 
ڈ حــدثــنــا عـــن عــالقــتــك مـــع مــواقــع 

االجتماعي؟ التواصل 
تــعــامــلــي  طـــبـــيـــعـــة    -
مـــــع مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
تـــعـــدو  ال  االجــــتــــمــــاعــــي 
أو  مـــســـتـــخـــدمـــا  كــــونــــي 
مــــشــــتــــركــــا فـــــعـــــاال فـــي 
التواصل  برامج  معظم 
تويتر  مثل  االجــتــمــاعــي 
ـــجـــرام والــفــيــس  ـــســـت وان
مقاالتي  به  وأنشر  بوك 
دائــم  بشكل  وخــواطــري 
ومــــشــــتــــرك أيــــضــــا فــي 

في  متخصصة  ثقافية  مجموعات  عدة 
الثقافي  البنفسج  صالون  منها  الواتساب 
من  الــعــربــي  الــوطــن  نــخــب  يجمع  الـــذي 
ــــذي  كـــتـــاب وإعـــالمـــيـــيـــن وشــــعــــراء، وال
أســـســـتـــه وتــــديــــره الـــشـــاعـــرة الــقــطــريــة 
اسمها  مجموعة  وأديـــر  عبيد  ســمــيــرة 

مــجــلــس الــكــاتــب أحـــمـــد الـــحـــمـــادي بها 
نخبة من األصدقاء اإلعالميين واألدباء 
فيها  ونــنــاقــش  القطريين  والقانونيين 
المحلية  الــســاحــة  عــلــى  يــطــرح  مــا  أبـــرز 
في  مرة  بعضنا  مع  ونجتمع  والعالمية 
بمنطقة  الــكــائــن  مجلسي  فــي  األســبــوع 
قدر  وأحـــاول  قطر  جــنــوب  خــالــد  عين 
اســتــطــاعــتــي االســتــفــادة 
الفكري  الــمــحــتــوى  مــن 
من  النزهاء  للمثقفين 
الـــــعـــــرب عــــبــــر مــنــصــة 
تـــويـــتـــر وأدعـــــــم جــمــيــع 
ــــادرات الــشــبــابــيــة  ــــمــــب ال
وأصـــــحـــــاب الـــمـــشـــاريـــع 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة واألســـــــــر 
أحــاول  كــذلــك  المنتجة 
حــســابــي  مـــن  أجــعــل  أن 
مـــنـــصـــة لـــــإلعـــــالن عــن 
الـــمـــؤتـــمـــرات الــثــقــافــيــة 
قطر  فــي  الفنية  والــفــعــالــيــات  والــــورش 

العربي. والعالم 
ـــــذي  ال األدبــــــــــي  ـــــون  ـــــل ال هـــــو  مـــــا  ڈ 

؟ يستهويك 
- أحــــب الــكــتــابــة وأوفــــــر لــهــا أجــــواء 
والتلفزيون  الهاتف  أغلق  حيث  خاصة 

الكريم  الــقــرآن  من  ورد  بــقــراءة  وأقــوم 
واالســتــعــانــة بـــاهللا وأفــضــل الــكــتــابــة في 
مــــكــــان هـــــــادئ قــــريــــب مـــــن الــطــبــيــعــه 
قــراءة  أفضل  كما  البحر،  أو  كالحدائق 
كـــتـــب الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة أبــــرزهــــا كــتــب 
في  السابق  العمل  وزيــر  القصيبي  غــازي 
النفط  وزيـــر  النعيمي  وعــلــي  الــســعــوديــة 

ــــى  ــــمــــن الـــــــســـــــعـــــــودي وأت
ــــار الــمــثــقــفــيــن  مـــــن كــــب
والـــــــــــــوزراء الــقــطــريــيــن 
الذاتيه  بسيرهم  إتحافنا 
ألنـــهـــا تــخــلــيــد وتـــدويـــن 
لـــحـــيـــاتـــنـــا وبــــهــــا فـــوائـــد 
آخر  أمــا  للشباب،  جمه 
كتاب  فهو  قــرأتــه  كــتــاب 
لإلعالمي  مرتين  عشت 
المصري حمدي قنديل، 
وأفـــضـــل روايـــــة قــرأتــهــا 
هــــي أحــــضــــان الــمــنــافــي 
للروائي أحمد عبدالملك.

