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الخميس ٨ شعبان ١٤٣٨ هـ - ٤ مايو ٢٠١٧ م

الــدوحــة -[ : طــالــب عـــدٌد مــن محبي 
الشباب  لتعريف  نــاٍد  بإنشاء  المائية  الرياضات 
يحقق  بما  ممارستها  وقواعد  الرياضات  بتلك 
مخاطر  أي  عــن  بــعــيــداً  والــفــائــدة  المتعة  لــهــم 
باإلضافة  لها،  الخاطئة  الممارسة  عــن  ناتجة 
لــلــدراجــات  جــديــدة  إنــــزال  منطقة  إنــشــاء  إلـــى 
وال  جـــداً  سيئة  الحالية  المنطقة  أن  خصوصاً 
تسع سوى دراجة واحدة ما يجعلهم ينتظرون 

لفترات طويلة إلنزال دراجاتهم.
وقال هؤالء في تصريحات لملحق منوعات 
وتعتبر  تجذبهم  الــريــاضــات  هــذه  إن   ]
حيث   ، األسبوعية  اإلجــازة  خالل  لهم  متنفساً 
محبي  بين  جماعية  مسابقات  الشواطئ  تشهد 
الـــدراجـــات الــمــائــيــة واســتــعــراضــات وحــركــات 
لممارسة  شـــروط  ثــالثــة  مــحــدديــن  بهلوانية، 
االقتراب  عدم  أولها  المائية  الدراجات  رياضة 
مــن أمــاكــن الــســبــاحــة، والــبــعــد عــن الــمــمــرات 
عدم  إلــى  بــاإلضــافــة  الكبيرة،  للسفن  المائية 
قـــيـــادة الــــدراجــــات فـــي الـــمـــيـــاه الــضــحــلــة ألن 
الماكينة قد تسحب الرمال والحصى ما يؤدي 

تعطيلها.  إلى 

ناٍد للرياضات المائية حلم الشباب

الدوحة - منوعات [: كشفت 
دراسة مسحية حول التعليم في قطر 
٢٠١٥ عــن انــخــفــاض نــســبــة الــطــالب 
المدرسة  في  بالملل  يشعرون  الذين 
 ٢٠١٢ في   ٪٥١ من  الوقت“  ”معظم 
النسبة  وكــانــت   ،٢٠١٥ فــي   ٪٤١ إلــى 

مــقــارنــة   (٪٤٥) الـــذكـــور  بــيــن  أعــلــى 
الـــدراســـة  وأجــــريــــت   .٪٣٧ بــــاإلنــــاث 
الباحثين  مـــن  فــريــق  بــهــا  قـــام  الــتــي 
االجتماعية  البحوث  لمعهد  التابعين 
في   SESRI المسحية  واالقتصادية 
شخصاً   ٣٩٩٤ بمشاركة  مدرسة   ٣٨

منهم ١٨٠٣ طالب و١٤٦٢ ولي أمر، 
و٤٩٥ مدرساً و٢٣٤ إدارياً.

كــمــا كــشــف الــــدراســــة عـــن ارتـــفـــاع 
نــســبــة رضـــا الــمــدرســيــن واإلداريـــيـــن 
عن دافعية الطالب ”المدرسين من 
٣٨٪ إلــى ٥٧٪ واإلداريــيــن من ٤٢ ٪ 

على   ٢٠١٥ إلــى   ٢٠١٢ مــن   ٪٧٢ إلــى 
الـــتـــوالـــي“. أوضــحــت الـــدراســـة تدني 
الواجبات  في  األمــور  أولياء  مشاركة 
في   ٪٤٦ مـــن  ألبــنــائــهــم  الــمــدرســيــة 

٢٠١٢ إلى ٣٩٪ في ٢٠١٥.

أحمد خليل:

حسين الصايغ:

األفالم األفالم 
الشبابيةالشبابية
تفتقد تفتقد 
للدعمللدعم

سلمان المالك: أعمالي
 تقدم رؤية مختلفة لألشياء

تطبيق دردشة للمصابين باضطرابات اللغةتطبيق دردشة للمصابين باضطرابات اللغة
ـــعـــرف بـ كــشــفــت شــركــة ســامــســونــج عـــن تــطــبــيــق جــديــد يُ

Wemogee، ووصفته بأنه أول تطبيق للدردشة عبر الرموز 
التعبيرية تم تصميمه لتمكين المستخدمين الذين يعانون من 
”الحبسة“ هو مصطلح يطلق على مجموعة من االضطرابات 
اللغوية الناتجة عن تلف في الدماغ، يجعل الشخص غير قادر 
على إيجاد المفردات أو حتى النطق من األساس، حيث يهدف 
وعواطفهم  أفكارهم  عن  التعبير  على  لمساعدتهم  التطبيق 
 Wemogee بشكل أكثر فاعلية. وحسب الشركة فإن تطبيق

جرى تطويره بالتعاون بين القسم اإليطالي لسامسونج وفريق 
متخصص في معالجة النطق، ليقوم بترجمة النصوص إلى 
من  مكونة  مكتبة  التطبيق  ويتيح  والعكس،  تعبيرية  رمــوز 
أكثر من ١٤٠ عبارة تتعلق باالحتياجات األساسية والعواطف 
واألفــكــار، كما أوضــحــت أن الــعــبــارات الــمــوجــودة مسبًقا من 
هي ”الحياة  مختلفة  فئات   ٦ إلــى  تنقسم  التعبيرية  الــرمــوز 
األنشطة   - المساعدة   - المشاعر   - والــشــرب  األكــل   - اليومية 

الترفيهية - االحتفاالت بالذكريات السنوية“.

قرض البرقع مهنة مهددة باالندثارقرض البرقع مهنة مهددة باالندثار

الجمهور الجمهور 
مقياس مقياس 
نجاح نجاح 
المذيعالمذيع
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الدوحة - منوعات [: قال الفنان سلمان المالك 
إن لوحتي ” امرأة ورجل ومساحة خضراء ” من األعمال 
التي أعتز بها وهي تجسد مقولة أن وراء كل امرأة ناجحة 
أو فاشلة رجالً ، وأنا أبحث عن رؤية مختلفة لألشياء في 
أعمالي دائماً ولكن من الجانب اإليجابي، وهناك الكثير 
تركوا  ولكنهم  الناس  عليها  تعارف  التي  المقوالت  من 
هذا  على  الضوء  أسلط  وأنا  المقولة  لهذه  اآلخر  الجانب 

الجانب المسكوت عنه أو المتروك إن صح التعبير.
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الذكور أكثر من اإلناث.. دراسة مسحية:

ــــطــــالب ال دافـــــعـــــيـــــة  عــــــن  الــــمــــدرســــيــــن  رضـــــــا  نـــســـبـــة   ٪  ٥٧
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              كتبت - هبة البيه: 

ــــــهــــــادي الـــــراكـــــب،  ــــــــــدت نـــــــوف عــــبــــد ال أّك
االجتماعية  الــبــحــوث  بمعهد  بــاحــث  مساعد 
قطر  بجامعة   SESRI المسحية واالقتصادية 
أن جــمــيــع مـــؤشـــرات الــدافــعــيــة لـــدى الــطــالب 
بعام  مقارنة  المستقلة  المدارس  في  تحسنت 
بناًء  كــانــت  النتائج  هــذه  أن  موضحة   ،٢٠١٢
قطر  فــي  التعليم  حــول  مسحية  دراســـة  على 
التابعين  الباحثين  من  فريق  بها  قــام   ٢٠١٥

لـــلـــمـــعـــهـــد، وأجــــــريــــــت فـــــي ٣٨ 
مدرسة بمشاركة ٣٩٩٤ شخصاً، 
ولي  و١٤٦٢  طالباً،   ١٨٠٣ منهم 

أمر، و٤٩٥ مدرساً و٢٣٤ إدارياً.
الهادي  عبد  نــوف  وأوضــحــت 
لملحق  تصريحات  فــي  الــراكــب 
الـــدراســـة  أن   ] مـــنـــوعـــات 
اســــتــــهــــدفــــت طـــــــالب الـــتـــعـــلـــيـــم 
اإلعـــــــــدادي والــــثــــانــــوي، بــهــدف 
إثـــــــــراء وتـــحـــســـيـــن الـــســـيـــاســـات 
والــمــمــارســات والــمــســاهــمــة في 
تــحــقــيــق رؤيــــــة قـــطـــر الــوطــنــيــة 

عن  مــعــلــومــات  الــــدراســــة  وتــضــمــنــت   ،٢٠٣٠
وقياس  المدرسي  النظام  في  الراهن  الوضع 
وتطلعاتهم  وخططهم  الطالب  لدى  الدافعية 
والمناهج  الــمــدرســيــة  والــمــرافــق  المستقبلية 

الدراسية.
طالب  نسبة  ارتــفــاع  عــن  الــدراســة  وكشفت 
المدارس المستقلة الذين أفادوا بأنهم راضون 
عــن مــدارســهــم مــن ٦٩٪ فــي ٢٠١٢ إلــى ٨١٪ 
االنخفاض  مــع  ينسجم  مــا  وهـــذا   ،٢٠١٥ فــي 

إلى  أشــاروا  الذين  الطالب  نسبة  في  الملحوظ 
احتمال تغيير مدارسهم إذا أتيحت لهم فرصة 
في   ٪٣٣ إلـــى   ٢٠١٢ فــي   ٪٤٧) بــذلــك  الــقــيــام 

.(٢٠١٥
كذلك بّينت الدراسة انخفاض نسبة الطالب 
الذين لم يبذلوا أقصى جهودهم في الدراسة 
من ٤١٪ في ٢٠١٢ إلى ٣٣٪ في ٢٠١٥، وكانت 
النسبة أعلى بين الذكور (٤١٪) مقارنة باإلناث 

.(٪٢٣)
كــمــا انــخــفــضــت نــســبــة الــذيــن أفـــــادوا بأنهم 
الــمــدرســة  فــي  بالملل  يــشــعــرون 
”مــعــظــم الــوقــت“ مــن ٥١٪ في 
٢٠١٢ إلى ٤١٪ في ٢٠١٥، وكانت 
 (٪٤٥) الــذكــور  بين  أعلى  النسبة 
وكانت   .(٪٣٧) بــاإلنــاث  مقارنة 
نــســبــة الــــطــــالب فــــي الــــمــــدارس 
الــمــســتــقــلــة الــــذيــــن تــغــيــبــوا عــن 
الـــمـــدرســـة مــرتــيــن أو أكــثــر في 
األسبوع انخفضت بشكل ملحوظ 
من ٢١٪ في ٢٠١٢ إلى ١٣٪ في 
٢٠١٥، في حين انخفضت نسبة 
المزمنة  المشاكل  من  يعانون  الذين  الطالب 
من  المستقلة  الــمــدارس  فــي  الدافعية  لتدني 
٣٢٪ في ٢٠١٢ إلى ٢٢٪ في ٢٠١٥. كما كشف 
الـــدراســـة عــن ارتـــفـــاع نسبة رضـــا الــمــدرســيــن 
(المدرسين  الــطــالب  دافعية  عــن  واإلداريـــيـــن 
إلى   ٪٤٢ من  واإلداريــيــن   ،٪٥٧ إلــى   ٪٣٨ من 
الـــتـــوالـــي).  عــلــى   ٢٠١٥ إلــــى   ٢٠١٢ مـــن   ٪٧٢
أوضحت الدراسة تدني مشاركة أولياء األمور 
في الواجبات المدرسية ألبنائهم من ٤٦٪ في 

٢٠١٢ إلى ٣٩٪ في ٢٠١٥.

