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الدوحة - منوعات [: تُعتبر صناعة السفن من 
أقدم الصناعات في الخليج وتُعرف بـ ”القالفة“، ولذلك 
فمن يصنع السفينة يسّمى ”قالف“ ويعمل القالف في 
هذه المهنة منذ طلوع الشمس وحتى غروبها دون توقف 
إال ألداء الصالة أو تناول طعام الغداء، ويكون ”القالف“ 
قـــد الــتــحــق بــهــذه الــمــهــنــة مــنــذ طــفــولــتــه وتـــرعـــرع في 
أحضان السفن ليتقن عمله يوماً بعد يوم، وليصبح أكثر 
مهارة فيها. ويقوم بتصميم السفينة ”األستاذ“ ووضع 
خطوطها واإلشراف على تنفيذها وصناعتها منذ البداية 
وحتى النهاية، كما يعّد (األستاذ) مهندس السفينة والذي 
يكون قد بدأ حياته المهنّية منذ الطفولة. وتمّر مهنة 
ويلتحق  الطفولة  منذ  تبدأ  حيث  مراحل  بعّدة  القالفة 
بهذه المهنة في العادة بعض األطفال عند بلوغهم (١٢-

للعّمال  األدوات  مناولة  مهمته  تكون  حيث  سنة،   (١٣
وكذلك مراقبة سير العمل لتلقي أصول المهنة، وهذه 
المرحلة يسّمى من يعمل فيها بـ (العليمي) وبعد ذلك 
يتحّول إلى (المزوري) وهو الذي يعمل عادة في حمل 
الخشب ويكون الساعد األيمن للقالف، ولكنه يظّل تحت 
اسم عامل حتى يتقن القالفة، وفي الغالب تستمّر هذه 
المرحلة من سنتين إلى ثالث سنوات، ويعتمد ذلك على 

ذكائه وحب تعلمه للقالفة.

القالفة مهنة تبدأ في الثانية عشرة من العمرالقالفة مهنة تبدأ في الثانية عشرة من العمر

د . خالد المهندي:

صالح العبيدلي: 

أعمالي أعمالي 
تخلط التشكيل تخلط التشكيل 
بالخط العربيبالخط العربي

منصة جوجل تعمل 
Cardboard مع نظارة
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علي الصالت: علي الصالت: 
أعشق أعشق 

كرة الطائرة كرة الطائرة 
والتنسوالتنس
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أضافت جوجل دعم تشغيل الواقع االفتراضي من نسخة 
الــمــاضــي،  فــبــرايــر  فــي  كــــروم  لمتصفح   WebVR الــويــب 
بدون  االفتراضي  الواقع  بتجربة  للمستخدمين  يسمح  الذي 
الحاجة لتحميل تطبيقات مخصصة، وكان هذا الدعم يعمل 
 Daydream نــظــارة تدعم  التي  الــهــواتــف  خــالل  مــن  فقط 
مرتفعة الثمن. لكن الشركة تقوم اآلن بتوسيع نطاق الدعم 
 ،Cardboard جوجل من  االفتراضي  الواقع  نظارة  ليشمل 
يمكنه  أنــدرويــد  هاتف  يمتلك  مستخدم  أي  فــإن  وبالتالي 

.Cardboard لنظارة WebVR تفعيل تطبيقات
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دعوا لزيادة حمالت التنظيف ... طالب:

الدوحة - منوعات [: أكد عدٌد 
البيئة  حماية  أن  الــمــدارس  طلبة  مــن 
جماعّية  مــســؤولــّيــة  عليها  والــحــفــاظ 
المجتمع،  في  فــرد  كل  عاتق  على  تقع 
مــشــّدديــن عــلــى أهــمــيــة نــشــر الــتــوعــيــة 

وإشراك  والمدرسة  المنزل  من  ابتداًء 
المدارس  تنفذها  حمالت  في  الطالب 
المسطحات  وزيـــــادة  الــبــيــئــة  لتنظيف 

الخضراء.
وقال هؤالء في تصريحات لـمنوعات 

دوراً  والمدرسة  األســرة  تلعب   ]
في توعية الجيل الجديد بأهمية  كبيراً 
الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، مــوضــحــيــن أن 
الحفاظ على البيئة يجعل حياة األفراد 
المؤسسات  بين  تعاوناً  ويتطلب  أفضل 

األهــلــيــة والــحــكــومــيــة، مــشــّدديــن على 
ضـــرورة الــتــعــاون مــع حــمــالت العناية 
بــالــبــيــئــة وتــنــفــيــذ حـــمـــالت مــدرســّيــة 

للعناية بالبيئة وزراعة األشجار.

الفل والياسمين أبرز األزهار الصيفيةالفل والياسمين أبرز األزهار الصيفية
يــشــهــد الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــاتــل زيــــــادة في 
الطلب على النباتات الصيفية، حيث يحرص 
المواطنون على زراعتها في حدائق منازلهم، 
المزروعات  بنوعية  االهتمام  زيــادة  ظل  في 
الــتــي يــقــومــون بــشــرائــهــا مــن الــســوق المحلي 
لــتــتــالءم مــع األجــــواء الــحــارة فــي موسم 

الصيف.
ونــــصــــح مـــــواطـــــنـــــون وخــــبــــراء 

بــضــرورة شـــراء نــبــاتــات وأشــجــار تــتــالءم مع 
الــطــقــس الـــحـــار الــــذي تــشــهــده الـــبـــالد الــفــتــرة 
الــحــالــيــة بــهــدف بــقــاء حــدائــقــهــم مــخــضــرة، 
والجاردينا  والياسمين  الفل  أن  إلى  مشيرين 
والــفــنــكــاروزا وأشــجــار الــفــواكــه مثل الــرمــان 
قادرة  بأنواعه  والنخيل  والبرتقال  والليمون 
على العيش في الطقس الحار بشرط االعتناء 

بها جيداً وسقيها باستمرار.

كتب - حسين أبوندا:

القراءة القراءة 
تنشط تنشط 
الذاكرةالذاكرة
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قطر الخضراء

انتعـاش ســوق النبـاتـات الصـيفيــة
مع تزايد اهتمام المواطنين بالتوسع في زراعة حدائق المنازل

ـــواصـــل  ـــت ـــر وســــائــــل ال ـــب ـــوب حــــمــــالت تــــوعــــويــــة ع ـــل ـــط م

األشـــجـــار  بــيــن  الـــمـــســـاحـــات  ـــي  ـــراع ت ال  الــســائــبــة  الــعــمــالــة 

ـــمـــائـــي عـــلـــى األســـطـــح  ـــجـــأون لــــالســــتــــزراع ال ـــل ـــون ي ـــن ـــواط م

ـــرة  خـــب ذوي  ــــال  ــــّم ــــع ل يــــحــــتــــاج  ـــيـــط  ـــق ـــن ـــت ـــال ب ــــــــري  ال

 تــشــهــد الــعــديــد مـــن الــمــشــاتــل زيـــــادة فـــي الطلب 
المواطنون  يحرص  حيث  الصيفية،  النباتات  على 
زيــادة  ظــل  فــي  منازلهم،  حــدائــق  فــي  زراعتها  على 
بشرائها  يقومون  التي  المزروعات  بنوعية  االهتمام 
مــن الــســوق المحلي لتتالءم مــع األجـــواء الــحــارة في 

موسم الصيف.
نباتات  شــراء  بــضــرورة  وخــبــراء  مواطنون  ونصح   
البالد  تشهده  الذي  الحار  الطقس  مع  تتالءم  وأشجار 
مخضرة،  حدائقهم  بقاء  بهدف  الحالية  الفترة  في 
مــشــيــريــن إلـــــى أن الـــفـــل والـــيـــاســـمـــيـــن والـــغـــارديـــنـــا 
والليمون  الرمان  مثل  الفواكهة  وأشجار  والفنكاروزا 
في  العيش  على  قــادرة  بأنواعه  والنخيل  والبرتقال 
وسقيها  الــطــقــس الــحــار بــشــرط االعــتــنــاء بــهــا جــيــداً 

باستمرار.
والبائعين  الــخــبــراء  مــن  عـــدد  مــع  الــتــقــت   ] 
على  وأكــدوا  المركزي  بالسوق  الواقعة  المشاتل  في 
مع  التعامل  وتجّنب  بالمزروعات  االهتمام  ضرورة 
في  الكافية  الخبرة  تملك  ال  الــتــي  السائبة  العمالة 
بالشكل  الــري  أنابيب  ومد  األشجار  وزراعــة  االعتناء 

الصحيح.
أصحاب  استشارة  بــضــرورة  المواطنين  ونصحوا   
تحّمل  تستطيع  الــتــي  الــنــوعــيــات  شـــراء  عــنــد  الــخــبــرة 
النوعيات  شــراء  وتجّنب  المرتفعة  الــحــرارة  درجــات 
فصل  فــي  الــحــارة  األجـــواء  تحّمل  على  الــقــادرة  غير 

الصيف.

سعيد الكواري: 

 أكد سعيد الكواري أن معظم 
تتحّمل  ال  والــنــبــاتــات  األشـــجـــار 
األجـــــــواء الــــحــــارة، األمـــــر الـــذي 
نباتات  إلــى  للجوء  الجميع  يدفع 
تستطيع العيش في هذه األجواء، 
شراء  دائماً  أفّضل  لي  وبالنسبة 
تلك  تحّمل  على  قـــادرة  نــبــاتــات 
األجــــــواء لــزراعــتــهــا فـــي حــديــقــة 
منزلي مثل الفل والورد المحمد 
والــســلــطــانــي وهـــــذه الــنــوعــيــات 
مــن الــــورود قــــادرة عــلــى تحّمل 
هــنــاك  أن  وأوضـــــــح  األجــــــــــواء.  

يولون  أصبحوا  الـــذي  المواطنين  مــن  العديد 
اهتماماً كبيراً بحدائقهم المنزلية، ومنهم من 

المائي  االســـتـــزراع  إلــى  يلجأ 
أن  يؤكد  وهــذا  األسطح  على 
الــمــواطــنــيــن حــريــصــون على 
االهتمام بحدائقهم وتجميل 
الخضراء  باألشجار  منازلهم 
والـــــــــزهـــــــــور.  وأوضــــــــــح أن 
طرق  من  المائي  االســتــزراع 
تصلح  التي  الحديثة  الزراعة 
فــــي األجــــــــواء الــــحــــارة وهـــي 
كبيرة  بنسبة  نجحت  فكرة 
وتشجيع  تعميمها  وأتــمــنــى 
ــيــهــا ومــنــح  الـــمـــواطـــنـــيـــن عــل
للمواطنين  رمــزيــة  بــأســعــار  الــخــاصــيــة  هـــذه 

المتحمسين لهذه الفكرة.