ڈ  ما النصيحة التي تقدمها للشباب ؟
- أنصح الشباب بضرورة قراءة الكتب 
والحرص  منها  المهم  واقتناء  المفيدة 
العملية  الـــفـــرص  مـــن  االســـتـــفـــادة  عــلــى 
تطوير  على  والــحــرص  بالمجتمع،  لهم 

المراكز  بأنشطة  االنخراط  عبر  أنفسهم 
واإلكثار  الثقافية  والمؤسسات  الشبابية 
من األعمال التطوعية ألنها سبيل للتميز 

وبناء العالقات االجتماعية.
الكتابة  لورشة  تقييمك  ما  أخيراً  ڈ 

فيها؟ تشارك  التي  المسرحية 
- بـــدايـــة أنـــا أثــمــن جــهــود الــقــائــمــيــن 
عــــلــــى مـــــركـــــز شــــــؤون 
الثقافة  بوزارة  المسرح 
ــــدعــــم  والــــــــريــــــــاضــــــــة ل
من  المسرحية  الحركة 
خــــالل رفـــدهـــا بــكــتــاب 
مــــســــرحــــيــــيــــن لـــديـــهـــم 
الــــمــــوهــــبــــة اإلبــــداعــــيــــة 
جـــنـــبـــا إلــــــى جــــنــــب مــع 
الـــخـــبـــرة األكـــاديـــمـــيـــة، 
ولــقــد حــقــقــنــا اســتــفــادة 
متميزة منذ أن شاركنا 
ــــــورشــــــة،  فــــــي هــــــــذه ال
وأنـــا أعــمــل حــالــيــاً عــلــى االســتــفــادة من 
نظريا  عليه  أحصل  ما  بتطبيق  الورشة 
مسرحيا  نصا  وأكتب  عملي  جانب  إلى 
ــا بـــعـــنـــوان (مــــا يــمــلــى عــيــنــه)  اجــتــمــاعــي
وســـأحـــاول أن يــكــون تــجــســيــدا لــكــل ما 

الورشة. خالل  استفدته 

                                        الكاتب واإلعالمي أحمد الحمادي لمنوعات [:

أفـضـــــل الكتابــــــة فــــي  الطبيـــعــــة أفـضـــــل الكتابــــــة فــــي  الطبيـــعــــة 
ــــــــــــي ــــــــــــات ــــــــــــي الـــــــــــهـــــــــــاويـــــــــــة أحـــــــــــــــــــدث رواي الـــــــــســـــــــقـــــــــوط ف

ــــه  ــــن ــــي ـــــــــــا يــــــمــــــلــــــى ع ـــــــــوان م ـــــــــــدة بـــــــــعـــــــــن ـــــــــــدي ـــــــة ج ـــــــمـــــــاعـــــــي مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة اجـــــــت

ي
اف

ثق
 ال
ى
ه
مق

ال

أسيرة الوجدان 
سرد واقعي 
عن قضايا 
المجتمع 

طبعة
 ثانية من 

كتاب نحن 
والتنمية

أنشر مقاالتي 
وخواطري 
على مواقع 
التواصل

تضم ١٣٣ عمالًتميم العزم وسلمان الحزم

٣ معارض تحتفي بالفن اإلسالميجدارية تعزز روح األخوة القطرية السعودية
تعتبر   :] مــنــوعــات  الدوحة- 
من  الحزم  وسلمان  العزم  تميم  لوحة 
الفنانان  بها  يعتز  التي  الفنية  األعــمــال 
أحــمــد الــمــســيــفــري وفــهــد الــمــعــاضــيــد و 
مشاركتهما  هــامــش  عــلــى  إنــجــازهــا  تــم 
ــثــقــافــي  فــــي مـــهـــرجـــان الــــجــــنــــادريــــة ال
والعمل  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة 
قطر  بين  العالقة  لعمق  تجسيد  بمثابة 
والــســعــوديــة، عــبــر تــلــك الــجــداريــة التي 
القطري  الجناح  مدخل  في  وضعها  تم 
أن  الفنانان  فيها  واخــتــار  بالمهرجان، 
يــرســمــا صــــورًة تــجــمــع حــضــرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثاني 
الحرمين  وخــادم  المفدى،  البالد  أمير 
عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
استحسان  العمل  القــى  وقــد  ســعــود،  آل 
المهرجان،  في  قطر  دولــة  جناح  زوار 
لمشاهدته  كبير  بشكٍل  تــوافــدوا  الــذيــن 
ولــقــد كـــان الــقــصــد مــن هـــذا الــعــمــل هو 
يجول  عما  للتعبير  وسيلة  الــفــن  جعل 
بــخــاطــر الــفــنــانــيــن، فــفــكــرة الــجــداريــة 
المهرجان  في  قطر  مثال  منذ  جاءتهما 
”الجنادرية“،  والثقافة  للتراث  الوطني 
ولــعــل حــمــاســهــمــا لــلــمــشــاركــة فـــي هــذه 
جميع  تستهوي  التي  الثقافية  التظاهرة 