دراسة مسحية حول التعليم في قطر تكشف:

٨١٨١٪ من الطالب راضون عن مدارسهم ٪ من الطالب راضون عن مدارسهم 
٪  ٤٥ ـــــة  ـــــب ـــــس ـــــن ب الــــــــبــــــــنــــــــات  مــــــــــن  الـــــــــمـــــــــدرســـــــــة  فــــــــــي  ــــــــالً  ــــــــل م ــــــــر  ــــــــث أك ـــــــــــور  ـــــــــــذك ال

 ٪١٣ ـــــــــــى  إل الــــــــطــــــــالب  ـــــــاب  ـــــــي غ ـــــة  ـــــســـــب ن انـــــــخـــــــفـــــــاض 
الــمــدرســيــة  ـــات  ـــب ـــواج ـــال ب يـــشـــاركـــون  ال  ـــــــور  األم أولــــيــــاء  مــــن   ٪  ٣٩
ــــدراســــة  ال ــــي  ف ـــم  ـــوده ـــه ج ـــى  ـــص أق ـــوا  ـــذل ـــب ي ــــم  ل ــــطــــالب  ال مــــن   ٪  ٣٣

الدراسة أجريت 
بـ ٣٨ مدرسة 

ومشاركة ٣٩٩٤ 
ً شخصا

التقرير يشمل أربعة أقسام تتعلق بالدافعية والنتائج٣ تقارير عن الوضع الراهن للنظام المدرسي

قــالــت نـــوف عــبــد الـــهـــادي الــراكــب 
إن الـــدراســـة تــتــضــمــن ثــالثــة تــقــاريــر 
اإلعــــدادي  التعليم  مــرحــلــة  وشــمــلــت 
(الــــصــــف الـــثـــامـــن والــــصــــف الـــتـــاســـع) 
والتعليم الثانوي (الصف الحادي عشر 

والصف الثاني عشر).
وتـــوّفـــر هـــذه الــتــقــاريــر مــعــلــومــات 
للنظام  ـــراهـــن  ال الـــوضـــع  عـــن  هــامــة 
الــمــدرســي فـــي قــطــر، بــمــا فـــي ذلــك 

وخططهم  الــطــالب،  لـــدى  الــدافــعــيــة 
والــمــرافــق  المستقبلية،  وتطلعاتهم 
الـــمـــدرســـيـــة، والــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة، 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن الـــتـــقـــاريـــر تــعــمــل 
عـــلـــى إثــــــــراء وتـــحـــســـيـــن الـــســـيـــاســـات 
والممارسات، والمساهمة في تحقيق 
في  عنها  الــُمــْعــرب  الــعــامــة  األهــــداف 
رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وأوضحت 
آراء  استكشاف  إلــى  الــدراســة  تــهــدف 

الجوانب  حول  المسح  في  المشاركين 
وإجــراء  المدرسي،  للنظام  المختلفة 
مـــقـــارنـــات مـــع الــنــســخــة األولــــــى من 
مـــشـــروع دراســـــة الــتــعــلــيــم فـــي قطر 
تغييرات  أي  تــتــبــع  وبــغــرض   ،٢٠١٢
حدثت  قــد  تــكــون  سلبية  أو  إيجابية 
منذ تنفيذ المسح األول في عام ٢٠١٢ 
لتوفير معلومات عن وضع السياسات 

التعليمية وقياس التغييرات.

ـــتـــقـــريـــر أربـــعـــة  يـــشـــمـــل ال
يناقش  األول  القسم  أقــســام، 
بالدافعية  المتعلقة  الــنــتــائــج 
القسم  الطالب؛  لدى  والرضا 
الثاني يركز على النتائج التي 
تـــخـــص خـــطـــط وتـــطـــلـــعـــات 
الخاصة  المستقبلية  الطالب 
بالتعليم العالي والوظائف في 
المعرفة؛  اقــتــصــاد  مــجــاالت 

الــقــســم الــثــالــث يــقــدم لمحة 
تتعلق  التي  النتائج  عن  عامة 
بمشاركة اآلباء وأولياء األمور 
وتــواصــلــهــم مـــع الــمــســؤولــيــن 
فــي الـــمـــدارس؛ القسم الــرابــع 
يـــلـــخـــص الـــنـــتـــائـــج الـــخـــاصـــة 
بتوجهات المدرسين وإداريي 
الـــــــمـــــــدارس تــــجــــاه الـــنـــظـــام 

المدرسي. 

مؤشرات  ثالثة  تحديد  تم 
لمعرفة درجة الدافعية لدى 
طـــالب الـــمـــدارس اإلعـــداديـــة 
والـــثـــانـــويـــة تـــجـــاه الــمــدرســة 
وهـــي: نسبة الــطــالب الــذيــن 
جهدهم،  أقــصــى  يــبــذلــوا  لــم 
نسبة الطالب الذين يشعرون 
بالملل معظم الوقت، ونسبة 
الـــطـــالب الـــذيـــن تــغــيــبــوا عن 

أكــثــر  أو  مــرتــيــن  الـــمـــدرســـة 
خـــالل األســـبـــوع؛ والــمــقــصــود 
بـــالـــدافـــعـــيـــة لــــــدى الـــطـــالب 
هـــو مــــدى حـــمـــاس الــطــالب 

ودافعيتهم نحو التعلم.
وبــشــكــل عــــام فــــإن جميع 
ـــدافـــعـــيـــة لـــدى  مـــــؤشـــــرات ال
الطالب تحسنت في المدارس 
المستقلة مقارنة بعام ٢٠١٢.

تقييمات إيجابية 
للمرافق المدرسية

بــــّيــــنــــت نــــتــــائــــج الـــــــدراســـــــة أن 
(الطلبة،  المعنية  الــثــالث  الفئات 
أعطت  واإلداريــــيــــن)  والمعلمين 
للمرافق  إيجابية  أكثر  تقييمات 
المستقلة  المدارس  في  المدرسية 
مــقــارنــة بــالــمــرافــق فــي الــمــدارس 
هــنــاك  أن  وأوضـــحـــت  األخــــــرى، 
حدثت  قد  جــداً  إيجابية  تــطــورات 
فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
ولكن ال تزال هناك فرصة كبيرة 
نــوع  بــكــل  يــتــعــلــق  فــيــمــا  للتحسين 
األعلى  النسب  المرافق،  هذه  من 
لتقييم جودة المرافق ”ممتازة“.

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــســـتـــوى الـــرضـــا 
فكانت  بــالــتــرتــيــب  الــمــرافــق  عـــن 
األول  ـــمـــركـــز  ال فــــي  الـــمـــكـــتـــبـــات 
ثـــم الـــمـــرافـــق الـــريـــاضـــيـــة وثــالــثــاً 
مــخــتــبــرات الــعــلــوم، وأخـــيـــراً كــان 
مــســتــوى الـــرضـــا عـــن الــمــقــاصــف 

المدرسية.

استطالعات٢٢
الخميس ٨ شعبان ١٤٣٨ هـ - ٤ مايو ٢٠١٧ م
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الخميس ٨ شعبان ١٤٣٨ هـ - ٤ مايو ٢٠١٧م

قضايا ساخنة

أطلقتها طالبات اإلعالم بعنوان تَبَيَّْن

حملة لمحاربة الشائعات
ــــــة  ــــــوم ــــــل ــــــع ــــــم ـــــــــــــن ال ــــــــــد م ــــــــــأك ــــــــــت ــــــة ال ــــــي ــــــف ــــــي ــــــك ــــــــــاب ب ــــــــــب ــــــــــش ــــــــــة  ال ــــــــــي ــــــــــوع ت

ــــــعــــــات ــــــشــــــائ ــــــضــــــاء عـــــــلـــــــى ال ــــــق ــــــل ــــــهــــــدف فـــــــئـــــــة الـــــــمـــــــراهـــــــقـــــــيـــــــن ل ــــــســــــت ــــــة ت ــــــحــــــمــــــل ال

ــــــوقــــــة ــــــــــصــــــــــادر مــــــوث ــــــــــن طـــــــــريـــــــــق م ــــــة ع ــــــوم ــــــل ــــــع ــــــم ــــــــــن ال ــــــــد م ــــــــأك ــــــــت ضــــــــــــــــــــرورة ال

أطــلــق عـــدد مــن طــالــبــات قــســم اإلعــــالم مــســار االتــصــال 
مشروع  ضمن  بعنوان ”تَبَيَّْن“  توعوية  حملة  اإلستراتيجي 
وهي  قلندر،  د.مــحــمــود  بــإشــراف   ،٢٠١٧ ربــيــع  تخرجهم 
حملة لمكافحة الشائعات والحد من آثارها بشكل تدريجي 

ونشر ثقافة التعامل معها.
وبينت الطالبات حصة محمد السبيعي، ومريم إبراهيم 
ظاهر،  حاتم  ورزان  البوعينين،  عيسى  وشيخة  العشيري، 
أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  فئة  تستهدف  الحملة  أن 
مجتمع  خلق  إلــى  الحملة  تسعى  حيث  ســنــة،   ١٤-٣٠ بين 
مستقر ومتماسك وفقاً لرؤية قطر ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى 

تطوير مجتمع آمن وعادل مستند على األخالق الحميدة.
عن  لـ[  خاصة  تصريحات  في  الطالبات  وكشفت 
قيامهن بعمل استبيان لمعرفة آثار الشائعات في المجتمع 
االستطالع  أظهر  لها،حيث  الناس  تصديق  ومدى  القطري 
لألخبار،  كمصدر  التواصل  برامج  على  يعتمدون   ٪٤٦ أن 
أخبار  يصدقون  الــتــواصــل  مــواقــع  مستخدمي  أغلبية  وأن 
الشائعات  نشر  أن  كما  منها،  التأكد  دون  التواصل  مواقع 
سببه الرغبة في إثارة الناس، حيث سهلت برامج التواصل 

نشر الشائعات.
اتصالية  ظاهرة  الشائعة  فــإن  االستطالع  لنتائج  ووفقا 
الحاجة  عن  ناتج  غريزي  بشري  سلوك  المجتمعات  بكل 
تهدد  مشاكل  تسبب  الشائعة  فإن  كذلك  المعلومات،  إلى 

كيان أي أمة وتوهن العالقات بين أفراد المجتمع.

ــــــة  ــــــوم ــــــل ــــــع ــــــم ـــــــــــــن ال ــــــــــد م ــــــــــأك ــــــــــت ــــــة ال ــــــي ــــــف ــــــي ــــــك ــــــــــاب ب ــــب

حصة السبيعي:

شيخة البوعينين:

مريم العشيري:

حملة  إن  السبيعي:  محمد  حــصــة  قــالــت 
”تَبَيَّْن“ تهدف لتعزيز ونشر ثقافة محاربة 
الـــشـــائـــعـــات لــتــجــنــب آثــــارهــــا الـــســـالـــبـــة عــلــى 
القطري  الشباب  لتوعية  وتهدف  المجتمع، 

بآثار الشائعات وطرق الحد منها.
لمعرفة  اســتــبــيــان  بــعــمــل  قــمــنــا  وأكـــــدت: 
ومدى  القطري  المجتمع  في  الشائعات  آثار 
تصديق الناس لها، ومن خالل االستبيان تم 
على  تعتمد  الناس  من   ٪٤٦ أن  إلى  التوصل 
برامج التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار، 
دون  إليهم  يصل  ما  يصدقون  أغلبهم  وأن 

التأكد منه.
ــــا مــن  وأوضــــــحــــــت: كـــمـــا وجــــدن

خـــالل االســتــبــيــان أن الــســبــب في 
نشر الشائعات هو رغبة في إثارة 
الــنــاس، مشيرة إلــى أنــه فــي ظل 
الفئة  اتجهت  التقنية  الــتــطــورات 

برامج  إلــى  قطر  في  الشبابية 
األمر  االجتماعي  التواصل 

وبشكل  ســاهــم  الـــذي 
ملحوظ في سهولة 

كما  األفـــراد  بين  وترويجها  الشائعات  نشر 
التواصل  مــوقــع  عبر  انــتــشــرت  عندما  حــدث 
نمر  وجــود  عن  شائعة  ”تويتر“  االجتماعي 
في شوارع الدوحة، األمر الذي أدى إلى زرع 

الخوف في نفوس بعض أفراد المجتمع.
إلى  الحملة  خــالل  أيضا  توصلنا  وتابعت: 
أن الشائعة ظاهرة اتصالية ال يخلو منها أي 
مجتمع إنساني، وهي سلوك بشري غريزي 
ينتج عن حاجة البشر إلى المعلومات، وفي 
كــثــيــر مـــن الـــحـــاالت تــتــســبــب بــالــعــديــد من 
الــمــشــاكــل الـــتـــي تـــهـــدد كــيــان 
أمـــنـــهـــا  فــــــي  أمـــــــة  أي 
وتماسكها وتقدمها.

وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت: 
الـــشـــائـــعـــات كــذلــك 
تـــــــتـــــــســـــــبـــــــب فـــــي 
وهـــــــن الــــعــــالقــــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــيــن 
أفــــــــــــــراد الــــمــــجــــتــــمــــع، 
الخالف  زرع  على  وتساعد 

والشقاق المؤدي إلى هدم العالقات.
قــــالــــت شـــيـــخـــة الــبــوعــيــنــيــن: 
أســـــعـــــى مــــــن خــــــــالل الـــحـــمـــلـــة 
لــــتــــوصــــيــــل وتــــعــــمــــيــــم مـــفـــهـــوم 
الــتــحــقــق مـــن الــمــعــلــومــات الــتــي 
تــصــل لــألشــخــاص قــبــل نــشــرهــا، 
مـــؤكـــدة عــلــى ضـــــرورة الــتــخــلــي 
يقولون“  ”سمعنا،  عبارات  عن 
وغيرها من العبارات التي تشير 
لـــعـــدم الــتــأكــد مـــن الــمــعــلــومــات 
ــــة، وكـــــذلـــــك نــطــمــح  ــــداول ــــمــــت ال
لــنــشــر الــتــوعــيــة بــشــأن أنـــه ليس 
تكون  تــداولــهــا  يتم  معلومة  كــل 
صــحــيــحــة فـــهـــنـــاك احـــتـــمـــاالت 
ولــــذلــــك  خــــاطــــئــــة  تـــــكـــــون  ألن 
المعلومة  عــن  البحث  مــن  البــد 
مـــن مــصــدرهــا األســـاســـي ومــن 

رسمية. مصادر 
من  سنتأكد  وقتها  وتــابــعــت: 
صـــحـــة الـــمـــعـــلـــومـــة وســنــســاهــم 
والحد  المعرفة  نشر  في  بدورنا 
مـــن الـــشـــائـــعـــات، مــوضــحــة: إن 
الشباب  فئة  استهدفت  الحملة 

الذين تتراوح أعمارهم بين ١٤- 
استهداف  على  وركزنا  سنة   ٣٠
الحملة  خــالل  الــمــراهــقــيــن  فــئــة 
الثقافة  هذه  بنشر  سيساهم  ما 
على  تدريجياً  القضاء  ونــحــاول 
ثقافة التسرع والسبق لمعلومات 
أصبح  حيث  خاطئة  تكون  ربما 
ويتنافسون  يتسارعون  الجميع 
عــــلــــيــــه بــــــاســــــم ”الـــــكـــــشـــــخـــــة“، 
يــكــون  أن  مـــن  مـــانـــع  ال  الفـــتـــة: 
بمعلومات  ولــكــن  الــســبــق  لــديــك 
وذلك   ٪١٠٠ ومؤكدة  صحيحة 
لتفادي نشر البلبلة في المجتمع 
الممكن  من  خطأ  معلومة  على 

أن تضر بأحد.
حملة  تتطلع  قائلة:  واختتمت 
والحد  الشائعات  لمكافحة  تَبَيَّْن 
لخلق  تــدريــجــيــاً  مــشــاكــلــهــا  مـــن 
وفقاً  ومتماسك  مستقر  مجتمع 
تهدف  والتي   ٢٠٣٠ قطر  لرؤية 
مستند  وعادل  آمن  مجتمع  إلى 

على األخالق الحميدة.

قــالــت مــريــم إبــراهــيــم الــعــشــيــري: 
من  العديد  لها  ظاهرة  الشائعات  إن 
المجتمعات  عــلــى  السلبية  الــجــوانــب 
ولـــهـــذا هــدفــنــا فـــي حــمــلــتــنــا ”تــبــيــن“ 
تــوعــيــة الــشــبــاب بــكــيــفــيــة الــتــأكــد من 
الـــمـــعـــلـــومـــة وأهـــمـــيـــة الـــــرجـــــوع إلـــى 
الــمــصــادر الــمــوثــوقــة قــبــل نــشــرهــا أو 

الــتــحــدث بــهــا  خــاصــة أن هـــذا األمــر 
يــتــســبــب فــــي حـــــــدوث الــــعــــديــــد مــن 

المشكالت. 
للشباب  نبين  أن  نود  كما  وتابعت: 
مدى خطورة نشر الشائعات وتأثيرها 
عـــلـــى أمــــــن واســـــتـــــقـــــرار الــمــجــتــمــع 
ليساهموا في الحد منها وعدم نشرها 

بهدف الشهرة أو تسليط الضوء عليه، 
مــضــيــفــة: نــعــمــل خـــالل الــحــمــلــة على 
الظاهرة  هــذه  من  تحد  حلول  وضــع 
ومــنــهــا أن كـــل فــــرد فـــي الــمــجــتــمــع 
عندما تصله معلومة يجب عليه أوالً 
أن يتأكد من صحة المعلومة وبعدها 
يــرجــع إلــى الــمــصــدر األســاســي ويــرى 

على  ونـــشـــدد  ال  أم  مــوثــوقــا  كـــان  إن 
ضرورة أن يكون كل شخص مسؤوال 
عما يتداوله من معلومات في وسائل 
ـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بــه  ال
التكنولوجيا  هــذه  من  يستفيدوا  وأن 
البلبلة  نشر  في  استخدامها  من  بــدالً 

والمشاكل لآلخرين.

 توعية الشباب بآثار الشائعات

 ضرورة التخلي عن 
عبارات.. سمعنا ويقولون 

حلول للحد من الشائعات

ر ب ر ي ج
دون  إليهم  يصل  ما  دقون 

ــــا مــن  كـــمـــا وجــــدن
ن أن الــســبــب في 
هو رغبة في إثارة
إلــى أنــه فــي ظل
الفئة اتجهت  نية 

برامج  إلــى  طر 
األمر  عي 

شكل
ولة

ن ير
الــمــشــاكــل
أ أي 
وت

و
اال
أفــــــــــ
وتساعد

والشقاق المؤدي إلى هدم

رزان ظاهر:

الــشــائــعــات  أن  ظــاهــر  حــاتــم  رزان  أكــــدت 
ما  سلبياتها  كــل  ورغـــم  جـــداً  قديمة  ظــاهــرة 
زالت مستمرة حتى يومنا هذا، وتولد الشائعة 
وتداولها  مغلوطة  معلومات  نشر  طريق  عن 
يعود  األساسي  السبب  ولعل  األشخاص،  بين 
السلبي  األثــر  بمدى  األشــخــاص  هــؤالء  لجهل 

الذي قد تتسبب به شائعة ما.
توعية  الحملة  هذه  في  هدفنا  وأوضحت: 
األشـــخـــاص بــأهــمــيــة الــتــأكــد مـــن الــمــعــلــومــة 
قبل  الــدولــة  فــي  موثوقة  مــصــادر  طريق  عــن 
نشرها، وذلك عن طريق تسليط الضوء على 

التداعيات التي تنتج عن الشائعات.
وتــابــعــت: نــهــدف كــذلــك إلـــى تنبيه أفـــراد 

واالســتــقــرار  األمـــن  عــلــى  لــلــحــفــاظ  المجتمع 
عــبــر الـــحـــد مـــن الــشــائــعــات والـــقـــضـــاء عليها 
تــدريــجــيــاً، حــيــث أن نــاشــري الــشــائــعــات هم 
الشهرة،  المسؤولية،وراغبو  عديمو  أشخاص 
بحجم  األشــخــاص  هــؤالء  تنبيه  واجبنا  فمن 
المسؤولية التي تقع على عاتقهم عند نشرهم 
أو  معينين  أفــرادا  تضر  قد  خاطئة  لمعلومة 
قد تضر المجتمع بأكمله، الفتة إلى أن ضرر 
الشائعة  نــاشــر  عــلــى  أيــضــاً  ســيــعــود  المجتمع 
نفسه حيث سيتضرر نظراً ألنه فرد من هذا 
فرد  كــل  سيعمل  الطريقة  وبــهــذه  المجتمع، 
إلى  نصل  أن  إلــى  الشائعات  نشر  تجنب  على 

مجتمع واع وآمن.

 هدفنا الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع 

نتائج استبيان أثر الشائعات 
على المجتمع القطري 

 ٤٦٪ يعتمدون على برامج 
التواصل كمصدر لألخبار ٠١

٠٢

٠٣

٠٤

٠٥

٠٦

٠٧

تصديق أخبار مواقع التواصل 
دون التأكد منها

 نشر الشائعات سببه الرغبة في إثارة الناس

الشائعة ظاهرة 
اتصالية بكل 
المجتمعات 

 الشائعة سلوك 
بشري غريزي 

تسبب مشاكل تهدد 
كيان أي أمة

توهن العالقات بين 
أفراد المجتمع

كتبت - هبة البيه:



تحقيق٤٤

للتعريف بقواعد ممارستها

شباب يطالبون بناد للرياضات المائية
ـــفـــس لـــلـــشـــبـــاب  ـــن ـــت ــــمــــائــــيــــة م ــاةالـــــــــدّراجـــــــــات ال ــوف ــة يــســّبــب ال ــســالم ــقــواعــد األمـــن وال ـــزام ب ـــت عـــدم االل

 طالب عدد من محبي الرياضات المائية بإنشاء ناد لتعريف الشباب بتلك 
أي  عــن  بعيداً  والــفــائــدة  المتعة  لهم  يحقق  بما  ممارستها  وقــواعــد  الــريــاضــات 
إنزال  منطقة  إنشاء  إلى  باإلضافة  لها،  الخاطئة  الممارسة  عن  ناتجة  مخاطر 
سوى  تتسع  وال  جــداً  سيئة  الحالية  المنطقة  أن  خصوصاً  لــلــدّراجــات  جــديــدة 

لدّراجة واحدة ما يجعلهم ينتظرون لفترات طويلة إلنزال دّراجاتهم.
الرياضات  هــذه  إن  منوعات [:  لملحق  تصريحات  في  هــؤالء  وقــال   
الشواطئ  تشهد  حيث  األسبوعية،  اإلجــازة  خالل  لهم  متنفساً  وتعتبر  تجذبهم 

مسابقات جماعية بين محبي الدراجات المائية
رياضة  لممارسة  شروط  ثالثة  محّددين  بهلوانية،  وحركات  واستعراضات 
الدراجات المائية أولها عدم االقتراب من أماكن السباحة، والبعد عن الممرات 
المائية للسفن الكبيرة، باإلضافة إلى عدم قيادة الدّراجات في المياه الضحلة 

ألن الماكينة قد تسحب الرمال والحصى ما يؤدي إلى تعطيلها.
الرياضة  هذه  ممارسة  حول  الشباب  بين  كبيراً  وعياً  هناك  أن  هؤالء  وأكد   
فالجميع ملتزم بالقوانين والضوابط وفي النهاية هي رياضة للترفيه والتسلية 
واالستمتاع في البحر ولها شعبية كبيرة بين الشباب لدورها في زيادة اللياقة 

الجسم وقوة التحّمل، وتخفف الضغوط النفسية.
هواة الدّراجات المائية ُيطالبون بإنشاء َمنَزل جديد 

سعود راشد:

خليفة عبداهللا :

 قال سعود راشد إن الرياضات البحرية تجذب الشباب الذين 
عن ضغوط  يحرصون على ممارستها في نهاية األسبوع بعيداً 
الــعــمــل، وأضــــاف: إن فــتــرات الــعــطــل واإلجـــــازات هــي األنــســب 
للممارسة الرياضات المائية سواء كان ركوب الدراجات المائية 
الرياضات  أهــم  مــن  تعد  والــتــي  والغطس  السباحة  ريــاضــة  أو 
من  والتخّلص  للمرح  مناسبة  وتعد  شواطئنا،  بها  تمتاز  التي 
الفتاً  البحر،  رواد  مــن  كبير  حضور  وســط  العمل،  ضغوطات 
إلى ضرورة إنشاء منطقة إنزال جديدة للدّراجات خصوصاً أن 
ما  واحــدة  لدراجة  سوى  تتسع  وال  جــداً  سيئة  الحالية  المنطقة 

يجعلنا ننتظر لفترات طويلة حتى نستطيع إنزال دراجاتنا.

الصغر  منذ  البحر  مــرتــادي  من  إنــه  عبداهللا  خليفة  قــال   
أن ممارسة ركوب الدراجات المائية  برفقة عائلته، موضحاً 
فيها  أجد  وقال:  له،  المحّببة  والرياضات  الهوايات  أهم  من 
متعة كبيرة خاصة خالل المسابقات الجماعية التي تمتد من 
أول الشاطئ إلى نهايته، باإلضافة إلى االستعراض الحر أثناء 
أن  وبّين  المهتمين.  الحضور  وبعض  األصدقاء  أمــام  السباق 
وقد يسبب الوفاة أحياناً  ركوب الدّراجات المائية خطير جداً 
في حال عدم اإللمام بقواعد األمن والسالمة لهذه الرياضة، 
الستقطاب  المائية  بالرياضات  خاصة  نــواد  إنشاء  إلــى  داعياً 

الشباب وتدريبهم على تلك الرياضات.