مواطنون بدأو االستزراع المائي فوق األسطح
 صالح السادة:

صالح توفيق:

أحرص  السادة:  عبداهللا  صالح  قال 
عــلــى زيـــــارة الــمــشــاتــل لـــشـــراء نــوعــيــات 
في  وزراعــتــهــا  األشـــجـــار  مــن  مختلفة 
إن  حـــيـــث  مـــنـــزلـــي  فــــي  أو  الـــمـــزرعـــة 
التي  النشاطات  من  بالزراعة  االهتمام 
عدة  منذ  عليها  أحرص  والتي  أفّضلها 

سنوات.
 وأضاف: تضم حديقتي العديد من 

األشجار منها الليمون والكنار باإلضافة 
إلى النخيل، وكل تلك النوعيات قادرة 
على العيش في األجواء الحارة وتتالءم 

مع مختلف العوامل الجوية.
يــهــتــمــون  الـــمـــواطـــنـــيـــن  أن  وأكـــــــد   
ويحاولون  المنزلية  حدائقهم  بزراعة 
الــتــوّســع  فــي  المساهمة  اإلمــكــان  قــدر 
وزارة  ُمــطــالــبــاً  الـــخـــضـــراء،  بــالــرقــعــة 

الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة بــــضــــرورة تــشــجــيــع 
الــزراعــة  فــي  الــتــوّســع  على  المواطنين 
ســــواء داخــــل حــدائــقــهــم الــمــنــزلــيــة أو 
على  العمل  مع  المنازل،  أســوار  خــارج 
إطـــــالق حـــمـــالت تــوعــيــة عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل  ووســائــل  المختلفة  اإلعــــالم 
يمكن  الـــتـــي  بــالــنــوعــيــات  االجــتــمــاعــي 

زراعتها في الصيف.

 أكــــــد صــــالــــح تــــوفــــيــــق، مــهــنــدس 
زراعي، أن اللجوء إلى العمالة السائبة 
غــيــر الـــعـــارفـــة بـــأصـــول الــمــهــنــة هي 
موضحاً  الــزراعــة،  فشل  أسباب  أكثر 
أن األشـــجـــار تــحــتــاج إلـــى عــمــق كبير 
عــلــى عــكــس مــا يــقــوم بــه بــعــض هــذه 
حيث  المواطنين  حدائق  في  العمالة 
تقزيم  في  العشوائية  الزراعة  تتسّبب 
أنهم  كما  مــوتــهــا،  أو  األشــجــار  حجم 
ال يراعون المساحات بين كل شجرة 
وأخـــــرى وبــعــضــهــم يــتــعــّمــد الـــزراعـــة 
النهاية  فــي  تــؤدي  عشوائية  بطريقة 
لعدم حصول المواطن على أي نتيجة 

في حديقته المنزلية.
الزبائن  بعض  هــنــاك  أن  وأوضـــح 
لتوصيل  السائبة  العمالة  إلى  يلجأون 
الــــري  أن  مـــــؤكـــــداً  الــــــــري،  أنــــابــــيــــب 

يمكن  ال  آخـــر  نـــوع  أي  أو  بالتنقيط 
أن يــتــقــنــه عــامــل ال يــمــلــك الــخــبــرة، 
وهــو األمـــر الـــذي نــواجــهــه كــذلــك في 
حيث  المواطنين  مــنــازل  مــن  الكثير 
نجد توصيالت رديئة وال تصلح للري 
بسبب أن من قام بها عمالة سائبة ال 

تعرف أصول المهنة.
 ونصح المواطنين بضرورة متابعة 
وفحصها  إهمالها  وعـــدم  حدائقهم 
بــعــض  هــــنــــاك  أن  خــــاصــــة  جــــــيــــــداً، 
األمراض التي تصيبها مثل األمراض 
التي  الحشرية  واإلصــابــات  الفطرية 
أسرع  في  وعالجها  مقاومتها  يفّضل 
ــتــفــادي إصـــابـــة بــاقــي  وقــــت مــمــكــن ل

األشجار السليمة.
هي  اآللــيــة  الـــري  شبكة  أن  وأكـــد   
المنزلية  لــلــحــدائــق  بالنسبة  األفــضــل 
بالخرطوم  الــري  استخدام  مــن  بــدالً 
بــهــدف االقـــتـــصـــاد فـــي كــمــيــة الــمــيــاه 
وانـــتـــظـــام عــمــلــيــة الــــــري وتــوزيــعــهــا 
بـــالـــصـــورة الــمــطــلــوبــة، كــمــا أن هــذه 
الــطــريــقــة ال تــحــتــاج إلــــى عــمــالــة أو 

مجهود من صاحب الحديقة.

المواطنون مهتمون بزراعة 
الحدائق المنزلية 

 العمالة السائبة سبب 
فشل الزراعة المنزلية

تصوير - رام 

كتب - حسين أبوندا:



٣٣
الخميس غرة شعبان ١٤٣٨ هـ - ٢٧ أبريل ٢٠١٧م 

قضايا ساخنة

الدريني  محمود  الدكتور  أكد 
طبيب األسرة بمؤسسة الرعاية 
الــخــرف  أن  ـــيـــة  األول الــصــحــيــة 
طــابــعــا  -تتخذ  مـــتـــالزمـــة  هــــو 
وتــتــســم  تـــدريـــجـــيـــا  أو  مـــزمـــنـــا 
ـــــدهـــــور الـــوظـــيـــفـــة  ـــــحـــــدوث ت ب
عــلــى  الــــقــــدرة  (أي  الــمــعــرفــيــة 
وتيرة  تتجاوز  بوتيرة  التفكير) 
مرحلة  في  المتوقعة  التدهور 
ـــة ويـــطـــال  ـــعـــادي الــشــيــخــوخــة ال
والتفكير  الذاكرة  التدهور  هذا 
والفهم  الــتــوجــه  عــلــى  والـــقـــدرة 
والــحــســاب والــتــعــلــم والــحــديــث 

األمور.  وتقدير 
يصيب  الــخــرف  أن  وأوضـــح 
كــــل فـــــرد بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة 
حــســب درجـــــة تــأثــيــر الــمــرض 
إصابته  قــبــل  الــفــرد  وشخصية 
ــنــقــســم أعـــراضـــه  بـــالـــمـــرض وت
النسيان  أولــهــا  مــراحــل،   ٣ إلــى 
إدراك  عــلــى  ـــقـــدرة  ال وفـــقـــدان 
الــوقــت والـــضـــالل فــي األمــاكــن 

إغفال  يتم  ما  وكثيراً  المألوفة 
ــيــة مــن الــخــرف  الــمــرحــلــة األول
بــشــكــل  تــظــهــر  األعــــــــراض  ألن 

تدريجي.
وتـــــابـــــع: الـــمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مــن الــخــرف تــصــبــح الــعــالمــات 
واألعــــــــــــــراض أكـــــثـــــر وضــــوحــــا 
ــلــمــصــاب بــهــا  وأكـــثـــر تــقــيــيــداً ل
الحديثة  األحــداث  نسيان  وهــي 
والضالل  الناس  وأســمــاء  العهد 
فـــي الــبــيــت وصــعــوبــة مــتــزايــدة 
فــي الــتــواصــل مــع الــغــيــر وأيــضــا 
الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــمـــســـاعـــدة فــي 
السلوك  وتغير  بالذات  االعتناء 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــســاؤل وطــرح 

متكررة.  بصورة  األسئلة 
الـــمـــرحـــلـــة  إن  وأضــــــــــــاف:   
تتسم  الــخــرف  مــن  الــمــتــقــدمــة 
بــــاعــــتــــمــــاد كــــلــــي عــــلــــى الـــغـــيـــر 
وانـــــعـــــدام الـــنـــشـــاط وفـــــي هـــذه 
الــمــرحــلــة تــصــبــح اضـــطـــرابـــات 
الـــــــــذاكـــــــــرة كـــــبـــــيـــــرة وتـــصـــبـــح 

الجسدية  واألعــراض  العالمات 
أكــثــر وضــوحــاً ومـــن األعـــراض 
الوقت  إدراك  عــدم  المصاحبة 
على  التعرف  وصعوبة  والمكان 
باإلضافة  واألصــدقــاء  األقــربــاء 
إلـــــــــى الـــــحـــــاجـــــة الـــــمـــــتـــــزايـــــدة 
بالذات  االعتناء  على  للمساعدة 
وصـــعـــوبـــة الـــمـــشـــي وتـــغـــيـــر فــي 
الـــســـلـــوك قــــد يــتــفــاقــم لــيــشــمــل 

عدوانيا. شكال 
وأوضـــح الــدريــنــي أنــه يمكن 
نوعية  لتحسين  خطوات  اتخاذ 
الـــحـــيـــاة وتـــقـــدم الـــمـــرض مــن 
خــــالل حــمــل تــقــويــم لــلــتــذكــيــر 
لتسجيل  الــتــقــويــم  واســـتـــخـــدام 
األحــــــــداث الــــقــــادمــــة، وكـــذلـــك 
األشــــيــــاء الـــتـــي يـــريـــد الــمــريــض 
أن يــتــذكــرهــا فـــي وقـــت الحــق 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى بــيــئــة مــنــزلــيــة 
هـــادئـــة ومــســتــقــرة واألنــشــطــة 
أساس  على  إتمامها  يجب  التي 
المنزلية  البيئة  أن  كما  يــومــي 

من  تقلل  والــمــســتــقــرة  الــهــادئــة 
الــمــشــاكــل مــثــل الــتــهــيــج والــقــلــق 
أضواء  وتــرك  الزائد  واالرتــبــاك 
مـــضـــاءة بــالــلــيــل حــيــث يــســاعــد 
على منع االرتباك والتقليل من 
وتجنب  النهار  خــالل  الكافيين 
وممارسة  النهار  أثناء  القيلولة 
ــنــهــار والــتــي  الــتــمــاريــن أثـــنـــاء ال