الشعوب الخليجية، قد تسبب في تزاحم 
األفكار لديهما خالل رسم العمل، األمر 
الفرشاة  استخدام  فرص  من  زاد  الذي 
واأللوان بشكل أكبر، وبالتالي التوسع في 
ألفضل  للوصول  وسعيا  العمل،  عناصر 
نتيجة من خالل لوحة معّبرة تمثل كل 
مشاعر السعادة والفخر التي خالجتهما 
جّراء هذه المشاركة، ويؤكد الفنان فهد 
لعمق  المعاضيد أن العمل يمثل نموذجاً 
ووحــدة  البلدين،  بين  األخــويــة  العالقة 

الـــمـــصـــيـــر، حـــيـــث خــــط عــلــيــه بــجــانــب 
صورة خادم الحرمين الشريفين عبارة 
عــبــارة  اخــتــار  الـــحـــزم“، فيما  ”ســلــمــان 
أمير  صــورة  جانب  إلــى  الــعــزم“  ”تميم 
أن  المعاضيد  ويــوضــح  الــمــفــدى،  الــبــالد 
ألــوان  هــي  اعتمادها  تــم  التي  الــخــامــات 
أن  إلى  مشيراً  القماش،  على  األكريليك 
الجدارية تهدف إلى تعزيز روح األخوة 
بين الشعبين الشقيقين من خالل الفن، 

وتحفيز الجمهور لمشاهدة العمل.

الدوحة - منوعات [:
تــــتــــواصــــل فـــــي الـــمـــؤســـســـة 
(كتارا)  الثقافي  للحي  العامة 
أعــمــال ثــالثــة مــعــارض فنية 
مــــتــــنــــوعــــة ومـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
لكنها  وأســالــيــبــهــا  تــقــنــيــاتــهــا 
مـــتـــقـــاربـــة فــــي مــواضــيــعــهــا، 
الثقافي  البعد  يربطها  حيث 
اإلســــــــالمــــــــي فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

تجلياته وأشكاله.
فـــــــفـــــــي مــــــــعــــــــرض لــــفــــن 
ـــخـــرز، تــقــدم  الــفــســيــفــســاء وال
شكور  نسيمة  الهندية  الفنانة 
أبــرزهــا  مــن  فنية  قطعة   ٤١
رســـــــم ضــــخــــم يـــعـــتـــمـــد فــن 
الــحــرام  للمسجد  الــتــنــقــيــط، 
باستخدام  المكرمة  مكة  في 
أكــــــثــــــر مـــــــن ســــتــــمــــئــــة ألـــــف 
قصاصة ورق بخمسة ألوان، 
ـــجـــاز هــذا  حــيــث اســـتـــغـــرق إن

العمل ما يزيد على عامين.
وفـــي مــعــرض فــنــي آخــر، 
 ٤٥ عزام  علي  الفنان  يعرض 
رّكز  األحجام  مختلفة  لوحة 
الجاللة  لفظ  إبراز  على  فيها 

وفــــــق رؤيــــتــــه الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 
قــدمــهــا بــاالعــتــمــاد عــلــى قــوة 
تزينت  حيث  والشكل،  اللون 
لــوحــاتــه بــكــلــمــة الــجــاللــة في 
ليجعل  االتــجــاهــات  مختلف 
مــن عــمــلــه رســالــة فــنــيــة إلــى 
الــمــتــلــقــي بــأهــمــيــة االعــتــمــاد 
عــلــى اهللا والـــرجـــوع إلــيــه في 

كل أمور الحياة.

يجمع  مختلف،  وبأسلوب 
مـــعـــرض الــفــنــانــة الــســعــوديــة 
-ويتضمن  الــقــصــيــبــي  ــود  خــل
في  كــثــيــرة  فــنــونــا  لوحة-   ٤٧
الفنون  ويطرح  واحــد،  وقــت 
الخط  في  متمثلة  اإلسالمية 
الـــعـــربـــي، بــطــريــقــة عــصــريــة 
تضيف جماال وبعًدا آخر إلى 

جمالها األصلي.