مطلوب منطقة إنزال جديدة

 مسابقات جماعية لمحبي الدراجات المائية

علي فرهاد:

علي راشد: 

 أوضــــح عــلــي فـــرهـــاد أن ركـــوب 
الـــدّراجـــات الــمــائــيــة مــن الــريــاضــات 
أوقــات  فــي  يمارسها  الــتــي  الممتعة 
من  مــحــذراً  الصيف،  خــالل  فــراغــه 
مــخــاطــر هــــذه الـــريـــاضـــة عــلــى من 
مشدداً  بها،  الكافية  الخبرة  يفتقد 
ــوائــح  ــل ــال عـــلـــى ضـــــــرورة االلـــــتـــــزام ب
والقوانين الخاصة بهذه الرياضة بما 
باإلضافة  هــذا  حــوادث،  وقــوع  يمنع 

إلـــى إنــشــاء نـــاد يــــدّرب الــشــبــاب على 
هذه الرياضات.

وبـــّيـــن أن لــهــذه الــريــاضــة عـــدداً 
اتباع  عــدم  حــال  فــي  المخاطر  مــن 
إجــــراءات الــســالمــة، الفــتــاً إلــى عمل 
مكثفة  وحـــمـــالت  مـــروريـــة  رقـــابـــة 

على ممارسي هذه الرياضة. 
وتـــابـــع، بــشــكــل عـــام هــنــاك وعــي 
كــبــيــر بــيــن الــشــبــاب حـــول مــمــارســة 

هــــذه الـــريـــاضـــة فــالــجــمــيــع مــلــتــزم 
النهاية  وفــي  والــضــوابــط،  بالقوانين 
هــــي ريــــاضــــة لــلــتــرفــيــه والــتــســلــيــة 

واالستمتاع في البحر. 
الـــــدّراجـــــات  ريــــاضــــة  أن  وأكــــــد   
المائية لها شعبية كبيرة بين الشباب 
لــدورهــا فــي زيــــادة الــلــيــاقــة الجسم 
الضغوط  وتــخــفــف  الــتــحــّمــل،  وقـــوة 

النفسية.

 أكــد عــلــي راشـــد أن هــنــاك عــدة 
شروط لممارسة رياضة الدراجات 
ــــراب  ــــهــــا عــــــدم االقــــت الـــمـــائـــيـــة أول
مــن أمــاكــن الــســبــاحــة، والــبــعــد عن 
الكبيرة،  للسفن  المائية  الممرات 
باإلضافة إلى عدم قيادة الدّراجات 
الماكينة  ألن  الــضــحــلــة  الــمــيــاه  فــي 
قـــــد تـــســـحـــب الــــــرمــــــال والـــحـــصـــى 

ــــى تــعــطــيــلــهــا. وقــــال،  مـــا يـــــؤدي إل
ركوب  هواية  وأصدقائي  تجمعني 
أيام  نلتقي  حيث  المائية  الدّراجات 
اإلجـــــازات لــمــمــارســة هـــذه الــهــوايــة 
للشباب،  متنفساً  تشّكل  باتت  التي 
حــيــث االســـتـــعـــراضـــات والــحــركــات 

البهلوانية.
الــمــاء  مـــن  كــبــيــرة  كــمــيــة  ورش   

إلـــى الــجــانــب أو الــخــلــف، كــل ذلــك 
وتابع:  والشروط.  الضوابط  ضمن 
إنــــه يــجــب عــلــى الــجــهــات الــمــعــنــيــة 
الدّراجات  إنزال  بمنطقة  االهتمام 
يقوموا  أن  فإما  حالياً،  المتواجدة 
لتتسع  الــحــالــيــة  الــمــنــطــقــة  بــتــوســعــة 
إلــى ثــالث دّراجـــات على األقـــل، أو 

جديدة. منطقة  إنشاء 

 رقابة مرورية على الدّراجات المائية

شروط ممارسة رياضة الدراجات المائية
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تكنولوجيا

تعمل  آبل  شركة  أن  جديد  تقرير  كشف 
على تطوير خدمة تحويل أموال على غرار 
 Recode لــمــوقــع  وفــقــاً  وذلــــك   ،Venmo
ائتمانية  بطاقة  تطلق  قد  والتي  األمريكى، 
خدمة  حول  الشائعات  وكانت  بها،  خاصة 
نــقــل األمـــــوال مــن آبـــل تــتــردد مــنــذ ٢٠١٥ 

الـــشـــركـــة  أن  اآلن  يــــبــــدو  لـــكـــن 
ـــبـــذل قــــصــــارى جــهــدهــا  ت

الميزة  هـــذه  إلطـــالق 
في  للمستخدمين 

النهاية.
لـــــكـــــن لــــســــوء 
الـــــحـــــظ، يـــبـــدو 
ــــخــــدمــــة  ال أن 
متاحة  ســتــكــون 
لــــعــــدد مـــحـــدود 

من الناس، وربما 
فـــــقـــــط قـــــــد تــــكــــون 

مـــتـــاحـــة لــمــســتــخــدمــي 
هــواتــف اآليــفــون، وهــذا من 

شأنه أن يجعلها غير مفيدة ، خاصة 
يعتمدون  األخــرى  األطــراف  بعض  كان  إذا 

على نظام أندرويد.
الـــمـــدفـــوعـــة  الـــخـــصـــم  بـــطـــاقـــة  أن  كـــمـــا 
فوفقاً  لــالهــتــمــام،  إثـــارة  أكــثــر  تعد  مسبقاً 
مع  مــحــادثــات  حــالــيــاً  آبــل  تــجــري  للتقرير 
تكون  ائتمانية  بطاقة  إلنشاء   Visa شركة 
مــرتــبــطــة بــنــظــام الــمــدفــوعــات، والــفــكــرة 

على  قــادريــن  سيكونون  المستخدمين  أن 
تـــحـــويـــل األمــــــــوال مــــن خـــــالل نـــظـــام دفـــع 
على  قـــادراً  اآلخــر  الطرف  ويكون  خــاص، 
اســتــخــدام األمـــوال على الــفــور، وهــو األمــر 
يحتاج  حيث   ،Venmo مع يتحقق  ال  الذى 
المستخدم لالنتظار إلى يوم كامل لوصول 

األموال.
وقــــــد تــــأتــــي الـــبـــطـــاقـــة 
شكل  فـــي  االئــتــمــانــيــة 
رقــــــــمــــــــي فـــــقـــــط، 
حـــيـــث ســيــحــتــاج 
الـــــمـــــســـــتـــــخـــــدم 
إلــــــى إضـــافـــتـــهـــا 
ــــــــــــى خـــــدمـــــة  إل
 Apple Pay
اســتــخــدامــهــا  أو 
عـــــبـــــر الــــمــــتــــاجــــر 
ولعل  اإللــكــتــرونــيــة، 
 Apple تـــمـــكـــن  عـــــدم 
عــلــى  الـــســـيـــطـــرة  مــــن   Pay
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن، هــــو األمــــــر الــــذي 
جديدة  طريقة  فــي  للتفكير  الشركة  دفــع 

إليها. لجذبهم 
دفــع  وســيــلــة  هـــي   Venmo أن  يـــذكـــر 
عليها  ويطلق  القصيرة  الرسائل  بواسطة 
يمكن  ألنــــه  االجـــتـــمـــاعـــي،  الـــدفـــع  طــريــقــة 
لــلــمــســتــخــدم نـــشـــر مــــا قـــــام بـــدفـــعـــه عــلــى 

وتويتر. الفيسبوك 

آبل تطور بطاقة ائتمانية جديدة

أطــلــقــت شـــركـــة فــيــس بــــوك تــحــديــثــاً 
التابعة  الــفــوري  التراسل  لخدمة  جــديــداً 
لها ”واتس آب“ على منصة iOS، الذي 
وفر العديد من التعديالت والتحسينات، 
اإلصدار  رقم  الجديد  التحديث  حمل  إذ 
للمساعد  للمستخدمين  ويتيح   ٢٫١٧٫٢٠

الشخصي ”سيرى“ قراءة رسائلهم.
 fonearena موقع  نشره  لما  ووفــقــاً 
الهندي، فيمكن اآلن للمستخدمين قول 

الشخصي،  المساعد  لتشغيل   Hey Siri
 Read my last WhatsApp” ثم سؤاله
ذلك  بعد  ”ســيــرى“  ليقوم   “message
بــإخــبــار الــمــســتــخــدم عـــن آخــــر شخص 
أرســــل رســـالـــة لــلــمــســتــخــدم عــلــى واتـــس 
”ســيــرى“  سيقوم  كما  وقــراءتــهــا،  آب، 
يرغب  كــان  إذا  المستخدم  بسؤال  أيضاً 
فى اإلجابة على هذه الرسالة، إذ يمكن 

للمستخدم إمالءه الرد.

كــذلــك فـــإن الــتــحــديــث الــجــديــد يوفر 
العديد من التحسينات البصرية  الخاصة 
بالمكالمات ومعلومات االتصال، وشاشة 
فيما  بالمجموعات،  الخاصة  المعلومات 
تبدو الرموز الخاصة بواجهة المستخدم 
من  العديد  تحديد  كذلك  وضوحاً،  أكثر 
 My شاشة في  واحــدة  مرة  ”العبارات“ 
إرسالها  إعـــادة  يمكن  والــتــي   Updates

لباقي المستخدمين أو حذفها .

تحديث جديد لـواتس آب على هواتف آيفون

تهديداً  التكنولوجيا ”آبل“  عمالق  وجهت 
بإزالة  الــركــاب،  نقل  لخدمات  أوبــر  لشركة 
إذا  لها  التابع  ستور  آب  متجر  من  تطبيقها 
الــذيــن  المستخدمين  تتبع  عــن  تــتــوقــف  لــم 
بصحيفة  مصادر  تّدعى  إذ  التطبيق،  حذفوا 
الرئيس  أن  األمــريــكــيــة  تــايــمــز“  ”نــيــويــورك 

كــوك“  ”تــيــم  آبــل  لشركة  التنفيذى 
لوجه  وجــهــاً  عــقــد اجــتــمــاعــاً 

عــــام ٢٠١٥  أوائــــــل  فـــى 
الســتــدعــاء تــرافــيــس 

كــاالنــيــك الــرئــيــس 
لشركة  التنفيذى 
وتهديده  أوبـــر، 
التطبيق  بــإزالــة 
مـــــن الـــمـــتـــجـــر، 
وذلــــــك بـــعـــد أن 

آبل  شركة  علمت 
أن ”أوبر“ ال تنتهك 

فــــــقــــــط خــــصــــوصــــيــــة 
تحاول  ولكنها   iOS نظام 

موقع  وقـــال  ذلـــك.  على  التغطية 
The Verge األمريكى، إن تقرير ”نيويورك 
تــايــمــز“ جـــاء فــي شــكــل ”مــلــف كــبــيــر“ عن 
ترافيس   ” أوبـــر  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
المستعد  الزعيم  بأنه  إيــاه  واصفاً  كاالنيك“ 
ولعل  هدفه،  إلــى  للوصول  قواعد  أي  لكسر 
هــذا هــو مــا ساعد أوبــر فــي االنــتــشــار بشكل 

للشركة  الوقت  نفس  في  تسبب  لكنه  كبير، 
بالعديد من األزمات، ويصف التقرير كيفية 
االحتيال  مشاكل  من  العديد  أوبــر  مواجهة 
الصين،  فــي  توسعه  خــالل  الــحــســابــات  على 
باإلضافة إلى تتبع الهواتف التي قامت بحذف 
الــتــطــبــيــق. وتــعــد هــــذه الــمــمــارســات والــتــي 
محظورة   fingerprinting بـ تعرف 
مــن قبل شــركــة آبـــل، إال أنه 
لمنعها من اكتشاف هذه 
قــررت  الممارسات، 
أوبـــــــــــــر اخـــــــتـــــــراق 
وتغيير  آبــل  مقر 
الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات 
البرمجية بحيث 
تــــكــــون مــخــفــيــة 
عـــــــــن مــــوظــــفــــي 
آبـــــــــل، لــــكــــن عــلــى 
الرغم من جهودهم 
هــذا  آبـــل  اكتشفت  فــقــد 
أدى  مما  الــغــريــب،  النشاط 
فــي الــنــهــايــة إلـــى اجــتــمــاع بــيــن تيم 
كــوك وتــرافــيــس كــاالنــيــك والـــذي طلب فيه 
تلتزم  لم  وإذا  الممارسات  هــذه  إنهاء  كــوك 
أوبــر، فإنه سيجري إزالــة تطبيق أوبــر من 
أب ســتــور عــلــى حــد وصـــف ”كــــوك“، وهــي 
خــطــوة مـــن شــأنــهــا أن تــكــون ضــربــة قــويــة 

ألوبر.