تساعد على منع األرق ليال.
وأكد بأنه ليس هناك طريقة 
مـــؤكـــدة لــمــنــع الـــخـــرف، ولــكــن 
اتخاذها  يمكن  خطوات  هناك 
الـــتـــي قـــد تــســاعــد فـــي الــوقــايــة 
من  المزيد  إلــى  حاجة  وهناك 
البحث، ولكن ال يمكن أن يضر 
أن يتم إبقاء العقل نشطا للقيام 
واالجتماعي  الجسدي  بالنشاط 
وخفض  التدخين  عن  واإلقالع 
ضـــغـــط الــــــدم والـــحـــفـــاظ عــلــى 
والحصول  صحي  غذائي  نظام 
عـــلـــى الـــتـــطـــعـــيـــمـــات الـــخـــاصـــة 

التعليم. ومتابعة 

د. محمود الدريني:

مراحل الخرف كثيرة وتصيب كافة الفئات 

             كتبت- سحر معن:

والنسيان  الــتــركــيــز  قــلــة  مــســألــة  تعتبر 
منها  نعاني  أصبحنا  الــتــي  المشاكل  مــن 
خاصة  اليومية  حياتنا  فــي  كبير  بشكل 
والتي  الحديثة  التكنولوجيا  انــتــشــار  مــع 
طويلة  ســاعــات  يقضون  الــكــثــيــرون  بــات 
فــــي االطــــــالع عــلــيــهــا واســتــعــمــالــهــا مــثــل 
الكمبيوتر  وأجــهــزة  الحديثة  التليفونات 
بهدف الحصول على المعلومات بسهولة 

أو ممارسة األلعاب اإللكترونية.
وفي هذا الصدد أكد أطباء وإخصائيون 
عــدم  أو  الــتــغــذيــة  ســــوء  أن  الــتــغــذيــة  فـــي 
في  واإلفـــراط  صحي  غذائي  نظام  اتباع 
استخدام التكنولوجيا هو السبب األساسي 
تصيب  قد  التي  التركيز  قلة  مسألة  في 
تغيير  ضرورة  إلى  الفتين  الشباب  بعض 
بشكل  يعتمد  أصــبــح  الـــذي  الــحــيــاة  نــمــط 

الحديثة  التكنولوجيا  وســائــل  على  كبير 
بشكل كبير. وأشاروا إلى أنه في الماضي 
كــــان الـــخـــرف أو الــنــســيــان يــصــيــب كــبــار 
الــســن فــقــط بــيــنــمــا الــيــوم أصــبــح يصيب 
الــشــبــاب أيــضــا ويـــعـــود ذلـــك إمـــا لــعــوامــل 
نــفــســيــة  عـــوامـــل  أو  جــســديــة  بــيــولــوجــيــة 
حيث بات الكثير من الشباب ال يستطيع 
التركيز  قلة  بسبب  بسهولة  األمور  تذكر 

االنتباه. وتشتت 
انـــتـــشـــار  عــــوامــــل  مــــن  أن  وأوضــــــحــــــوا 
بعض  وجود  أيضا  التركيز  وقلة  النسيان 
األمــــــراض أو الـــتـــاريـــخ الــعــائــلــي لــمــرض 
وخصوصا  النفسية  والصدمات  الزهايمر 
الــعــاطــفــيــيــن الـــذيـــن يـــمـــرون بــصــدمــات 
النفسية  حــالــتــهــم  عــلــى  أثــــرت  عــاطــفــيــة 
والذين  العاطفيين  غير  األشخاص  عكس 
إصابتهم  فاحتمالية  أمــر  بــأي  يبالون  ال 

ضعيفة.  بالنسيان 

بسبب نوعية الغذاء واإلفراط في استخدام التكنولوجيا.. أطباء يكشفون لـ[:

أسباب إصابة الشباب بضعف الذاكرةأسباب إصابة الشباب بضعف الذاكرة

د. زهير العربي: 

أخصائي  الــعــربــي  زهــيــر  السيد  أكــد 
الـــتـــغـــذيـــة الـــعـــالجـــيـــة بــمــؤســســة حــمــد 
الشباب  يصيب  قد  الخرف  أن  الطبية 
التغذية  ســـوء  أولــهــا  مــتــعــددة  ألســبــاب 
تــنــاول  إن  حــيــث  بالسمنة  اإلصــابــة  أو 
الــمــواد الــغــذائــيــة غــيــر الــصــحــيــة تسبب 
مما  الدماغ،  إلى  الــدم  وصــول  قّلة  في 
يؤدي إلى ضعف في الذاكرة، موضحا 

األمور  من  تعتبر  أيضا  القراءة  قلة  أن 
في  ولكن  والتفكير  العقل  تنشط  التي 
الوقت الحالي نجد أن هناك حالة من 
العزوف عن القراءة بشكل كبير، الفتا 
وحفظ  الكريم  الــقــرآن  قـــراءة  أن  إلــى 

األحاديث يبقي المخ نشطا وفعاال. 
التغذية  أهــمــيــة  عــلــى  الــعــربــي  وأكـــد 
ــــعــــاد عــــن الــتــدخــيــن  ــــت الـــســـلـــيـــمـــة واالب

حــيــث أن الــتــغــذيــة أمـــر مــهــم لــلــدمــاغ 
والــعــقــل ويــجــب الــتــركــيــز عــلــى الــمــواد 
ــــذاكــــرة  الـــمـــفـــيـــدة لــلــعــقــل وتـــنـــشـــط ال
واللحوم  والفواكه  الخضراوات  كتناول 
واألســــمــــاك واالبـــتـــعـــاد عـــن الــتــدخــيــن 
وأيضا التخلص من الوزن الزائد حيث 
إن زيادة الدهون تمنع من وصول الدم 
الرياضة  لممارسة  بــاإلضــافــة  للدماغ 

بشكل مستمر والنوم بأوقات منظمة. 
التخلص  أهمية  على  العربي  وركــز 
بالمستقبل  التفكير  وعــدم  التوتر  من 
واالنخراط وراء العاطفة وحل مشاكل 
الــحــيــاة واالبــتــعــاد عــن الــهــم والــحــزن 
الهموم  كثرة  إن  حيث  النفس  وإسعاد 
هـــي الـــتـــي تــبــقــي الــعــقــل مــنــشــغــال وال 

يستطيع التركيز بشيء.

سوء التغذية يتسبب في ضعف الذاكرة

د. خالد المهندي:

استشاري  المهندي  خالد  الدكتور  أوضح 
هو  الــنــســيــان  أو  الـــخـــرف  أن  الــنــفــس  عــلــم 
ضعف  بسبب  كثيرة  ألمــور  اإلنسان  فقدان 
ألسباب  وتــعــود  الــمــخ  فــي  العصبية  الخاليا 

نفسية وصحية وغذائية.
والمشاكل  النفسية  الــحــالــة  أن  وأضـــاف 
والخوف والقلق والتفكير بالمستقبل وغيره 
والكآبة تسبب النسيان وقلة التركيز نتيجة 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــواصــل مــع اآلخــريــن 
الوحدة  إن  حيث  وتطويره  الدماغ  وتفاعل 
باإلضافة  التفكير  العقل  يمنع  واالنـــعـــزال 
لــشــرب الــكــحــول وتــعــاطــي الــمــواد المخدرة 
باإلضافة  عمله  وتبطئ  العقل  تخدر  والتي 
األنشطة  وممارسة  والمطالعة  القراءة  لقلة 

الرياضية التي تحفز العقل.
وأكد أنه في الزمان كان الخرف يصيب 
كبار السن بينما اليوم أصبح يصيب الشباب 
نتيجة  بيولوجية  لعوامل  ذلــك  ويعود  أيضا 
أصبح  فقد  للمخ  العصبية  الخاليا  في  تلف 
يــشــكــون مــن النسيان  الــشــبــاب  الــعــديــد مــن 
وقلة التركيز فنرى أن معظم الناس عندما 
ولــكــن  منصتين  تــجــدهــم  مــعــهــم  تــتــحــدث 
التركيز  يستطيعون  ال  معك  ليس  عقلهم 

لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة خـــصـــوصـــا فــــي الــمــجــالــس 
والمحاضرات.

وتــابــع أن قــلــة الــتــركــيــز وتــشــتــت االنــتــبــاه 
لدى  كبير  بشكل  انتشارا  األكثر  األمــور  من 
الشباب والكبار فنرى الجميع ال يستطيعون 
أن يتذكروا دون تدوين الشيء على الهاتف 
أو عــلــى ورقــــة أو االســتــعــانــة بــأحــد أفـــراد 
عدة  إلــى  األســبــاب  مرجعا  ليذكره  أســرتــه 
كانخفاض  البيولوجية  العوامل  منها  أمــور 
مــســتــويــات الــفــيــتــامــيــنــات فـــي الــجــســم من 
األغــذيــة  تـــوازن  وعـــدم  التغذية  ســوء  خــالل 
امتصاص  في  مشاكل  وجود  إلى  باإلضافة 
الــفــيــتــامــيــنــات مــن الــجــســم وقــلــة مــمــارســة 
الحديثة  األجهزة  على  واالعتماد  الرياضة 

في كل شيء.
النسيان  انتشار  عوامل  من  أن  إلى  وأشار 
األمــراض  بعض  وجــود  أيضا  التركيز  وقلة 
الــزهــايــمــر  لـــمـــرض  الـــعـــائـــلـــي  ـــاريـــخ  ـــت ال أو 
العاطفيين  وخصوصا  النفسية  والصدمات 
الــذيــن يــمــرون بــصــدمــات عــاطــفــيــة أثــرت 
عــلــى حــالــتــهــم الــنــفــســيــة عــكــس األشــخــاص 
أمر  بأي  يبالون  ال  والذين  العاطفيين  غير 

فاحتمالية إصابتهم بالنسيان ضعيفة. 