وعن معرضها، قالت خلود 
الضوء  سلطت  إنها  القصيبي 
مـــن خـــاللـــه عـــلـــى الــخــطــوط 
والمنسية،  المتداولة  العربية 
تقديمها  على  حرصت  والتي 
خالل  مــن  عصرية  بطريقة 
بــعــض اإلضــــافــــات الــجــمــالــيــة 
أي  ديــكــور  مــع  تتناسب  حتى 

مكان توضع فيه.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

ــــــــــــي ــات

ززرززززرززززززرزرزرزززززززززرزززرررررزرزرزرزرزرزززززز أعمال معرض فن الفسيفساء والخخ مممممممممممممممممننننننننن
تتممممممييم العزم وسلمان الحزمممزززمزمزمممم



المهفة والقفة أبرز صناعات سعف النخيل
شكلت سعف النخيل مادة أولية للعديد من المنتجات 
في  يومي  بشكل  استخدامها  واألجـــداد  اآلبــاء  اعتاد  التي 
كــافــة نــواحــي الــحــيــاة والــتــي انــدثــرت فــي الــوقــت الحالي 

وأصبح استخدامها يقل يوماً بعد آخر.
النخيل  سعف  مــن  تصنع  كانت  التي  المنتجات  ومــن 
وكانت  المهفة  الــســابــق:  فــي  عنها  االســتــغــنــاء  يمكن  وال 
كانت  والتي  البارد،  الهواء  لجلب  الصيف،  أثناء  تستخدم 
عن  الــذبــاب  طــرد  على  الــكــهــربــاء  مــجــيء  قبل  تستخدم 
األطفال والطعام (األكل) وغير ذلك، والمهفة مكونة من 

مستطيل  أو  مربع  أو  دائــري  شكل  على  فتأتي  الخوص، 
بها قصبة، جزء من السعفة مشذبة من الخوص.

المنتج الثاني هو الجفير: وهو وعاء دائري من الخوص 
المحكم ومغلق من جميع الجوانب ما عدا الجانب العلوي 
ويستخدم  علوية،  واحدة  عروة  أو  جانبيتان  عروتان  له 
األطعمة،  وحفظ  النخيل  وثمار  واألسمدة  األتربة  لنقل 
أما المنتج الرابع فهو القفه وتشبه الجفير إال أنها أصغر 
لحفظ  وتستخدم  الملون،  الخوص  من  ومصنوعة  قليال 

المالبس واألغراض المنزلية.
أما المنتج الرابع فهو المخرافة وتأتي على شكل وعاء 
بحبل  أعـــاله  ويتصل  القفة  يشبه  الــخــوص  مــن  مصنوع 

نصف دائري يتم وضعه على الرقبة أثناء جني الرطب.
 خــامــســاً الــحــصــيــر: شــبــيــه بــالــمــدة إال أنـــه يــصــنــع من 
الـــخـــوص الــخــالــص ويـــفـــرش فـــي الــمــســاجــد والــمــجــالــس 

والغرف وأيضاً يستخدم كغطاء داخلي ألسقف الغرف.
الــســرود: ويسمى الــســفــرة وهــو عــبــارة عن   وســادســاً 
بــســاط دائـــــري الــشــكــل مــصــنــوع مـــن الـــخـــوص الــمــلــون، 
لوضع  أو  الــوجــبــات  أثــنــاء  عليه  األكـــل  لــوضــع  ويــســتــخــدم 
هناك  سابقاً  ذكر  ما  إلى  وباإلضافة  للضيوف.  الفاكهة 
الــعــديــد مــن الــمــنــتــجــات الــتــي كـــان الـــخـــواص يعتمد في 
صناعتها على سعف النخيل، كالمكشة والمدها والجيسه 

والعريش والحبال والشاشه والحابول.

لصناعة الحبال من ليف النخيل

ية
دو

ن ي
ه
الدماك حرفة تراثية مهددة باالندثارالدماك حرفة تراثية مهددة باالندثارم

يسمى صانع الحبال باسم الدماج 
(أي الدماك)، أي أن الدمك هو فتل 
اك  أو برم الحبل، ومنها االسم الدمَّ
الحبال  كانت  وقد  الحبل،  صانع  أي 
النخيل  ليف  مــن  إمــا  تصنع  قديماً 
أو مـــن أنــســجــة الــعــســكــة (الــعــســقــة) 
أي عــرجــون عـــذق الــنــخــلــة. وكــانــت 
هناك حبال الكمبار المصنوعة من 
تستورد  كانت  و  الهند،  جــوز  ألياف 
من الهند، أما الحبال األكثر شيوعاً 
من  تصنع  كانت  التي  الحبال  فهي 
ليف النخلة، وتعتبر صناعة الحبال 
التي  التراثية،  القديمة  الحرف  من 
مارسها اآلبــاء واألجــداد منذ القرن 
باالندثار  مــهــددة  وبــاتــت  الــمــاضــي، 
بسبب التطور الصناعي الذي يشهده 