آبل هددت أوبر بإزالة تطبيقها من متجر آب ستور
كــــــــشــــــــفــــــــت شـــــــركـــــــة 
ســامــســونــج عـــن تــطــبــيــق 
جــــــــــديــــــــــد يــــــــــعــــــــــرف بـــــ
ووصــفــتــه   ،Wemogee
تـــطـــبـــيـــق  أول  بـــــــأنـــــــه 
لـــلـــدردشـــة عــبــر الــرمــوز 
تصميمه  تــم  الــتــعــبــيــريــة 
لــتــمــكــيــن الــمــســتــخــدمــيــن 
الـــــــذيـــــــن يـــــعـــــانـــــون مـــن 
مصطلح  هــو  ”الــحــبــســة“ 
من  مجموعة  على  يطلق 
االضــــطــــرابــــات الــلــغــويــة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن تـــلـــف فــي 
الشخص  يجعل  الــدمــاغ، 
غــيــر قـــــادر عــلــى إيــجــاد 
حـــتـــى  أو  ــــــمــــــفــــــردات  ال
الــــنــــطــــق مـــــن األســــــــاس، 
حـــيـــث يـــهـــدف الــتــطــبــيــق 
لــــــمــــــســــــاعــــــدتــــــهــــــم عــــن 
الــتــعــبــيــر عـــن أفــكــارهــم 
أكثر  بشكل  وعــواطــفــهــم 

فاعلية.
أن  الـــشـــركـــة  وحـــســـب 

تــطــويــره  جــــرى   Wemogee تــطــبــيــق 
بــــالــــتــــعــــاون بــــيــــن الــــقــــســــم اإليــــطــــالــــى 
لـــســـامـــســـونـــج وفــــريــــق مــتــخــصــص فــي 
مـــعـــالـــجـــة الــــنــــطــــق، لـــيـــقـــوم بــتــرجــمــة 

والعكس،  تعبيرية  رموز  إلى  النصوص 
أكثر  من  مكونة  مكتبة  التطبيق  ويتيح 
بــاالحــتــيــاجــات  تــتــعــلــق  عــبــارة   ١٤٠ مــن 
كما  واألفـــكـــار،  والـــعـــواطـــف  األســاســيــة 

الـــعـــبـــارات  أن  أوضـــحـــت 
الـــمـــوجـــودة مــســبــقــاً مــن 
تنقسم  التعبيرية  الرموز 
٦ فئات مختلفة هي  إلى 
األكل   - اليومية  ”الحياة 
 - الــمــشــاعــر   - والــــشــــرب 
األنـــشـــطـــة   - ـــمـــســـاعـــدة  ال
االحتفاالت   - الترفيهية 

السنوية“. بالذكريات 
ويــــــتــــــيــــــح الــــتــــطــــبــــيــــق 
واجـــهـــة بــســيــطــة وســهــلــة 
االســـــتـــــخـــــدام، ويـــمـــكـــن 
لــلــمــســتــخــدمــيــن تــحــديــد 
مـــا يـــرغـــبـــون فـــي نــشــره 
ــــوحــــة مــن  مـــــن خــــــالل ل
الــــخــــيــــارات الـــبـــصـــريـــة، 
مختارة  سلسلة  وإرســال 
للشخص  اإليــمــوشــن  مــن 
ــــى  ــــيــــم، لــــتــــصــــل إل ــــســــل ال
شكل  في  اآلخــر  الطرف 
عليها  الــرد  وعند  نصي، 
مــحــددة  نصية  بــعــبــارات 
تحميل  ويمكن  مسبقاً، 
ــــدرويــــد بــكــل  الــتــطــبــيــق مـــن مــنــصــة أن
الحالي  الوقت  في  يدعم  وهو  سهولة، 
المنتظر  ومن  واإليطالية،  اإلنجليزية 

.iOS لمنصة  قريباً  يصل  أن 

كــشــفــت تـــقـــاريـــر جــــديــــدة عــــن أن 
إلنــتــاج  اآلن  تستعد  ســامــســونــج  شــركــة 
هاتف جالكسي S٩، حيث كانت أولى 
خطوات الشركة في التعاون مع شركة 
معالج  إلنـــتـــاج  الــشــهــيــرة  ”كـــوالـــكـــوم“ 
سيجري  الــذي  بالهاتف  خــاص  جديد 

إطالقه خالل ٢٠١٨.
 GSM ـــشـــره مـــوقـــع لـــمـــا ن ووفــــقــــاً 
معالج  سامسونج  استخدمت  الهندي، 
 ،S٨٣٥ في جالكسي ٨ Snapdragon
وهـــو يــعــد أول هــاتــف يــحــمــل أحـــدث 
الــشــركــة  أن  إال  كـــوالـــكـــوم،  مــعــالــجــات 
تسعى لتعزيز هاتفها المقبل جالكسي 
S٩ بمعالج Snapdragon ٨٤٥ والذي 
ســيــبــدأ تــطــويــره قــريــبــاً بــالــتــعــاون مع 

شركة كوالكوم.
معالج  صنعت  قــد  الــشــركــة  وكــانــت 
تصنيع  بـــدقـــة   ٨٣٥  Snapdragon

األداء  تحسين  يــوفــر  والــــذي   ،١٠nm
اســتــهــالك  فـــي  وتــوفــيــر   ،٪٢٧ بــنــســبــة 
بمعالج  مقارنة   ،٪٣٠ بمقدار  الطاقة 
يجري  كان  الذي   ٨٢٥  Snapdragon
تصنيعه وفق دقة ١٤nm، فيما ينتظر 
 ٨٤٥  Snapdragon معالج  يــوفــر  أن 
 Sالـــذي ســيــتــواجــد بــهــاتــف جــالكــســي ٩
بــــأداء أفــضــل واســتــهــالك أقـــل للطاقة 
 Snapdragon يـــوفـــره  بــمــا  مــقــارنــة 

.٨٣٥
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، كــشــفــت شــركــة 
الجيل  عن  سابق  وقــت  في  سامسونج 
المعالجات  تصنيع  عمليات  من  الثاني 
تحسيناً  تــعــطــي  والـــتـــي   ١٠nm بــدقــة 
في  وتــوفــيــراً   ٪١٠ بــمــقــدار  األداء  فــي 
مع  مــقــارنــة   ٪١٥ الــطــاقــة  اســتــهــالك 
المصنعة  المعالجات  من  األول  الجيل 

وفق نفس الدقة.

تطبيق دردشة جديد للمصابين باضطرابات اللغة

Sكوالكوم تطور معالج هاتف جالكسي ٩

لحاف ذكي للحد 
من الخالفات 
الزوجية

الروبوت  
أفضل مدير 
تنفيذي

GPD أصغر جهاز كمبيوتر 
في العالم

فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــلــحــد 
الزوجية،  الــخــالفــات  مــن 
بريطانية  شــركــة  طـــورت 
”لــــــحــــــاف“ ذكــــــي جـــديـــد 
يــــمــــكــــن تـــســـخـــيـــنـــه إلـــــى 
درجـــتـــيـــن مــنــفــصــلــتــيــن، 
ويــمــكــن الــتــحــكــم بــه عبر 
تــطــبــيــق بــهــاتــفــك الــذكــي، 
الغرفة  هـــواء  يستخدم  إذ 
لتقديم مستويات مختلفة 
مــــن الـــــهـــــواء الـــســـاخـــن أو 
الــبــارد إلــى كــل جانب من 
الـــســـريـــر.ووفـــقـــاً لــلــمــوقــع 
اإللــــكــــتــــرونــــي لــصــحــيــفــة 
البريطانية،  ميل“  ”ديلي 
يمكن أيضاً ضبطه تلقائياً 
لــيــعــمــل فـــي وقـــت مــحــدد 
كل يوم، وذلك باستخدام 
نفسه  إلعـــداد  نفخ  أنابيب 
لــيــصــبــح جـــاهـــزاً لــلــمــســاء.
يضع  أن  للحاف،  ويمكن 
الزوجية  للخالفات  حـــداً 
ويــمــكــن لــكــال الــشــريــكــيــن  
االستمتاع بنوم هادئ في 
المثالية  الـــحـــرارة  درجــــة 
بـــفـــضـــل مــــنــــفــــاخ الـــــهـــــواء 

الموجود تحت السرير.

قـــــــــــال ”جــــــــــــــاك مــــــا“ 
مـــؤســـس ورئـــيـــس شــركــة 
ــــه يــتــوقــع  ـــا“ إن ـــاب ”عـــلـــي ب
الحديثة  التكنولوجيا  أن 
ســـــــــوف تــــجــــعــــل هــــنــــاك 
الـــعـــديـــد مــــن الــمــديــريــن 
الــتــنــفــيــذيــيــن الــروبــوتــات 
 ، وأوضــح  المستقبل،  في 
عاماً   ٣٠ غــضــون  فــي  أنــه 
الــمــحــتــمــل  مـــن  اآلن  مـــن 
على  الـــروبـــوت  يــكــون  أن 
غالف مجلة تايم كأفضل 

تنفيذي.  مدير 
وقــــــــــال الــــمــــلــــيــــارديــــر 
الـــصـــيـــنـــي الـــشـــهـــيـــر إلــــى 
أنــــه فـــي الـــعـــقـــود الــثــالثــة 
العالم  سيواجه  المقبلة، 
الـــمـــزيـــد مـــن األلـــــم أكــثــر 

من السعادة. 

إعادة  الناشئة  الصينية  التكنولوجيا  شركات  إحــدى  قــررت 
يمكن  التي  جــداً  الصغيرة  المحمولة  الكمبيوتر  أجهزة  فكرة 
عن  الكشف  تم  إذ  أخــرى،  مرة  بسهولة  مكان  كل  في  حملها 
جهاز كمبيوتر محمول صغير للغاية يحمل اسم GPD، يمكن 
 “١٠ تشغيل ”ويــنــدوز  نــظــام  مــع  ويعمل  الجيب،  فــي  وضــعــه 
انسايدر“  لموقع ”بيزنس  ووفقاً  مايكروسوفت.  من  الحديث 
البريطاني، فالجهاز الجديد يشبه أجهزة netbook القديمة، 
ولكن مع تصميم ومواصفات حديثة ومتطورة تميزه عن أي 

جهاز تقليدي آخر بحجم صغير .

ماسنجر اليت متاح 
في ١٣٢ دولة

تطبيق ”ماسنجر  طرح  عن  بوك  فيس  شركة  أعلنت 
اليـــت“ فــي عـــدد أكــبــر مــن دول الــعــالــم، فبعد إطــالقــه 
رسمياً في خمس دول فقط في العام الماضي، التطبيق 
متاح اآلن للتحميل في ١٣٢ دولة أخرى، وهذه الخطوة 
الجديدة تهدف إلى الوصول إلى المستخدمين في الدول 

النامية التي ال تتمع بقوة اتصال بشبكة اإلنترنت.
بوك  فيس  تطبيق  رئــيــس  مــاركــوس“  وقـــال ”ديــفــيــد 
مع  للعمل  تصميمها  تم  ”اليــت“  النسخة  إن  ماسنجر، 
والمناطق  محدودة  بذاكرة  الــمــزودة  القديمة  الهواتف 
الــتــي ال يــوجــد بــهــا اتـــصـــال قــــوي بــاإلنــتــرنــت، وســيــظــل 
 ١٫٢ مــن  أكثر  مــع  الــدردشــة  على  قــادريــن  مستخدموها 
مــلــيــار مــســتــخــدم فــي مــاســنــجــر حـــول الــعــالــم، ولكنهم 
والروابط  والصور  النصوص  مشاركة  على  سيقتصرون 
والــمــلــصــقــات فــقــط. فـــي ألــمــانــيــا وكــولــومــبــيــا وإيــطــالــيــا 
وتركيا  وبيرو  ونيجيريا  والمغرب  والجزائر  وفيتنام 

واليابان وتايوان وهولندا. 