زيادة القراءة واالطالع تحفز النشاط العقلي 
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أكد عدٌد من طلبة المدارس أن حماية 
جماعّية  مسؤولّية  عليها  والحفاظ  البيئة 
المجتمع،  فـــي  فـــرد  كـــل  عــاتــق  عــلــى  تــقــع 

مــشــّدديــن عــلــى أهــمــيــة نشر 
الــتــوعــيــة ابـــتـــداًء مــن الــمــنــزل 
الطالب  وإشــــراك  والــمــدرســة 
في حمالت تنفذها المدارس 
ـــبـــيـــئـــة وزيــــــــادة  لـــتـــنـــظـــيـــف ال

المسطحات الخضراء.
وقـــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــؤالء فـــــي 
تلعب  ـــــ[  ل تــصــريــحــات 
كبيراً  دوراً  والمدرسة  األسرة 
فـــي تــوعــيــة الــجــيــل الــجــديــد 
البيئة،  على  الحفاظ  بأهمية 

يجعل  البيئة  على  الحفاظ  أن  موضحين 
بين  تعاوناً  ويتطلب  أفضل  األفـــراد  حياة 
المؤسسات األهلية والحكومية، مشّددين 
العناية  حمالت  مع  التعاون  ضــرورة  على 

للعناية  مدرسّية  حمالت  وتنفيذ  بالبيئة 
بالبيئة وزراعة األشجار.

وأضـــافـــوا: تــولــي قــطــر اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
يشهده  ما  ظل  في  البيئة،  على  بالحفاظ 
يحدث  أغلبها  طبيعّية  كــوارث  من  العالم 
نـــتـــيـــجـــة اإلهـــــمـــــال فـــــي هـــذا 
الــــمــــجــــال، الفـــتـــيـــن إلــــــى أن 
لألسرة دوراً كبيراً في تعميق 
هــــذا الــشــعــور وتــفــعــيــلــه لــدى 
أفرادها، فاألسرة المتحّضرة 
ـــنـــشـــئ أفــــــــــراداً  هـــــي الـــــتـــــي ت
والبيئة  الطبيعة  يــحــتــرمــون 
في  جمالها  على  ويحافظون 
أي مكان وفي كل زمان، وأنه 
بــالــحــديــث  نــكــتــفــي  أال  يــجــب 
بها  نــعــمــل  أو  الــنــظــافــة  عـــن 
يجب  بل  يعنينا  الــذي  المكان  محيط  في 
بيئة  إيجاد  في  المشاركة  رقعة  نوّسع  أن 

جميلة ترضي طموحنا جميعاً. 

شددوا على أهمية التوعية بالمنزل والمدرسة.. طالب:

الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعيةالحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية
ـــــة  ـــــئ ـــــي ـــــب ـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــــــلــــــــى ال ـــــــــد بـــــــأهـــــــمـــــــيـــــــة ال ـــــــــجـــــــــدي تــــــــوعــــــــيــــــــة الــــــــجــــــــيــــــــل ال

ضرورة التعاون 
مع حمالت 
العناية بالبيئة

جابر الخالدي:

محمد خالد:

قــــال جـــابـــر الـــخـــالـــدي إن 
ـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى الــبــيــئــة  ال
هــــي مــــــرآة تــعــكــس تــحــّضــر 
المجتمع  وعــنــوان  المجتمع، 
النظافة  أن  كما  المتحّضر، 
عــــنــــصــــر هـــــــــام فـــــــي حــــيــــاة 
الــفــرد والــمــجــتــمــع، والــســعــي 
مطلب  نظيفة  بيئة  إليــجــاد 
مجمل  إليه  تتطلع  حضاري 
أعــرافــهــا  بمختلف  الــشــعــوب 

يتحّملها  مشتركة  ومسؤولية  وتقاليدها، 
الجميع. 

وأضاف: تولي قطر اهتماماً كبيراً بالبيئة 
ضمن  من  تعّد  إذ  عليها،  الحفاظ  أجل  من 
عليها،  المحافظة  مــجــال  فــي  الـــدول  أهــم 

فـــي ظـــل مـــا يــشــهــده الــعــالــم 
أغلبها  طبيعّية  كـــوارث  مــن 
في  اإلهــمــال  نتيجة  يــحــدث 
لمثل  وتطبيقاً  المجال،  هذا 
كالنقش  الصغر  في  ”التعليم 
الكثير  هناك  الحجر“  على 
الــمــدارس  فــي  الحمالت  مــن 
التعليمية  الــمــراحــل  لجميع 
مـــــن أجـــــــل تــــوعــــيــــة الـــجـــيـــل 
الـــجـــديـــد بــأهــمــيــة الــحــفــاظ 
تنظيفها  وراء  والسعي  المحيطة  البيئة  على 
اإليجابي  المردود  له  يكون  ما  وتشجيرها، 
وقد  بــه،  المحيطين  وعلى  عليه  بعد  فيما 
مع  بيئّية  حمالت  فــي  مــرات  عــّدة  شــاركــت 

المدرسة.

أوضـــــح مــحــمــد خـــالـــد أن 
وجميلة  نظيفة  بيئة  إيــجــاد 
ليس من المستحيل، موضحاً 
أنــــه لــتــحــقــيــق هــــذا الــمــطــلــب 
الــبــدء  أوالً  عــلــيــنــا  يــســتــوجــب 
بــاحــتــرام بــيــئــتــنــا وكـــل شــيء 
تصّرف  كــل  ورفـــض  تحمله 
مشيراً  تشويهها،  في  يساهم 
حمالت  مــع  التعاون  أن  إلــى 
بــــشــــؤون  الــــبــــلــــديــــة  وزارة 

نتطلع  مما  الكثير  الشيء  سُيحقق  النظافة 
إليه للبيئة التي نعيش فيها خاصة أن قطر 

تولي اهتماماً كبيراً في الحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن لألسرة دوراً 
في تعميق هذا الشعور  كبيراً 
وتــفــعــيــلــه لـــــدى أفـــــرادهـــــا، 
فــــاألســــرة الــمــتــحــّضــرة هي 
يحترمون  أفــراداً  تنشئ  التي 
ويحافظون  والبيئة  الطبيعة 
مكان  أي  فــي  جــمــالــهــا  عــلــى 
وفــي كل زمــان، وأنــه  يجب 
عــن  بـــالـــحـــديـــث  نــكــتــفــي  أال 
في  بــهــا  نــعــمــل  أو  الــنــظــافــة 
أن  يــجــب  بــل  يعنينا  الـــذي  الــمــكــان  محيط 
نوّسع رقعة المشاركة في إيجاد بيئة جميلة 

ترضي طموحنا جميعاً. 

البيئة النظيفة عنوان المجتمع المتحضر

دور بارز لألسرة في حماية البيئة

عبدالعزيز محمد:

أحمد جمال:

حماية  أن  محمد  عبدالعزيز  أوضــح 
ــيــئــة أمـــــر مـــهـــم لـــــدى جــمــيــع أفـــــراد  ــب ال
فقط،  المدارس  لطالب  وليس  المجتمع 
مفاهيم  لغرس  الــمــدارس  تسعى  لذلك 
قــيــمــة الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة فــي نفوس 
ـــدايـــة مـــراحـــل الــتــعــلــيــم  ـــطـــالب مــنــذ ب ال

األولى.
وأضـــاف: طــوال العام الــدراســي يجب 
أن تــنــفــذ الـــمـــدارس حــمــالت بــيــئــيــة إمــا 

ـــزراعـــة الــفــنــاء  لــتــنــظــيــف الـــشـــواطـــئ أو ل
المساحات  لــزيــادة  بالمدرسة  المحيط 
الخضراء، إضافة إلى التوعية المباشرة، 
من كل المعلمين بضرورة الحفاظ على 
الــبــيــئــة، واالهــتــمــام بــهــا حــيــث إن قطر 
تولي اهتماماً كبيراً بأهمية الحفاظ على 
البيئة وزيادة المسطحات الخضراء حتى 
بالبيئة  االهــتــمــام  عــلــى  الــطــالب  يــتــعــّود 

ومشكالتها.

وأوضح أن تدريب الطالب وتعليمهم 
ــيــهــا مـــنـــذ الــصــغــر  كــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عــل
الوعي  مــن  كبيرة  درجـــة  على  يجعلهم 
بــأهــمــيــة الــبــيــئــة فــي ظــل مــا نــعــانــيــه من 
بــعــض الــتــغــّيــرات الــمــنــاخــّيــة الــتــي يجب 
البيئية  التوعية  فــإن  لذلك  لها،  التأهب 
لطالب المدارس أحد أهم البرامج التي 
على  للمحافظة  التعليم  وزارة  تطّبقها 

البيئة وتوعية الطالب بشكل مستمر.

أن  يجب  جمال  أحمد  قال 
للطالب  توعية  هــنــاك  تــكــون 
بــأهــمــيــة الــبــيــئــة، وهــــذا ليس 
ــــمــــؤســــســــات  مـــــــن جــــــانــــــب ال
الــتــعــلــيــمــّيــة فـــقـــط، بــــل مــن 
خـــالل الــبــيــوت أيـــضـــاً، وذلــك 
أطــــول  يــمــكــث  الـــطـــالـــب  ألن 
فــتــرة بــيــن أهـــلـــه، لـــذا يجب 
عــلــى اآلبـــــاء تــحــفــيــز أبــنــائــهــم 
ــــى االهـــــتـــــمـــــام بـــالـــبـــيـــئـــة  عــــل

بها.  والعناية 
الــمــحــافــظــة  أن  وأوضـــــــح 
خالل  من  تأتي  ال  البيئة  على 
حــمــالت الــنــظــافــة فــقــط، بل 
التي  الجوانب  من  عدد  هناك 
الحمالت  تناقشها  أن  يــجــب 
الـــمـــوجـــهـــة لــــلــــطــــالب، ومـــن 
أهــــمــــهــــا الــــــرحــــــالت الـــبـــريـــة 
لتعريفهم  للطالب  والبحرية 
أخـــــرى  أمـــــاكـــــن  هــــنــــاك  أن 

والمحافظة  االهتمام  تستحق 
 . عليها

على  الحفاظ  إن  وأضــاف: 
الــبــيــئــة يــجــعــل حــيــاة األفــــراد 
قطر  أن  إلــى  مشيراً  أفــضــل، 
ــــاقــــة لـــالهـــتـــمـــام  كـــــانـــــت ســــّب
بـــهـــذه الــقــضــيــة بـــل وضــعــتــهــا 
اإلستراتيجية  خطتها  ضمن 
حياة  وخلق  التنمية  لتحقيق 

القادمة. لألجيال  أفضل 

وأشار إلى أن الحفاظ على 
الــبــيــئــة يــتــطــلــب وعـــيـــاً بــيــئــيــاً، 
وتــضــافــر الــجــمــيــع خــصــوصــاً 
ـــة  ـــيـــمـــّي الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــتـــعـــل
والــثــقــافــّيــة إضــافــة لــألجــهــزة 
إلـــــى أن  اإلعــــالمــــّيــــة، الفــــتــــاً 
إذا  ولكن  مهم  القانون  وجود 
الحفاظ  بأهمية  الوعي  انتشر 
أكثر  سيكون  فإنه  البيئة  على 

فاعلّية. 