مــن «ليفة  الــحــبــال  وتصنع  الــعــالــم. 
النخيل» بعد فتلها، حيث يتم قطع 
لــيــف الــنــخــيــل وغــســلــه، ثـــم ينشف 
العملية  وهذه  الشمس،  أشعة  تحت 

تــــســــاعــــد عــــلــــى تــفــكــك 
الــلــيــف، فــيــكــون جــاهــزاً 
لـــلـــغـــزل بـــعـــد الــغــســيــل 
والــتــجــفــيــف والـــضـــرب 
والـــتـــمـــشـــيـــط، وتـُــصـــنـــع 
ـــــقـــــراقـــــيـــــر»،  ــــه «ال مــــن
وقـــــديـــــمـــــاً (الـــــثـــــيـــــاب)، 
وكــــــــان يـــســـتـــخـــدم فــي 

ربـــط أســقــف الــبــيــوت، كــمــا تتعدد 
استخداماته في األغراض اليومية.

صناعة الحبال

بــعــد عــمــلــيــة تــمــزيــق الــلــيــف من 

حتى  الماء  في  الليف  يوضع  النخلة، 
يــبــتــل ويــلــيــن ويــســهــل اســتــخــدامــه، 
وبعدها ينشف تحت أشعة الشمس، 
لـــكـــي يــتــفــكــك، يـــلـــي ذلـــــك عــمــلــيــتــا 
والتمشيط  الــضــرب 
الليف  يــصــبــح  بــعــده 
جــــــــاهــــــــزاً لـــعـــمـــلـــيـــة 
صــــنــــاعــــة الــــحــــبــــال. 
ــــيــــة  وتــــــــــتــــــــــم عــــمــــل
على  الحبال  صناعة 
المرحلة  مرحلتين، 
األولــــــــــــــــــى، تـــســـمـــى 

الدماج، والثانية تسمى الكسار.
الحبال  من  أخــرى  أنــواع  وهناك 
وتبدأ  النخيل،  عراجين  من  تصنع 
عملية صناعة الحبال من العرجون 

بدفنه  وذلــــك  الــعــرجــون  بــتــرطــيــب 
تــحــت الـــرمـــل بــالــقــرب مـــن ســاحــل 
الــبــحــر لــعــدة أيـــام لــيــتــشــرب بالماء 
ويسهل تفكيكه واستخدام أنسجته، 
وبــعــدهــا يتم إخـــراج الــعــرجــون من 
كبيرة  بقطع  ضــربــه  ويــتــم  األرض 
ويتحول  يتفكك  حتى  الخشب  مــن 
إلـــى ألــيــاف، بــعــد ذلـــك تــبــدأ عملية 
الحبل  صناعة  بطريقة  الحبال  فتل 
من ليف النخيل نفسها. وفي الغالب 
تــســتــخــدم الــحــبــال الــتــي تــصــنــع من 
ألياف العرجون على ظهر السفينة، 
السيب  يمسكه  الذي  كحبل (الزيبل) 
إلنــزال الغيص وحبل (اإليــدة) الذي 
يمسك به الغيص أثناء تحركه بحثاً 

عن المحار في قاع البحر.

الخميس ١٥ شعبان ١٤٣٨ هـ - ١١ مايو ٢٠١٧ م 

ليفة النخيل استخدمت 
في صنع القراقير 
والثياب قديماً

تشهدها  التي  الفعاليات  معظم  تحرص 
الـــدوحـــة عــلــى تــخــصــيــص أنــشــطــة خــاصــة 

عدد  يظهر  الصورة  وفي  األطفال  بهوايات 
من األطفال يمارسون هوايتهم في الرسم.

تـــشـــهـــد الــــــزراعــــــة الـــقـــطـــريـــة تــــطــــوراً 
تلقاه  الـــذي  االهــتــمــام  ظــل  فــي  مــتــســارعــاً 
الدولة  تقدمه  الذي  والدعم  والتسهيالت 

ألصــحــاب الـــمـــزارع، هـــذا بــاإلضــافــة إلــى 
تــســويــق الــمــنــتــجــات الــقــطــريــة بـــاألســـواق 

لمحلية. ا

يجعل  مما  للسياحة  دعماً  تشهدها  التي  المهرجانات  بكثرة  الدوحة  مدينة  تتميز 
كبيراً  عــدداً  تستقطب  باتت  والتي  االحتفالية  والفعاليات  المهرجانات  عاصمة  منها 

السياح. من 

الرسم هواية محببة لألطفال

مستقبل زاهر بانتظار الزراعة القطرية

الدوحة عاصمة المهرجانات

كتب - إبراهيم صالح:
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