٦٦
٢٠١٧مالخميس ٨ شعبان ١٤٣٨هـ - ٤ مايو ٢٠١٧م ٤ مايو الخميس ٨ شعبان ١٤٣٨هـ -

الوجه اآلخر

أحمد خليل المذيع بقنوات بي إن سبورتس لمنوعات [:

الصدفـــة قادتنــــي للعمـــــل اإلعـــالمــي الصدفـــة قادتنــــي للعمـــــل اإلعـــالمــي 
ـــط  ـــق ف ــــــــب  ــــــــدري ت يـــــــــــوم   ٢٠ بــــــعــــــد  ـــــــس   ـــــــورت ـــــــب س إن  ــــــــي  ب الــــــــــــ  شـــــــاشـــــــة  عــــــلــــــى  ظـــــــهـــــــرت 

ــــــــي كــــــمــــــذيــــــع   ــــــــــــــي عــــــــمــــــــل نــــــــــــاصــــــــــــر الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــفــــــــي صــــــــــــاحــــــــــــب فـــــــــضـــــــــل ف

ً لـــــــــــــيـــــــــــــس كـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــب مــــــــــتــــــــــمــــــــــيــــــــــز مـــــــــــــــذيـــــــــــــــعـــــــــــــــاً جـــــــــــــيـــــــــــــدا

أحمد خليل

للعمل  اتـــجـــاهـــك  ســبــب  مـــا  ڈ 
اإلعالمي؟ 

المجال  في  للعمل  أسع  لم  أنا   -
ذلـــك  فــــي  فـــكـــرت  أو  اإلعـــــالمـــــي 
الـــمـــجـــال  إن  الـــــقـــــول  وتـــســـتـــطـــيـــع 

اإلعالمي أتي لي بالصدفة.
ڈ كيف حدث ذلك؟ 

- بــعــد االعـــــتـــــزال.. وبــالــصــدفــة 
ناصر  مــعــي  تــحــدث 
الـــخـــلـــيـــفـــي رئـــيـــس 
إدارة  مــــــجــــــلــــــس 
مـــجـــمـــوعـــة قـــنـــوات 
ســـبـــورتـــس  إن  بـــــي 
ـــريـــاضـــيـــة لــلــعــمــل  ال
كــمــذيــع فـــي الــقــنــاة 
ضــمــن  أكـــــــون  وأن 
ـــــعـــــمـــــل  فـــــــــريـــــــــق ال
الــقــنــوات  بمجموعة 
ورحــــبــــت بــالــفــكــرة 

خاصة أنني منذ أن كنت العبا وأنا 
صداقات  وتربطني  اإلعــالم  أحــب 

مع العديد من اإلعالميين. 
ڈ وماذا حدث بعد ذلك؟

الــخــلــيــفــي  نــــاصــــر  الـــحـــقـــيـــقـــة   -
دعــمــنــي بــقــوة حــتــى أكــــون مذيعا 
يوما   ٢٠ لمدة  تدريبي  مــن  بــدايــة 
مع  كانت  األولــى  مكثفة  تدريبات 
الخبير  زينل  الــقــادر  عبد  الدكتور 
باالتحاد الدولي وكانت عبارة عن 
القدم  كرة  تكتيك  في  محاضرات 
منه  وتعلمت  القانون  في  وكذلك 
بعد  منها  اســتــفــدت  كــثــيــرة  أشــيــاء 

ذلك في عملي. 

التدريب المكثف

ڈ هل اكتفى التدريب عند هذا 
األمر؟ 

أيضا  لتدريبات  خضعت  بل  ال   -
كثيرا  وســاعــدنــي  الــكــامــيــرا  أمــــام 
فـــيـــصـــل شـــعـــبـــان أحــــــد الــمــعــديــن 
الــمــتــمــيــزيــن فــــي قــــنــــوات بــــي إن 
سبورتس حيث أعطاني دروسا في 
ساعة  لمدة  أتدرب  وكنت  اإلعالم 
يوما   ٢٠ وبعد  الشاشة  على  يوميا 
من التدريب ظهرت على الشاشة. 

في  تحليلي  استوديو  أول  قدت 
بطولة كأس آسيا في الدوحة عام 

.٢٠١١

الظهور األول 

األول  الــظــهــور  كــــان  ومــتــى  ڈ 
لك؟ 

- خـــالل بــطــولــة كـــأس آســيــا في 
 ٢٠١١ عــــام  ـــدوحـــة  ال
االستديو  أقـــدم  كنت 
الــقــنــاة  فــي  التحليلي 
محللون  معي  وكـــان 
ـــى مـــســـتـــوى عـــال  عـــل
كرة  نجم  بيبتو  مثل 
الـــــقـــــدم الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
الــســابــق وأيــضــا نــواف 
الــــتــــمــــيــــاط وســــامــــي 
الــجــابــر نــجــمــا الــكــرة 
الـــســـعـــوديـــة والـــعـــديـــد 
ــــيــــن  ــــل مــــــــــن الــــمــــحــــل

المتميزين من مختلف الدول. 

والنجاح  الخوف 

أول  فــي  تفكر  كــنــت  وكــيــف  ڈ 
مرة ظهرت فيها؟ 

- كـــانـــت صــعــبــة جـــــدا الــحــلــقــة 
لدرجة  خائفا  كنت  فقد  األولــــى، 
كـــبـــيـــرة ولـــكـــن الـــحـــمـــد هللا خـــرج 
بي  واتــصــل  جــيــد  بشكل  االســتــديــو 
وقــدم  بــي  وأشـــاد  الخليفي  نــاصــر 
لــي مــالحــظــة اســتــفــدت مــنــهــا في 

المستقبل. 
ڈ وما هي هذه المالحظة. 

ــمــة ”يــعــنــي“  - كـــنـــت أكــــــرر كــل
كــثــيــرا فـــي الــــحــــوار مـــع الــضــيــوف 
وطــلــب مــنــي الــتــخــلــص مـــن هــذه 
منها  تخلصت  هللا  والحمد  الكلمة 
وســوف  زالـــت  ومــا  المستقبل  فــي 
استفيد من أي نصيحة تقدم لي. 

فــي  الـــفـــعـــل  رد  عـــن  ومــــــاذا  ڈ 
الشارع الرياضي؟ 

الــفــعــل  رد  كـــــان  هللا  الـــحـــمـــد   -
مرتديا  القناة  في  وظهرت  جيدا 
الــبــدلــة ولــيــس الـــزي الــوطــنــي من 
هذا  وكان  والعقال  والغترة  الثوب 
يراني  أن  يعتد  لــم  جديد  ”لـــوك“ 
فيه أحد من قبل وتقبل الجمهور 
وجــــودي بــهــذا الــشــكــل ومــنــذ ذلــك 
اليوم وأنا أحاول في أي ظهور لي 

أن أستفيد من األخطاء وأقدم كل 
ما هو جديد. 

المجال  من  استفدت  ومــاذا  ڈ 
اإلعالمي؟ 

يوم  وكــل  واســـع  بحر  اإلعـــالم   -
سواء  الجميع  من  وأتعلم  أستفيد 
الزمالء األصغر مني أو األكبر في 
مؤمن  وأنــا  الخبرة  وكذلك  السن 
مــن  هـــو  الــمــتــمــيــز  اإلعــــالمــــي  أن 
الخبايا  كل  وعــرف  اإلعــالم  درس 
معرفة  بــاســتــمــرار  أحــــاول  لــذلــك 
أظهر  حتى  اإلعــالم  عن  شــيء  كل 

بشكل جيد على الشاشة. 

العلم مهم جدا 

ڈ كــيــف تــــرى ظـــاهـــرة اتــجــاه 
نجوم الكرة لإلعالم؟ 

- ظـــاهـــرة جـــيـــدة ولـــكـــن لــيــس 
يمكن  متميزا  العبا  كــان  مــن  كــل 
جيدا  مــحــلــال  أو  مــذيــعــا  يــكــون  أن 
هــنــاك مـــن بـــرع فـــي كـــرة الــقــدم 
ولكن  المالعب  فــي  وأبـــدع  وتــألــق 
لــم ينجح فــي الــمــجــال اإلعــالمــي، 
ولــذلــك أنـــا أحــــاول أن أتــعــلــم كل 
خبرتي  ألصقل  الجميع  من  شــيء 

في هذا المجال الذي يحتاج للعلم 
والــخــبــرة فـــي نــفــس الـــوقـــت حتى 

تكون مذيعا متميزا. 

متحف في المنزل 

باقتناء  هوايتك  عــن  حدثنا  ڈ 
األشياء؟ 

- أحـــتـــفـــظ بـــكـــل جــــوائــــزي فــي 
مـــنـــزلـــي الــــــــذي أخــــصــــص جـــــزءا 
كــبــيــرا مــنــه لــهــذا األمـــر مــن حيث 
الــمــيــدالــيــات والــجــوائــز والــكــؤوس 
مــشــواري  فــي  عليها  حصلت  الــتــي 
حــتــى الــصــحــف الـــتـــي كــتــبــت عني 
الرياضية  والــمــالبــس  والــفــانــيــالت 
التي خضت بها بطوالت كبيرة ما 
زلت أحتفظ بها مثل فانلة العنابي 
حصلت  ـــتـــي  وال  ١١ خــلــيــجــي  فـــي 
حارس  أفضل  جائزة  على  خالله 
عربي  حارس  أفضل  لقب  وكذلك 
الــعــربــي  مـــع   ١٩٩٣ عــــام  مــرتــيــن 
الميداليات  وكــل  السد  مع  و٢٠٠٢ 

التي فزت بها من قبل. 
به؟  تعتز  لقب  أكثر  وما  ڈ 

األلـــــقـــــاب الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مــثــل 
عـــام  ــــدوحــــة  ال فــــي   ١١ ــيــجــي  خــل

بــلــقــب  بــــه  فـــــزت  والـــــــذي   ١٩٩٢
أفضل حارس مرمى وفزنا بلقب 
التي  الصور  وكذلك  الخليج  كأس 
األلقاب  مختلف  مع  لي  ألتقطت 
هــذا  ألن  والـــنـــجـــوم  والـــبـــطـــوالت 
مبالغا  أكـــون  وال  تــاريــخــيــا  يــمــثــل 
بمثابة  المقتنيات  هــذه  مــثــل  أن 
مــتــحــف وأســـعـــى إلضـــافـــة كـــل ما 

فيه.  جديد  هو 
ڈ هل تتدخل في آراء 

البرامج؟  في  ضيوفك 
في  أتدخل  ال  إطالقا   -
آراء الضيوف خاصة أنهم 
مـــن الــمــتــخــصــصــيــن فــي 
أبحث  ولكن  الــقــدم  كــرة 
بــاســتــمــرار عــن الــتــحــدث 
فــــي األمـــــــور الــتــكــتــيــكــيــة 
على  بــالــفــائــدة  يــعــود  بــمــا 
الــــمــــشــــاهــــديــــن ودائـــــمـــــا 

الترمومتر  بمثابة  هــو  المشاهد 
لي.  بالنسبة 

طموحك  عن  حدثنا  أخيرا  ڈ 
اإلعالمي؟  المجال  في 

أي  عــنــد  يــتــوقــف  ال  الــطــمــوح   -

أطـــور  أن  يــهــمــنــي  ومــــا  إعـــالمـــي 
نــفــســي بــاســتــمــرار وأكــــون مــواكــبــا 

جديد. هو  ما  لكل 
دخولك  على  نادم  أنت  هل  ڈ 

اإلعالمي؟ العمل 
- لست نادما على العمل كمذيع 
أتــســلــح  أن  بــاســتــمــرار  أســعــى  بـــل 
حيث  جديد  هــو  مــا  وبكل  بالعلم 
ـــــع  ـــــمـــــذي ال إن 
أن  البد  الناجح 
ــــكــــون مــثــقــفــا  ي
وواعــــــيــــــا حــتــى 
المشاهد  يفيد 
الــــــــذي يــتــابــعــه 
وهــــــذا يــتــطــلــب 
ـــــــكـــــــون  ت أن 
مــثــقــفــا ومــلــمــا 
ــــــــكــــــــل شــــــــيء  ب
كرة  في  وليس 
المذيع  يساعد  وهــذا  فقط  القدم 

عمله.  في  األفضل  تقديم  في 
مـــع  عـــــالقـــــتـــــك  هــــــــي  مــــــــا  ڈ 

الجمهور؟  
بــمــثــابــة  هــــو  الـــجـــمـــهـــور  إن   -
ــــــذي يـــتـــم خــاللــه  الـــتـــرمـــومـــتـــر ال
أي  وكذلك  مذيع  أي  نجاح  قياس 
مــحــلــل مـــن خـــالل تــقــبــلــه وقـــال:  
وســائــل  عــصــر  نــعــيــش  اآلن  نــحــن 
تنقل  الــتــي  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
كل شيء في وقته ولحظتها وهو 
وقت  كــل  فــي  الــمــذيــع  يجعل  أمــر 
يــبــحــث عـــن الــتــجــديــد والــظــهــور 