مطلوب غرس مفاهيم حماية البيئة 

رحالت برية وبحرية لتوعية الطلبة 

كتب ـ مصطفى عدي: 



الــــمــــقــــيــــمــــون فـــــــى مـــــديـــــنـــــة ”ســـــــان 
فرانسيسكو“ األمريكية لديهم اآلن خيار 
جــديــد عــنــد طــلــب الــفــالفــل أو الــكــبــاب، 
وهــــو أن يــســلــمــهــم الــطــلــبــات ”روبـــــوت“ 
إذ  البشرى،  الطلبات  تسليم  عامل  وليس 
والتى  الناشئة   Marble شــركــة  تمكنت 
تــتــكــون مـــن ٢٠ شــخــصــا تــصــمــيــم ونــشــر 
 ،Yelp حفنة من الروبوتات بالشراكة مع
وهــــذه الــشــراكــة تــنــص عــلــى أن الــزبــائــن 
الـــذيـــن ســيــطــلــبــون الـــطـــعـــام بــاســتــخــدام 
سيسمح   Yelpــــــ ل الــتــابــع   Eat٢٤ تــطــبــيــق 
عن  التسليم  فى  االشتراك  ذلك  بعد  لهم 
 cnbc لموقع ووفــقــا  الــروبــوتــات.  طــريــق 
رسالة  يتلقون  الطعام  فطالبو  األمريكي، 
نصية داخلها كود يمكنهم من خالله فتح 
الروبوت واالستمتاع بوجبات الطعام من 
وإذا  مشاركة،  مطاعم  أربــعــة  مــن  واحــد 
الــروبــوتــات  لــهــذه  يمكن  الــفــكــرة  نجحت 
منتشرة  تــكــون  أن  األيـــــام  مـــن  يـــوم  فـــي 
الطلبات  لتسليم  العالم  حول  الشوارع  في 
المؤسس  ديالني“،  يقول ”مات  للمنازل. 
إن   ،Marble لشركة  التنفيذي  والرئيس 

هذا الروبوت مخصص لتوصيل الطلبات 
من  العديد  في  المنتشرة  الحجم  صغيرة 
القطاعات بما في ذلك البقالة والوجبات 

واألدوية، وليس هذا فقط بل أن تكلفتها 
في  يعملون  الــذيــن  البشر  مــن   ٪٨٠ أقــل 
العيوب  بعض  هناك  ولكن  المجال.  هــذا 

التابع  الجديد  الــروبــوت  في  تــزال  ال  التي 
صعود  يمكنه  ال  فهو   ،Marble لشركة 
الـــمـــواقـــف  بـــعـــض  مـــواجـــهـــة  أو  الـــســـاللـــم 

المختلفة في الطريق، وهو ال يزال يعمل 
بــشــكــل مـــحـــدود فـــي اثــنــيــن مـــن األحــيــاء 
فقط. ويذكر أن عمالقة التكنولوجيا مثل 

أيضا  مهتمون  وأوبـــر  وجــوجــل  أمـــازون، 
مثل  مختلفة  بــطــرق  الــطــلــبــات  بتسليم 

الطائرات بدون طيار.

٥٥
الخميس غرة شعبان ١٤٣٨ هـ - ٢٧ أبريل ٢٠١٧ م

تكنولوجيا

الروبوتات تبدأ توصيل الطعام للمنازلالروبوتات تبدأ توصيل الطعام للمنازل

روبوت ديليفيري روبوت توصيل الطعام

كــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــت شــــــــــركــــــــــة 
مـــايـــكـــروســـوفـــت عــــن مــيــزة 
للمستخدمين  تسمح  جديدة 
ســــــهــــــولــــــة الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 
حــســابــاتــهــم عـــبـــر خــدمــاتــهــا 
ــــــدون الـــحـــاجـــة  ــفــة ب ــل الــمــخــت
الخاصة  المرور  كلمة  لتذكر 
ــاتــهــم، حــيــث تــعــتــمــد  بــحــســاب
تطبيق  على  الجديدة  الميزة 
الـــتـــابـــع   Authenticator
ــــــذي  لــــمــــايــــكــــروســــوفــــت، وال
لهاتف  إشــعــار  بــإرســال  يــقــوم 
المستخدم وبمجرد الموافقة 
كما  الــــدخــــول،  تــســجــيــل  يــتــم 
كـــشـــفـــت الــــشــــركــــة عــــن أنـــهـــا 
لــلــمــســتــخــدمــيــن  اآلن  تـــتـــيـــح 
مـــيـــزة الــتــحــقــق بــخــطــوتــيــن، 
لهاتف  كود  إرسال  خالل  من 
يقوم  ثــم  ومـــن  الــمــســتــخــدم، 

بإدخاله ليؤكد هويته، وفيما 
استخدام  كيفية  نــرصــد  يلي 

الميزة الجديدة كما يلى:

يـــحـــتـــاج  الــــــبــــــدايــــــة  فــــــي   -

تطبيق  لــتــثــبــيــت  الــمــســتــخــدم 
 Microsoft Authenticator

منصتى  على  متاح  وهــو   app
أندرويد وiOS وويندوز فون.

- بـــعـــد تــشــغــيــل الــتــطــبــيــق، 

خيار  إلــى  المستخدم  يــذهــب 
 Enable phone sign-in

لتفعيلها.
المستخدم  كـــان  إذا  أمـــا   -

يـــرغـــب فــــي إضــــافــــة حــســاب 
يسمح  التطبيق  فـــإن  جــديــد، 
لــلــمــســتــخــدم إلضـــافـــة حــســاب 

جديد.
يـــــذهـــــب  ذلــــــــــــك  ــــــعــــــد  ب  -

الــمــســتــخــدم لــتــشــغــيــل حــســابــه 
على مايكروسوفت من خالل 
جهاز  على  اإلنترنت  متصّفح 

الكمبيوتر المكتبي.
المستخدم  يتلقى  ســوف   -

إشعاراً من مايكروسوفت بأن 
دخــول  تسجيل  عملية  هــنــاك 
لــحــســابــه، وكــــل مـــا يــحــتــاجــه 
 approve عــلــى  الــضــغــط  هــو 

لتفعيل الحساب.

الدخول إلى حسابات مايكروسوفت بدون رقم سري Pixel XLو Pixel مشكالت جديدة بهاتفي

نظارات الواقع االفتراضي ستحل مكان الهواتف الذكية

مشكلة  وجــود  عــن  حديثة  تقارير  كشفت 
هاتفي  في  االحتياطي  بالنسخ  تتعلق  جديدة 
المشكلة  وهــي   ،Pixel XLو  Pixel جــوجــل 
جوجل  هــواتــف  فــي  كشفها  يتم  الــتــي  الثالثة 
أخرى  ومشكلة  البلوتوث  مشكلة  بعد  الذكية 
تمنع المستخدمين من االتصال بأجهزة ماك 

بوك.
 phonearena مــوقــع  نــشــره  لــمــا  ووفـــقـــاً 
بعد  ظهرت  الجديدة  المشكلة  فــإن  الهندي، 
شكوى العديد من مستخدمي هاتفي جوجل 
تــعــانــي  أجــهــزتــهــم  أن   Pixel XLو  Pixel
لبعض  احتياطي  نسخ  عمل  فــي  مشاكل  مــن 

البيانات مثل رسائل SMS وسجل المكالمات 
والتطبيقات وغيرها، فيما تظهر لهم رسالة 
تتغير  ال  والــتــي   “Waiting to backup”

نهائياً.
المشكلة  هذه  أن  إلى  تقارير  أشــارت  فيما 
ـــمـــامـــاً، حـــيـــث كـــــان بــعــض  لــيــســت جــــديــــدة ت
إطــالق  مــنــذ  منها  اشــتــكــوا  قــد  المستخدمين 
تبحث  فيما  الماضي،  أكتوبر  خالل  الهاتفين 
إيـــجـــاد طــريــقــة لــحــل مشكلة  جــوجــل حــالــيــاً 
”الــنــســخ االحــتــيــاطــي“ لــلــمــســتــخــدمــيــن على 
في  المشكلة  هــذه  يصل  تحديث  إطــالق  أمــل 

القريب العاجل.

في  الــعــلــمــاء  كبير  أبــــراش“  قـــال ”مــايــكــل 
إنه  بـــوك،  لفيس  المملوكة   Oculus شــركــة 
يتوقع أن نظارات الواقع االفتراضي ستتطور 
وستصبح  الــمــقــبــلــة،  الــســنــوات  خـــالل  كــثــيــراً 
الـــوزن  خفيفة  التقليدية  بــالــنــظــارات  أشــبــه 
ذاكــرة  تعزيز  على  الــقــدرة  مع  لكن  وأنيقة، 
مــرتــديــهــا، وتــوفــيــر الــتــرجــمــة الــفــوريــة من 
حرارة  درجة  قراءة  وحتى  األجنبية،  اللغات 
وغيرها من األمور، وكل هذا سيجعلها تحل 

مكان الهاتف الذكي.
ووفــــــقــــــاً لــــمــــوقــــع ”بــــيــــزنــــس انــــســــايــــدر“ 

تحقيق  الضروري  من  يزال  فال  البريطانى، 
ـــمـــواد والــبــصــريــات  تـــقـــدم كــبــيــر فـــي عــلــم ال
والشاشات من أجل أن تكون هذه النظارات 
سنوات  بعد  أنــه  وأضــاف ”أبـــراش“  ممكنة، 
بحمل  التفاخر  فــي  الــعــالــم  سيبدأ  اآلن  مــن 
نظارات الواقع المعزز بدال من حمل الهواتف 

الذكية.
وقال ”أبراش“، خالل حديثه في مؤتمر 
فـــيـــس بـــــوك لـــلـــمـــطـــوريـــن، إن أجــــهــــزة أبـــل 
الشهيرة التي تم إطالقها عام ١٩٨٤، تحولت 

إلى ظاهرة ضخمة في السوق.

ً شياومي تعلن عن هاتفها Mi ٦ رسميا

 “Lei Jun” كــــــشــــــف 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
هاتف  عــن  رســمــيــاً  شــيــاومــى 
٦ والذي جاء بمواصفات   Mi
مـــمـــيـــزة لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث إنـــه 
بــوصــة   ٥٫١٥ بــشــاشــة  مــــزود 
 ١٠٨٠×١٩٢٠ عـــرض  بــدقــة 
شــرائــح  مـــع   ،FHD بــيــكــســل 
 ٨٣٥  Snapdragon مــعــالــج 

النواة. ثمانى 

لــمــا نــشــره مــوقــع   ووفـــقـــاً 
الهاتف  فــإن  الهندي،   GSM
الـــــجـــــديـــــد يــــــأتــــــي بــــــذاكــــــرة 
جــيــجــا   ٦ عـــشـــوائـــي  وصــــــول 
بـــــايـــــت، وذاكــــــــــــرة داخـــلـــيـــة 
 ١٢٨ أو  جــــيــــجــــابــــايــــت   ٦٤
جـــيـــجـــا بــــايــــت، إضــــافــــة إلـــى 
 ،٣٣٥٠mAh قــويــة  بــطــاريــة 
شـــرائـــح  أن  ـــــى  إل وبـــالـــنـــظـــر 
 Snapdragon مــــعــــالــــج 

من  كــفــاءة  أكــثــر   SoC  ٨٣٥
 ٨٢٠  Snapdragon مــعــالــج 
فــهــذا مـــن شــأنــه يــوفــر عمر 

أفضل. بشكل  البطارية 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــامــيــرا 
الــخــلــفــيــة فــهــو يــضــم كــامــيــرا 
مـــزدوجـــة تـــأتـــي كـــل عــدســة 
بيكسل،  ميجا   ١٢ بدقة  منها 
مــنــفــذ  الـــهـــاتـــف  يــمــتــلــك  وال 
سماعة ٣٫٥mm، إال أنه يوفر 

ـــو، وتـــأتـــي  ـــري ســـمـــاعـــات ســـت
تحت  مدمجة  األصبع  بصمة 
الشاشة األمامية ضمن ميزة 
 Qualcomm’s Sense
 ٣D شاشة  يمتلك  وهــو   ،ID

منحنية.  curved glass
 ويــعــمــل بــنــظــام الــتــشــغــيــل 
 ،٧٫١٫١ ـــــوجـــــا  ن أنــــــــدرويــــــــد 
 Type-C مـــنـــفـــذ  ويـــمـــتـــلـــك 
الــــهــــاتــــف  ويـــــــأتـــــــي   ،USB

األسود  باللون  متاحا  الجديد 
إضــافــة  واألزرق،  واألبـــيـــض 
هما  خاصتين  نسختين  إلــى 
ويأتي  والــفــضــي،   Ceramic
دوالراً   ٣٦٣ بــســعــر  ــهــاتــف  ال
بـــايـــت،  جـــيـــجـــا   ٦٤ لـــنـــســـخـــة 
 ١٢٨ لــنــســخــة  دوالراً  و٤٢١ 
المنتظر  ومــن  بــايــت،  جيجا 
أبـــــريـــــل   ٢٨ فــــــي  إطــــــالقــــــه 

الجاري.
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الوجه اآلخر

عن  بعيدا  حياتك  عــن  حدثنا  أوال  ڈ 
كرة القدم؟

- في الواقع ال أستطيع أن أتصور حياتي 

وأنا  الطفولة  فمنذ  القدم  كرة  عن  بعيدا 
أكــون  وقــد  المستديرة  بالساحرة  متعلق 
متعلق  مــجــال  فــي  أعــمــل  بــأنــي  محظوظا 

بكرة القدم. 
ڈ كيف تقضي أوقات فراغك؟

- بصراحة كرة القدم هي من تسليني، 
حــيــث ألـــعـــب الـــكـــرة بــشــكــل شــبــه يــومــي 
باإلضافة إلى حرصي على متابعة التلفاز 
وكـــل جــديــد فــي مــا يــقــدمــه الــفــن السابع 
قراءة  إلى  باإلضافة  جديد  من  (السينما) 

الروايات. 

حلم الطفولة  

ڈ ماذا كان حلم الطفولة ؟
- يضحك، كنت أحلم بتمثيل المنتخب 
الوطني في نهائيات كأس العالم والصعود 
واالحــتــراف  الــتــتــويــج،  لمنصات  بالعربي 

الخارجي تحديدا بإيطاليا.
الرياضي  المجال  إلــى  دخلت  كيف  ڈ 

والكروي؟
- مــنــذ الــصــغــر و أنـــا العـــب فــي الــنــادي 

في  الــوطــنــي  المنتخب  ومــثــلــت  الــعــربــي، 
ممارسة  عن  وتوقفت  السنية..  المرّحل 
خاللها  حــصــدت   ٢٠٠٣ عـــام  الــقــدم  كـــرة 
الفئات  مستوى  على  شيء  كل  العربي  مع 
من  حولني  الــقــدم  بكرة  شغفي  السنية.. 
العــب إلــى إعــالمــي وواصــلــت المسير مع 

كرة القدم حتى يومنا الحالي. 
ڈ هل تعشق رياضات أخرى؟

الطاولة،  وتنس  الطائرة  كــرة  أعشق   -
اهللا  حفظه  والــدي  رياضة  كانت  فاألولى 
فهو كان من أحد رواد النهضة الرياضية 
كان  األكبر  فأخي  التنس  أما  اللعبة،  لهذه 
دائما  وكنت  سابق  وقت  في  الخليج  بطل 

ما أحضر مبارياته لتشجيعه.
كصحفي  اإلعــالمــي  العمل  مارست  ڈ 

وكمذيع أين وجدت نفسك؟
سحرها  وللكتابة  شغفها..  لــإلذاعــة   -

بشكل  الكتابة  في  نفسي  وأجــد  الــخــاص.. 
أكبر. 

ڈ مـــا هـــو الــمــجــال الــــذي كــنــت تــهــواه 
الصحافة أم اإلذاعة؟

- الــصــحــافــة.. فــاالنــطــالقــة اإلعــالمــيــة 
تدرجت  حيث  الوطن  الزميلة  عبر  كانت 

هناك. 
كمنسق  مهمتك  لــك  حققت  مـــاذا  ڈ 

إعالمي مع المنتخبات الوطنية؟
- حققت الــكــثــيــر.. هــي تــجــربــة ثــريــة، 

جــاءت  أنــهــا  خــصــوصــا  الكثير  وعــوضــتــنــي 
ــــذي لـــم يتحقق  كــتــعــويــض عـــن حــلــمــي ال

الحمد  وهللا  ولكن  العــبــا..  أكــون  أن  وهــو 
خالل تلك السنوات كنت قريبا من األجواء 
الجماهير  وفــرحــة  الــمــبــاريــات  وضــغــط 
أنها  كما  القدم  كرة  عناصر  من  وغيرها 
عالقات  تكون  فــي  كبير  بشكل  ساهمت 

الرياضي  المستوى  على  طيبة  وصداقات 
واالعالمي.

أحلى ذكرى

ڈ أحلى ذكرى في حياتك؟

الحلوة،  الذكريات  من  العديد  هناك   -

النسخة  فــي  الخليج  بــكــأس  فــوزنــا  أعتقد 
األخـــيـــرة كــانــت مـــن الـــذكـــريـــات الــرائــعــة 

بالنسبة لي. 
ڈ هل تفضل المرأة العاملة أو الماكثة 

في البيت؟
ـــعـــا.. فــــالــــمــــرأة نــصــف  - الـــعـــامـــلـــة طـــب

المجتمع.
ــلــد أوروبـــــــي تحب  ڈ مـــاهـــو أفـــضـــل ب

زيارته؟ 

- المملكة المتحدة / لندن. 
ڈ وأي بلد عربي تفضل السفر إليه؟

- اإلمارات. 
ڈ ماهي األطباق التي تفضلها؟

- اإليطالي بمختلف أشكاله.
ڈ هـــل تــحــب األطــــبــــاق الـــتـــي تــعــدهــا 

الزوجة أم أكل المطاعم؟
- االثنان معا. 

ڈ أي نوع سيارة تفضله؟
الـــدفـــع  ذات  الـــريـــاضـــيـــة  الــــســــيــــارات   -

الرباعي. 
تشجعه  الــــذي  ومــنــتــخــبــك  نـــاديـــك  ڈ 

عربيا وعالميا؟
- عــربــيــا هــو الــعــربــي، عــالــمــيــا مــيــالن، 

منتخبي المفضل إيطاليا. 
ڈ من هو العبك المفضل؟

- السنياري مبارك مصطفى وروبيرتو 
باجيو.