له.  المميز 
هواياتك؟ عن  حدثنا  ڈ 

أبــــرز الـــهـــوايـــات بــالــنــســبــة لي   -
فيه  لما  السفر  أعشق  حيث  السفر 
من فوائد لمعرفة عادت الشعوب 
والتقاليد  األخــرى  والمجتمعات 

عديدة. فوائد  السفر  وفي 
كــــمــــا أنـــــنـــــي أهـــــــــوى األجـــــــــواء 
والبحر  الــبــر  ورحـــالت  الممطرة 
بالحياة  اســتــمــتــع  تجعلني  وكــلــهــا 
أسعى  فيه  أتواجد  مكان  كل  وفي 

جيدا. تواجدي  يكون  ألن 

ظهرت 
على الشاشة

 بعد ٢٠ ساعة 
تدريب

أعشق
 السفر

 ومعرفة عادت 
الشعوب

أهوى اقتناء 
األشياء وأحتفظ 
بكل ميدالياتي 
وجوائزي

اإلعالم
 بحر واسع 

يجب التعلم 
منه 

ـــــــع ـــــــذي ـــــــم الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــور تـــــــــرمـــــــــومـــــــــتـــــــــر قـــــــــــيـــــــــــاس ال

              حاوره - رجائي فتحي: 

الوطني  مرمىمنتخبنا  حــارس  خليل  أحمد  أكــد 
سبورتس  إن  بي  قنوات  ومذيع  القدم  لكرة  السابق 
أن الصدفة قادته إلى العمل اإلعالمي وذلك بعد أن 
دعاه ناصر الخليفي للعمل في القناة عقب اعتزاله، 
عبارة  يوما   ٢٠ مــدة  مكثفة  لتدريبات  خضع  حيث 
في  وكذلك  القدم  كرة  تكتيك  في  محاضرات  عن 
القانون، باإلضافة إلى تدريبات أمام الكاميرا حيث 
يوما   ٢٠ وبعد  الشاشة  على  يوميا  ساعة  لمدة  تدرب 
استديو  أول  وقــدم  الشاشة  على  ظهر  التدريب  مــن 
تحليلي خـــالل بــطــولــة كـــأس آســيــا فــي الــدوحــة عــام 

 .٢٠١١
وأكــــد خــلــيــل فـــي حــــوار مـــع مــنــوعــات [ أن 
اإلعالم بحر واسع وكل يوم أستفيد وأتعلم من الجميع 
سواء الزمالء األصغر مني أو األكبر في السن وكذلك 
الخبرة، معتبرا أن ظاهرة اتجاه نجوم الكرة لإلعالم 
يكون  أن  يمكن  متميز  العب  كل  ليس  ولكن  جيدة 

مذيعا أو محلال جيدا.



٧٧
الخميس ٨ شعبان ١٤٣٨ هـ - ٤ مايو ٢٠١٧م

كــشــف الــمــخــرج حــســيــن الــصــايــغ عن 
األول  جـــديـــديـــن  لــفــيــلــمــيــن  تــحــضــيــره 
بـــعـــنـــوان تــــربــــوي يـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي لـــالهـــتـــمـــام بـــمـــواقـــع 
الوالدين  وإهــمــال  االجتماعي  التواصل 
تأليف  أمــي  بعنوان  واآلخـــر  ألبنائهما، 

شــــــريــــــم،  آل  راشــــــــــــــد 
بــطــولــة هـــدى الــمــالــكــي، 
فــاطــمــة يــوســف، ســامــح 
تايم. وكريم  الهجاري، 

ــــصــــايــــغ فــي  وقــــــــال ال
حــــــــــــــــوار مــــــــــع مــــلــــحــــق 
إن   ] مـــــنـــــّوعـــــات 
األفــــــــــــــــالم الـــــقـــــطـــــريـــــة 
رسائل  تحمل  القصيرة 
هــــادفــــة، انـــطـــالقـــاً مــن 
الـــحـــقـــيـــقـــي  ـــــفـــــن  ال أن 
المجتمع  قضايا  يــواكــب 
الــحــقــيــقــيــة، الفـــتـــاً إلـــى 

بجهود  تتّم  الشبابية  األفالم  معظم  أن 
ضعيف،  مـــادي  مـــردود  وذات  فــرديــة 
إلى  الشباب  بالفنانين  دفع  الــذي  األمــر 
غياب  مع  خاصة  الفنية  الحركة  هجرة 
تقدم  أن  يــمــكــن  الــتــي  اإلنــتــاج  شــركــات 
أن هــذا األمــر  الــدعــم الـــالزم، مــوضــحــاً 

الجماهيرية  المتابعة  على  أيضاً  انعكس 
بدورها،  تراجعت  والتي  األفــالم  لهذه 
رسالة  يحمل  أن  البــد  الــفــن  أن  مــؤكــداً 
تعديل  فــي  ويــســاهــم  للمجتمع  هــادفــة 
ــبــيــة الـــدخـــيـــلـــة عــلــيــه  الـــســـلـــوكـــيـــات الــســل
ويــــعــــّزز فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه الــســلــوكــيــات 
الطيبة األصيلة فيه وهو ما أحاول من 
توصيله  أفالمي  خــالل 

عليه. والتركيز 
أحــــضــــر لــمــجــمــوعــة 
جـــــديـــــدة مـــــن األفــــــالم 
الجزء  منها  المتنّوعة، 
أمــي،  فيلم  مــن  الــثــانــي 
هــــــــــذا مــــــــا صــــــــــرح بـــه 
الصايغ  حسين  المخرج 
لـــلـــمـــنـــوعـــات، مـــشـــيـــراً 
إلـــى أنـــه يــهــتــم بــإخــراج 
ذات  الــــــمــــــوضــــــوعــــــات 
لقلة  الــتــربــوي  الــجــانــب 
ما يراه من اهتمام في 
في  الــقــصــوى  أهميته  مــع  الــجــانــب  هــذا 
يكون  أن  يجب  الفن  أن  مؤكداً  حياتنا، 
ومن  الحقيقية  المجتمع  لقضايا  مواكباً 

التربوية. القضايا  أهمها 
الـــفـــنـــيـــة  أعــــمــــالــــك  عـــــن  حــــدثــــنــــا  ڈ 

الجديدة؟ 

أحضر لمجموعة جديدة من األفالم 
المتنّوعة، منها الجزء الثاني من فيلم « 
أمي « وهو من تأليف راشد آل شريم، 
المالكي،  هدى  التمثيل  في  وسيشارك 
شـــريـــم،  آل  راشـــــــد  ــــوســــف،  ي فـــاطـــمـــة 
وســامــح الــهــجــاري، وكــريــم تــايــم. كما 
والسيناريو  قصته  أكتب  آخر  فيلم  لدّي 

وهو  حالياً،  به  الخاص 
فـــيـــلـــم تـــــربـــــوي يــســلــط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر 
الــــســــلــــبــــي لــــالهــــتــــمــــام 
بـــــــمـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
االجـــتـــمـــاعـــي وإهــــمــــال 
الــــوالــــديــــن ألبـــنـــائـــهـــمـــا، 
القصة  أهمية  وترتكز 
حـــــول إحـــــــداث صــدمــة 
ــــديــــن تــجــعــلــهــمــا  ــــوال ــــل ل
يـــثـــوبـــا إلـــــى رشـــدهـــمـــا، 

قريباً.  وسأصوره 
التربوي التأليف 

الجانب  في  للتأليف  اتجهت  لماذا  ڈ 
التربوي؟

تــوجــهــي فـــي هـــذا الــمــجــال نــاتــج عن 
أهميته  مــن  بــالــرغــم  بــه  االهــتــمــام  قلة 
دفعني  مــا  وهــذا  حياتنا،  فــي  القصوى 
يكون  أن  فيجب  الفيلم،  لــهــذا  لتأليف 

الحقيقية  المجتمع  لقضايا  مواكباً  الفن 
التربوية. القضايا  أهمها  ومن 

تنشيط  فــي  الــمــســابــقــات  دور  مــا  ڈ 
الفنية؟ الحركة 

ــــمــــســــابــــقــــات تـــــحـــــدث نــــــوعــــــاً مــن  ال
زادت  وكلما  الــفــنــي،  والــحــراك  الــزخــم 
وظــهــرت  األعـــمـــال  زادت  الــمــســابــقــات 
نطالب  ولــذا  الــمــواهــب. 
الـــــجـــــهـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 
ــــوزارات واألنــديــة  مــن ال
والــــمــــراكــــز الــمــخــتــلــفــة 
ـــنـــظـــيـــم مـــســـابـــقـــات  بـــت
ـــــــألفـــــــالم الــــقــــصــــيــــرة  ل
وينمو  الــحــراك  لــيــزداد 

ويزدهر.
 األفالم الشبابية

ڈ كيف تجد المتابعة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة ألفــــالم 

الشباب؟
الـــمـــتـــابـــعـــة ضــعــيــفــة، 
الشبابية  األفــالم  أن  ذلك  وراء  والسبب 
جهات  هــنــاك  فليست  فــرديــة،  بــجــهــود 
يقدمون  فالشباب  ولــهــذا  تــدعــم،  إنــتــاج 
أعــمــالــهــم عــلــى قـــدر إمــكــانــيــاتــهــم، لــذا 
في  األفــضــل  بالشكل  األفـــالم  تــخــرج  ال 
جــمــيــع األحـــيـــان ولـــهـــذا مـــن الــمــهــم أن 

محل  لتحل  متعددة  مسابقات  تتواجد 
اإلنتاج. شركات  تتركه  الذي  الفراغ 

الفنانين  مــن  الكثير  ابتعد  لــمــاذا  ڈ 
الشباب عن صناعة األفالم؟

من  الــجــدوى  بعدم  شعورهم  بسبب 
وراء مــا يــقــدمــونــه، فــال يــوجــد مـــردود 
واألعـــمـــال  داعـــمـــة  جـــهـــات  وال  مـــــادي 

تــكــلــفــهــم ويــعــرضــونــهــا 
عــلــى الــيــوتــيــوب مــجــانــاً، 
ولـــذلـــك فــقــد اضـــطـــروا 
لــالبــتــعــاد عـــن الــســاحــة، 
ولــــــــــــــــذا يـــــــجـــــــب دعـــــــم 
الــفــنــانــيــن الـــشـــبـــاب مــن 
قـــبـــل الـــجـــهـــات الــفــنــيــة 
في  الــمــعــنــيــة، خــصــوصــاً 
الروائية  األفــالم  حركة 
يـــمـــّدوا  وأن  الــقــصــيــرة 
ــاً  يــد الــعــون فــنــيــاً ومــادي
ـــشـــبـــاب حــتــى  لــــهــــؤالء ال
تــنــطــلــق انــطــالقــة أقـــوى 

وتتحول من تجارب شبابية واجتهادات 
تقدم  احترافية  حركة  إلى  فردية  فنية 
أفــضــل األعـــمـــال الــفــنــيــة فــنــرى أفــالمــاً 
روائــيــة طــويــلــة عــلــى مــســتــوى عـــاٍل من 
هذا  يتأتى  ولن  والفنية  التقنية  الجودة 
إال إذا دخلت شركات اإلنتاج على الخط 

الشبابية.  األفالم  حركة  ودعمت 
جبارة  طاقات  لديه  القطري  الشباب 
ومــــواهــــب كـــبـــيـــرة ويـــحـــتـــاج إلــــى دعـــم 
الــمــواهــب،  هــذه  تــهــدر  ال  حتى  حقيقي 
ولــقــد اكــتــشــفــت الــعــديــد مـــن الــمــواهــب 
وال  حافزاً  تجد  ال  حينما  لكن  المتميزة 

صمت.  في  تبتعد  داعماً 
فنية  رسالة 

الفنية  الرسالة  ما  ڈ 
لتحقيقها؟  تسعى  التي 

الـــــــفـــــــن فــــــــي رأيــــــــي 
رســالــة  يحمل  أن  البــد 
هــــــــادفــــــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
ـــســـاهـــم فــــي تــعــديــل  وي
ــبــيــة  الـــســـلـــوكـــيـــات الــســل
الــدخــيــلــة عــلــيــه ويــعــّزز 
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت ذاتـــــــــه 
الــــســــلــــوكــــيــــات الـــطـــيـــبـــة 
األصــــيــــلــــة فــــيــــه، وهـــو 
مـــا أحـــــاول مـــن خــالل 
ـــتـــركـــيـــز عــلــيــه.  أفــــالمــــي تـــوصـــيـــلـــه وال
إال  وبــالــرغــم مــن قــلــة األعـــمـــال حــالــيــاً 
التواصل  لغة  باتت  القصيرة  األفالم  أن 
بــيــن الــفــنــانــيــن الــشــبــاب والــجــمــهــور في 
في  القصير  الفيلم  أصبح  حيث  قطر، 