علي الصالت رئيس قسم اإلعالم باتحاد الكرة:

تمنيت االحتراف في إيطاليا
ـــــطـــــائـــــرة وتـــــنـــــس الــــطــــاولــــة  ـــــــرة ال أعـــــشـــــق ك

ذكــــــــريــــــــاتــــــــي أجــــــــــمــــــــــل   ٢٢ بــــــخــــــلــــــيــــــجــــــي  ـــــــــي  ـــــــــوطـــــــــن ال ـــــا  ـــــن ـــــب ـــــخ ـــــت ـــــن م ـــــــــــــــوز  ف

ــــــــي واإلذاعــــــــــــــــــــــــــي ــــــــصــــــــحــــــــف ـــــــــــل فـــــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــال ال ـــــــــــم أع
ـــــر ـــــف ـــــس ـــــــــــات ال ـــــــــــه ـــــــــــن أفــــــــــضــــــــــل وج ـــــــــــــــــــــــــــــــــارات م لــــــــــنــــــــــدن واإلم

لكرة:

الدوحة - [: أكد علي الصالت رئيس قسم اإلعالم 
منتخبنا  في  العبا  يكون  بأن  يحلم  كان  أنه  الكرة  باتحاد 

الوطني األول والمشاركة معه في بطولة كأس العالم.
وقال في حوار مع منوعات [ إنه كان يحلم أيضا 
التتويج  منصة  إلــى  بالعربي  األول  الفريق  مع  يصعد  بــأن 
الســيــمــا فــي دوري نــجــوم قــطــر وأغــلــى الـــكـــؤوس بــعــد أن 
حقق معه العديد من األلقاب على مستوى الفئات السنية 
عشاق  مــن  أنــه  موضحا  الــوطــنــيــة،  المنتخبات  مــع  وأيــضــا 
كرة  أبطال  أحــد  والــده  كــون  الطاولة،  وتنس  الطائرة  كــرة 
الطائرة، أما التنس فأخي األكبر كان بطل الخليج في وقت 

سابق وكنت دائما ما أحضر مبارياته لتشجيعه.
المجال  وفــي  الصحفي  المجال  في  عمل  أنــه  إلــى  وأشــار 
اإلذاعي لكنه ال يجد نفسه إال في العمل الصحفي، معتبرا 
أن فوز منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في خليجي ٢٢ 

بالسعودية أحد أجمل الذكريات التي ال يزال يتذكرها. 
من  الــمــرأة  كــون  العاملة  الــمــرأة  يفضل  بــأنــه  واعــتــرف 
الطعام  يفضل  إنـــه  وقـــال  الــمــجــتــمــع،  نــصــف  نــظــره  وجــهــة 
المنزلي كاشفاً أن لندن من أفضل األماكن األوروبية التي 
أفضل  هي  اإلمـــارات  تعد  بينما  كثيرا،  إليها  السفر  يفضل 

عربيا بالنسبة له ويفضل دائما السفر إليها. 

والدي 
أحد أبطال 

كرة الطائرة  

أخي بطل الخليج 
بالتنس وكنت أحضر 
مبارياته لتشجيعه

حلمي تمثيل
 المنتخب بنهائيات 

كأس العالم 
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المقهى الثقافي

محمد آل سعد:

هد
ش
الحر األشقر أحد مفردات البيئة القطريةم

لـــــوحـــــة الــــــيــــــوم هـــي 
أن  اســـتـــطـــاع  لـــفـــنـــان 
يـــطـــرح الـــعـــديـــد مــن 
عقل  في  التساؤالت 
التي  لوحته  مشاهد 
بتصوير  خــاللــهــا  قـــام 
أحـــــــد مــــــفــــــردات الـــبـــيـــئـــة 
الوقت  فــي  تحمل  جعلها  حيث  القطرية، 
التي  والمقاصد  الــرمــوز  مــن  الــعــديــد  ذاتــه 
العمل،  تفاصيل  من  ركــن  كــّل  في  تنزوي 
في  رّكــز  الــذي  سعد  آل  محمد  الفنان  إنــه 
فرعية  ومفردات  التراث  على  اليوم  لوحة 

أخرى تصب في السياق ذاته. 

وفــــــي هــــــذه الـــحـــلـــقـــة نـــســـتـــعـــرض أحـــد 
برسم  فيها  قـــام  الــتــي  التشكيلية  أعــمــالــه 
الحر  لفصيلة  تنتمي  الــتــي  الــصــقــور  أحـــد 
جــاءت  التي  المقاصد  أهــم  ولعل  األشــقــر، 
من وراء الصورة، ذلك الترميز من خالل 
وهي  والــســيــطــرة  والــقــوة  للشموخ  الــطــيــور 
ثقافة  فــي  الــطــيــور  تحملها  الــتــي  الــمــعــانــي 
آل  مــحــمــد  شــغــف  ولــعــل  الــخــلــيــج،  منطقة 
جذبه  قــد  مــا  هــو  والــطــيــور  بالخيول  سعد 
لــتــصــويــر مــفــردات الــبــيــئــة الــقــطــريــة، فقد 
نظرة  لمعة  حديثنا  محل  اللوحة  في  أبرز 
انطالق  لحظة  قبل  كانت  التي  وهي  العين 
وضّمت  الفريسة،  على  لالنقضاض  الصقر 

تــلــك الــنــظــرة مــعــانــي الــتــأمــل، والــعــزيــمــة، 
والقدرة على اتخاذ قرار سريع، واإلصرار 
على االنطالق لنيل ما يريد. وقد بدأ سعد 
القنص  موسم  بداية  مع  العمل  هذا  بإنجاز 

القاليل. مسابقة  انطالق  مع  وتحديداً 
اعتمدها  الــتــي  الــواقــعــيــة  فــإن  شــك  وبــال 
أساسية  ركيزة  تعد  سعد  آل  محمد  الفنان 
خالله  سلك  الـــذي  الــجــمــال  عــن  بحثه  فــي 
في  تحقيقه  أجل  من  اللوني  اإلبهار  طريق 
مكتفياً  طويلة  لفترة  ظــل  حيث  الــنــهــايــة، 
بعد  عشق  أن  إلــى  فقط  بالفحم  بــالــرســم 
اللوحة  وتحّولت  الزيت،  بألوان  العمل  ذلك 
على  تعتمد  لونية  بانوراما  إلى  له  بالنسبة 

الطبيعة. مكونات  بين  المتناغم  النسيج 
من  الــعــديــد  هــنــاك  أن  سعد  آل  ويـــروي 
بشكل  ســاهــمــت  الــعــالــمــيــة  الفنية  األعــمــال 
بالنسبة  بصري  مخزون  إيجاد  في  كبير 
لــه وتــأثــر بــهــا لــكــنــه مــع ذلـــك ظـــّل يــحــاول 
ليكون  الــخــاصــة  بــرؤيــتــه  عــمــل  أي  تــقــديــم 
ويقّدمها  يعيشها  خاصة  حالة  على  إطاللة 
لــلــمــتــلــقــي ومــــن خــــالل رؤيـــتـــه الــشــخــصــيــة 
ليس  الواقعي  الفن  أن  إلــى  مشيراً  للواقع. 
شخصية  يــطــرح  فهو  كالكاميرا  تسجيلياً 
الــفــنــان ولـــونـــه الـــخـــاص عــلــى الـــرغـــم من 
تــقــديــمــه لـــلـــواقـــع ولـــكـــن بــحــالــة تــعــبــيــريــة 

الخاصة. ورؤيته  الفنان  تخّص 

لـــــوح
لـــفـــنـــا
يـــطـــ
التسا
مشا
قـــام

أحـــــــد مــــــف
تح جعلها  حيث  القطرية، 
الــرمــوز مــن  الــعــديــد  ذاتــه 
من ركــن  كــّل  في  تنزوي 
سعد آل  محمد  الفنان  إنــه 
و التراث  على  اليوم  لوحة 
أخرى تصب في السياق ذ

ڈ حدثنا عن الشكل الفني 
ألعمالك؟

التشكيل  خــلــط  أخـــتـــرت   -
الرغم  وعلى  العربي،  بالخط 
من أنني مازلت أمارس الكتابة 
الخط،  مجال  فــي  الكالسيك 
إال أنــنــي أركــــز إبـــداعـــاتـــي في 
اللجوء  دون  الجماليات  ناحية 
للتفاصيل التي تمّيز الخطاط، 
الكلمات  تكون  بــأن  أهتّم  وال 
مـــقـــروءة بــالــقــدر الــــذي يتيح 
الجمال،  من  قدر  أكبر  للعمل 
أعمالي،  يمّيز  مــا  أكثر  ولــعــّل 
األلــــــــوان الـــتـــرابـــيـــة والــرمــلــيــة 
وكذلك األلوان التي تتدرج بين 
الــســمــاء والــبــحــر، حــيــث أنحو 
بصورة أقرب للبيئة القطرية، 
ـــنـــي  ــــــرغــــــم مــــــن أن ـــــى ال وعـــــل
كــنــت أمــــارس كــل ألــــوان الفن 
التشكيلي أثناء الجامعة وأثناء 
الــتــحــاقــي بــالــمــركــز الــشــبــابــي 
لإلبداع الفني، والمرسم الحر 
األقرب  هي  الحروفية  أن  إال 
تشكيلي  مــجــال  أي  مـــن  ــــّي  إل
ينصّب  تركيزي  أن  كما  آخر، 
بشكل أكبر على الخط الديواني 
يتمّيز  أنــــه  فــيــه  أرى  ـــــذي  وال
بــالــمــرونــة مــا يــســاعــدنــي على 
التشكيلية  األعمال  في  إدخاله 
الحروفية، وفي الوقت الحالي 
ـــتـــقـــل مـــــن مــرحــلــة  بـــــــدأت أن
على  العربي  الخط  اســتــخــدام 
في  توظيفه  إلــى  فقط  اللوحة 
مجال النحت واالستخدام في 

مجسمات البرونز.