الهادف. للفن  عنواناً  قطر 

يحضر لفيلمين جديدين ...حسين الصايغ:

أفالمنـا القصيرة تحمـل رسـائل هادفـة 
ـــــد الــــــدعــــــم ـــــق ـــــت ـــــف ــــــــة وت ــــــــردي ـــــة بــــــجــــــهــــــود ف ـــــي ـــــاب ـــــب ـــــش األفــــــــــــــــالم ال

ـــــة ـــــي ـــــاب ـــــب ـــــش ـــــــة األفــــــــــــــــــــالم ال ـــــــرك ـــــــح ــــــــــــاج ل ــــــــــــت ـــــــوب دعــــــــــــــم شــــــــــركــــــــــات اإلن ـــــــل ـــــــط م
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الفن الحقيقي 
يواكب قضايا 

المجتمع 
الحقيقية

المسابقات 
تنشط الحركة 
الفنية وتظهر 
المواهب

ضعف المردود 
المادي وراء 

ابتعاد الفنانين 
الشباب

سلمان المالك:

هد
ش
امــرأة ورجــل أهـــم أعمالــي التشكيليةم

من أفالم حسين الصايغمن أفالم حسين الصايغاألفالم الشبابية تتم بجهود شخصيةاألفالم الشبابية تتم بجهود شخصية

لوحة امرأة ورجل ومساحة خضراءلوحة امرأة ورجل ومساحة خضراء

امرأة   » لوحتي  إن  المالك  سلمان  الفنان  قال 
ورجل ومساحة خضراء « من األعمال التي أعتّز 
بها وهي تجسد مقولة أن وراء كل امرأة ناجحة 
مختلفة  رؤيــة  عــن  أبحث  وأنــا  رجـــًال،  فاشلة  أو 
لــألشــيــاء فــي أعــمــالــي دائـــمـــاً ولــكــن مــن الــجــانــب 
اإليــجــابــي، وهــنــاك الــكــثــيــر مــن الــمــقــوالت التي 
تعارف عليها الناس ولكنهم تركوا الجانب اآلخر 
لهذه المقولة، وأنا أسّلط الضوء على هذا الجانب 
التعبير.  صـــّح  إن  الــمــتــروك  أو  عــنــه  الــمــســكــوت 
التواصل  وسائل  عبر  طرحته  عندما  العمل  وهذا 
المتابعين،  بــيــن  واســعــاً  قــبــوالً  وجــد  االجــتــمــاعــي 
هو  المتخصص  غير  العادي  الجمهور  أعتبر  وأنا 
أحــرص  فإنني  ولــذا  الناجحة،  األعــمــال  مقياس 
عــلــى تــقــديــم أعــمــالــي إلـــى هـــذا الــجــمــهــور أيــضــاً 
النخب  على  االقتصار  ألن  النخبة؛  إلى  باإلضافة 
يــجــعــل الــفــنــان يــعــيــش فـــي بــــرج عـــاجـــي. وحـــول 
المساحة  إن  قـــال  الــلــوحــة،  هـــذه  إلــيــه  تــرمــز  مــا 
الخضراء التي تأتي في الخلفية تدل على العطاء، 
وأنــا أعتبر أن الــمــرأة والــرجــل إذا اتــحــدا فــي أي 
مــجــتــمــع شــكــال مــســاحــة وفـــضـــاء أخــضــر كــبــيــراً، 
أو  صالحة  أســرة  تكوين  ســواء  المجاالت  كل  في 
استشراف  أو  ملهمة  رؤى  تكوين  صالح،  مجتمع 

أحد  بالفعل  اقتناها  قد  الصورة  وهذه  مستقبل، 
الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة.  وحـــول قيمة الــعــمــل أّكــد 
المالك أن هذه اللوحة من األعمال التي يعتبرها 
تشكل  ألنها  التشكيلية  تجربته  في  مهمة  محطة 
منعطفاً من الناحية التقنية ومن ناحية التكوين، 
فقد جرت العادة أن يضع الفنان الشكل أو الكتل 
المألوف  عن  خرجت  ولكني  اللوحة،  وســط  في 
تحٍدّ  وكــأنــهــا  الــلــوحــة  جــانــب  فــي  الكتل  ووضــعــت 
خروج  ولكنه  فني  خروج  وهو  البصرية،  للرؤية 
يمّيز  ما  أهّم  فهذا  البصرية،  الرؤية  على  حافظ 

هذا العمل، وتابع: من فلسفتي أن تكون أعمالي 
المشاهد  أشارك  بحيث  معاصرة  بصيغة  محلية 
والمتلقي  المشاهد  يكون  وأن  العمل  قــراءة  في 
جزءاً من فكرة العمل ويحاول أن يكتشف الفنان 
من خالل اللوحة.  وقال المالك إن اللوحة تنتمي 
سماتها  ومن  التعبيرية  التجريدية  المدرسة  إلى 
أمــا  الــلــوحــة،  فــي  معنى  أو  قــصــة  عــن  تعبر  أنــهــا 
التعبيرية  أمــا  معنى،  بال  لوحة  فهي  التجريدية 
بين  المعاني  من  الكثير  تحمل  فهي  التجريدية 

الخطوط واأللوان والشكل العام.

الدوحة - [: 

كتب - محمود الحكيم: 



الصيادون يفضلون شباك الليخ
تعتبر صناعة شباك الصيد من المهن التي يندر 
مــن يــمــارســهــا فــي عــصــرنــا الــحــديــث، فــهــي حرفة 
عندها  نتوقف  ما  وكثيراً  اإلبــداع،  وتتطلب  تقليدية 
ونـــســـأل صــانــعــيــهــا عـــن أســــرارهــــا، عــنــدمــا نــشــاهــد 
أصــابــعــهــم تــتــحــرك ألعــلــى وألســـفـــل عـــن ســـر تلك 

الحركات ومدى صعوبتها وإمكانية تعلمها.
الصيد  شباك  صانعي  مهنة  في  تتوفر  أن  ويجب 
مجموعة من الشروط والمواصفات، منها أن يكون 
الصانع على دراية كاملة بأسرار مهنة الصيد، ولديه 

مهارته  وتظهر  األســمــاك،  بــأصــنــاف  كافية  خــبــرة 
في صنع فتحات الشباك التي تستلزم أن تكون ذات 
أن  إال  مختلفة  الصيد  شــبــاك  وأنــــواع  واحـــد.  قــيــاس 
جميع  وتحمل  استخداماً  األكثر  أنــواع  خمسة  هناك 
األلوان، من بينها شباك ”الليخ“، والتي يفضلها أغلب 

الصيادين.
وتــحــتــاج كــل شبكة فــتــرة مــن الــزمــن إلنــجــازهــا 
يبلغ  الــذي  الليخ  فمثال  وطولها،  نوعها  حسب  وذلــك 
يوماً،   ١٥ إلــى  إنجازها  فترة  تصل  مــتــراً،   ٢٢ طوله 
المدة،  نفس  تتطلب  حيث  األخـــرى  األنـــواع  وكذلك 

أما الفتحات التي يفضلها أكثر الصيادين عادة فهي 
بين ٢ إلى ٤ سنتيمترات. وهناك نوعان من الشباك 
تكمن  الشباك ”قاعية“،  أن  حيث  وسطحية  قاعية 
خطورتها في أن توضع في قاع البحر بشكل ممدود 
وارتفاعها متران وأحياناً أكثر، وهي بذلك ال تفرق 
على  قدرتها  وتصل  صغيرة،  أو  كبيرة  سمكة  بين 
صيد األسماك الكبيرة، أما النوع الثاني فهو الشباك 
الكبيرة  لألسماك  أصــنــاف  ثالثة  وتضم  السطحية 
يتم  األنــــواع  هــذه  وجميع  والــصــغــيــرة،  والمتوسطة 

استخدامها بشكل يومي من قبل الصيادين.

ً القتصار استخدامه على الجدات مؤخرا

ية
دو

ن ي
ه
قرض البرقع مهنة تراثية مهددة باالندثارم

البراقع،  قرض  مهنة  تمثل   :] الدوحة- 
إحـــدى أبـــرز الــحــرف الــتــراثــيــة الــتــقــلــيــديــة، التي 
في  الحرفيات،  من  قليل  عــدد  يمارسها  مــازال 
ظــل تــراجــع اإلقـــبـــال عــلــيــهــا، واقــتــصــار ارتــدائــهــا 
ظهور  تراجع  فقد  والجدات،  األمهات  جيل  على 
(البرقع) الذي دأبت على ارتدائه المرأة القطرية 
الشعبي،  وزيــهــا  زينتها  مــن  جـــزءاً  الــمــاضــي،  فــي 
عليها تغطية وجهها عند بلوغها  حين كان لزاماً 
يعد  ولــم  والستر،  الــوقــار  بهدف  قرانها  عقد  أو 

في الشارع القطري، بل إنه ال يكاد  يُلحظ كثيراً 
قرض  حرفة  الشابات.وتعد  بين  موجوداً  يكون 
التقليدية  الــتــراثــيــة  الــحــرف  أبــــرز  مــن  الــبــراقــع 
في  ويستخدم  حرفيات،  تمارسها  مازالت  التي 
الــالزمــة  األدوات  مــن  مجموعة  الــبــرقــع  صناعة 
بالورق  والشبيه  السميك  «الشيل»  قماش  وهــي 
الـــمـــصـــقـــول الــــالمــــع، ويـــعـــد الـــقـــمـــاش األســـاســـي 
لــصــنــاعــتــه، ويــجــلــب مــن الــهــنــد ويــتــوافــر بــألــوان 
األصفر  إلــى  المائل  والذهبي  كاألصفر  مختلفة 

الالمع، واألحمر المائل إلى النحاسي، وتستخدم 
صبغة النيل ذات الرائحة الخفيفة جداً للمحافظة 
تثبيت  عملية  في  ويستخدم  البرقع،  رونــق  على 
البرقع على الـــرأس، «الــشــبــق»، وهــو عــبــارة عن 
خيط لونه أحمر أو فضي، وحديثاً الذهبي، يمتد 
من طرفي البرقع ليربط في عقدة خفيفة خلف 
الرأس، األمر الذي يحقق ثباتاً محكماً إلى جانب 
دور «السيف»، وقماش البطانة الذي يلعب دوراً 

في ذلك.ويتم إضافة  قماش البطانة.

الخميس ٨ شعبان ١٤٣٨ هـ - ٤ مايو ٢٠١٧ م

كتب – إبراهيم صالح :

تــشــتــهــر زهــــــرة الـــجـــارديـــنـــيـــا بــصــعــوبــة 
النباتات  مربى  على  حتى  تصعب  تربيتها، 
إلى  الــجــارديــنــيــا  تحتاج  حيث  المحترفين 
رطوبة  ذي  وجــو  مباشر،  غير  كثيف  ضــوء 

عــالــيــة، وتـــربـــة مــبــلــلــة بـــاعـــتـــدال وأســـمـــدة 
وهي  واليابان  الصين  من  أصلها  متوازنة، 
طولها  ويصل  الخضرة  دائمة  النباتات  من 

في الحدائق إلى متر ونصف المتر .

بــســوق  الــربــيــع  مــهــرجــان  رواد  يــحــرص 
الوكرة على االستمتاع بفعالية ركوب اإلبل، 
التعريف  إلـــى  الفعالية  هـــذه  تــهــدف  حــيــث 
بــالــمــوروث الــثــقــافــي لــألجــداد واآلبـــــاء، في 
يصطف  حــيــث  كــبــيــراً  إقــبــاالً  تشهد  فعالية 

األطفال منتظرين دورهم من أجل التمتع 
بلحظات جميلة.

لطفلة  صــــورة  الــتــقــطــت  عــدســة [ 
أثناء ركوبها لإلبل وسط فرحة كبيرة على 

شاطئ سوق الوكرة.

الشباب  يقبل  الصيف  فصل  اقتراب  مع 
عـــلـــى مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــات الـــبـــحـــريـــة، 
واالســـتـــمـــتـــاع بـــــاألجـــــواء الــــرائــــعــــة، حــيــث 

لــشــاب  صــــــورة  عـــدســـة [  الــتــقــطــت 
راس  شاطئ  في  المياه  على  التزلج  أثناء 

مطبخ.

زهرة الجاردينيا تتحدى المربين

أبناء على خطى اآلباء

الرياضات البحرية تستهوي الشباب
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