البدايات األولى

ڈ كــيــف كـــانـــت الـــبـــدايـــات 
األولى؟

- بدايتي مع الفن كانت منذ 
الــطــفــولــة بـــالـــمـــدرســـة، حيث 
الحظ علي المدرسون الموهبة 
بي  يستعينون  وكانوا  المبكرة 
في إعداد اللوحات المدرسية، 

خــاصــة أنــنــي تــمــيــزت بالخط 
تميزي  أن  كما  الــصــغــر،  منذ 
في األنشطة الفنية بالمدرسة 
كــــان عـــامـــًال مـــحـــفـــزاً لـــي في 
وهو  المشوار،  بهذا  االستمرار 
مـــا دفــعــنــي أيـــضـــاً لــاللــتــحــاق 
ضمن  الفنية،  التربية  بكلية 
للبنين،  بالجامعة  دفعة  أول 
ــــــك الـــــوقـــــت وعـــنـــدمـــا  فـــــي ذل
الثانوية  شــهــادة  على  حصلت 
الـــعـــامـــة كــنــت أتــمــنــى دراســــة 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي لـــكـــن كــلــيــة 
افتتحت  الــتــي  الفنية  التربية 
للبنات  كانت   ١٩٨٦ عــام  منذ 
فـــقـــط، لـــذلـــك فـــقـــد طــالــبــت 
بصحبة مجموعة من الشباب 
بفتح المجال لنا لاللتحاق في 
للبنين،  خـــاص  بقسم  الكلية 

واســـتـــجـــاب لـــنـــا الـــمـــســـؤولـــون 
والــتــحــقــنــا بــالــفــعــل بــالــدفــعــة 
عــددنــا  وكــــان  بالكلية  ــــى  األول
في ذلك الوقت ١٣ شاباً، وفي 
عــدة  مــجــاالت  تعلمت  الكلية 

من الفن التشكيلي.
ڈ مـــاذا عــن بــدايــاتــك على 

المستوى العملي؟
- حــيــن تــخــرجــت فــي عــام 

بــقــســم  تـــوظـــيـــفـــي  تـــــّم   ١٩٩٩
النشاط  بـــإدارة  الفني  النشاط 
ــــطــــالبــــي بــــالــــجــــامــــعــــة، ثــم  ال
الــتــحــقــت بــالــعــمــل مــنــذ عــام 
 ٢٠٠٥ عــــــام  وحــــتــــى   ٢٠٠٠
ثم  الفنية،  للتربية  كــمــدرس 
أتيحت لي الفرصة بأن أصبح 
وكنت  الفنية  للتربية  موجهاً 
موجه  أصغر  الوقت  ذلك  في 

حـــيـــث لــــم يـــتـــعـــدَّ عـــمـــري ٢٩ 
مجال  في  واستمررت  عاماً، 
التوجيه حتى عام ٢٠١٠، ومع 
للتعليم  األعلى  المجلس  إنشاء 
التخصصي  الــتــوجــيــه  وإلـــغـــاء 
واســتــبــدالــه بــالــتــوجــيــه الــعــام، 
فــضــلــت االنـــتـــقـــال مـــن حقل 
على  حفاظاً  والتعليم  التربية 
تــخــصــصــي، والـــتـــحـــقـــت مــنــذ 
ذلك التاريخ بالعمل في وزارة 
في  والتراث  والفنون  الثقافة 
تحولت  والــتــي  الـــتـــراث  لجنة 
الــتــراث،  إدارة  إلــى  ذلــك  بعد 
الفني  باإلشراف  تكليفي  وتم 
الشعبية  الـــمـــأثـــورات  لــمــجــلــة 
وهي المجلة التي كانت تصدر 
فــيــمــا قــبــل ذلـــك عـــن مجلس 
لمجلس  التابع  الشعبي  التراث 

عادت  توقفها  وبعد  التعاون، 
مــن جــديــد، وكــــان الــمــســؤول 
واستمّر  المهندي،  حمد  عنها 
هذا العمل لمدة ثالث سنوات، 
وكانت محطة جديدة بالنسبة 
لي، حيث استفدت على الوجه 
مجال  فــي  العمل  مــن  األمــثــل 
الــمــطــبــوعــات، وهـــو مــا شّكل 
لي،  بالنسبة  جــديــدة  خــبــرات 
إدارة  مــع  للعمل  انــتــقــلــت  ثــم 
الثقافة بقسم النشاط الثقافي 
فـــي مــجــال الــتــنــســيــق لــألمــور 
الـــفـــنـــيـــة مـــــن مــــحــــاضــــرات، 
وأســابــيــع ثــقــافــيــة إلـــى جــانــب 
اإلشـــــــــراف عـــلـــى مــطــبــوعــات 
إلى  الفني،  وأرشيفها  اإلدارة 
ولــمــدة  مــــؤخــــراً  انـــتـــدبـــت  أن 
كتارا  الثقافي  الــحــي  فــي  عــام 

مشروع  إعــداد  في  للمشاركة 
ثـــقـــافـــي تــوثــيــقــي عــــن تـــاريـــخ 
األخير  وفي  التراثية،  األبــواب 
يمكنني القول إنني تنقلت عبر 
محطات عدة كلها تتماس مع 

اإلبداع عبر أكثر من وجه.
تــلــك  ــــــك  أفــــــادت كــــيــــف  ڈ 
المحطات في حياتك الفنية؟
عام  منذ  كــتــربــوي  عملي   -

٢٠٠٠، أفادني كثيراً في حياتي 
اإلبداعية فيما بعد، حيث كان 
لــذلــك أبــلــغ األثـــر فــي حرصي 
والقيم  واالنتظام  الدقة  على 
الــوظــيــفــة  أن  كــمــا  الـــســـامـــيـــة، 
سلك  فــي  مبكراً  شغلتها  التي 
التعليم كموجه للتربية الفنية 
الصفات  من  العديد  أكسبتني 
تشكيلي  كــفــنــان  عملي  خـــالل 

أســتــمــتــع  أن  مــــن  ومــكــنــتــنــي 
تــخــرج من  وأنــــا أرى أجـــيـــاالً 
نشاط  ضمن  الفنية  مدرستي 
استمتعت  فقد  الفنية،  التربية 
بالعمل مع الطالب حين كنت 
حين  المدرسين  ومــع  معلماً، 
مكنني  كـــمـــا  مـــوجـــهـــاً،  كـــنـــت 
الــعــمــل بـــــــوزارة الــثــقــافــة من 
اإللـــــمـــــام بـــخـــبـــرات مــخــتــلــفــة 
ـــعـــمـــل الـــفـــنـــي،  فـــــي مــــجــــال ال
وهو  التصميم  مــجــال  خــاصــة 
فيه  حصلت  الـــذي  تخصصي 
عــلــى الــبــكــالــوريــوس مــن كلية 
قطر،  بجامعة  الفنية  التربية 
وخالل تلك الفترة التي عملت 
فــيــهــا بــالــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ثم 
حريصاً  كــنــت  الــثــقــافــة  وزارة 
على ممارسة إبداعي التشكيلي 

بــشــكــل مــنــفــصــل عــــن طــريــق 
تؤثر  ال  وحتى  وقتي،  تنظيم 

الوظيفة على عملي اإلبداعي.
ڈ هل هناك أعمال إدارية 

زاحمت الفن بالنسبة لك؟
 - اســتــطــعــت الــقــيــام بــعــدة 
الوقت  ذات  في  أخــرى  أعمال 
حـــيـــث عـــمـــلـــت كـــأمـــيـــن ســـّر 
بالجمعية  صـــنـــدوق  وأمـــيـــن 
التشكيلية  لــلــفــنــون  الــقــطــريــة 
لمدة عشرة أعوام، ورغم ذلك 
لم  اإلداري  الــعــمــل  ذلـــك  فـــإن 
فقد  الفن  من  نهائياً  يأخذني 
الفترة،  تلك  خــالل  استطعت 
إقـــــامـــــة عـــــالقـــــات طـــيـــبـــة مــع 
بالوسط  واالحتكاك  الفنانين 
مكنني  مـــا  وهــــو  الــتــشــكــيــلــي، 
مستحدثات  على  التعرف  من 
الداخل  في  التشكيلية  الحركة 
المعارض  خالل  من  والخارج 
عملت  كما  الخارجية،  الفنية 
في  إدارة  مجلس  كعضو  أيضاً 
مــركــز إبــــداع الــفــتــاة، ومــركــز 

اإلبداع الفني.
الفنانين  أكــثــر  هــم  مــن  ڈ 

الذين استفدت منهم ؟
- استفدت كثيراً من الفنان 
الجابر  حسن  علي  التشكيلي 
الـــــذي تــربــطــنــي بـــه إلــــى اآلن 
جيدة  وإنــســانــيــة  فنية  عــالقــة 
لــلــغــايــة، وكــنــت حــريــصــاً على 
أن أتــعــلــم مــنــه قــــدر إمــكــانــي 
فـــي مـــجـــال الـــحـــروفـــيـــة الــتــي 
استفدت  كما  فيها،  أتخصص 
مــن الــفــنــان حسن المال  أيــضــاً 
فترة  إبـــان  مــعــه  عملت  الـــذي 
الــقــطــريــة  للجمعية  رئــاســتــه 
فتح  ولقد  التشكيلية،  للفنون 
من  ولزمالئي  لي  الفنان  هذا 
الفنية  التربية  كلية  خريجي 
بالجمعية  لــاللــتــحــاق  الــمــجــال 
األب  فــــكــــان  تـــخـــرجـــنـــا  فــــــور 

الروحي لنا.

الفنان صالح العبيدلي لملحق منّوعات [:

كنت أصغر موجه للتربية الفنية كنت أصغر موجه للتربية الفنية 
ــــــــخــــــــط الـــــــعـــــــربـــــــي ــــــل بــــــــال ــــــي ــــــك ــــــش ــــــت ـــــــــي تـــــــخـــــــلـــــــط ال ـــــــــال ـــــــــم أع

ـــــوا مـــــوهـــــبـــــتـــــي وشـــــــــاركـــــــــت بـــــــــإعـــــــــداد الـــــــلـــــــوحـــــــات الـــــمـــــدرســـــيـــــة  ـــــف ـــــش ـــــت الـــــــمـــــــدرســـــــون اك

ــــز ــــرون ــــب ــــات ال ــــجــــســــم ـــــخـــــط الـــــعـــــربـــــي بــــالــــنــــحــــت وم ــــف ال ــــوظــــي ـــــــــدأت ت ب

ــة ــي ــل ــي ــك ــش ــت ــــون ال ــــن ــــف ـــــدوق بـــجـــمـــعـــيـــة ال ـــــن ـــــن ص ـــــي ـــت أمــــيــــن ســـــــّر وأم ـــل ـــم ع

له  وأتيحت  الفنية،  للتربية  مدرساً  عمل  أنه  العبيدلي  صالح  الفنان  كشف 
في  موجه  أصغر  بذلك  ليكون  الفنية  للتربية  موجهاً  يصبح  بأن  الفرصة 
بالخط  التشكيل  تخلط  أعماله  أن  إلى  الفتاً  عاماً،   ٢٩ عمر  في  وكان  وقتها 

والرملية. الترابية  باأللوان  وتتميز  القطرية  للبيئة  أقرب  وهي  العربي، 
اكتشفوا  الــمــدرســيــن  إن   ] مــنــوعــات  مــع  حـــوار  فــي  العبيدلي  وقـــال 
حياته  مراحل  خالل  أنه  كما  المدرسية،  اللوحات  بإعداد  وشــارك  موهبته 
عندما  وقــال  التشكيلية،  الفنون  بجمعية  صــنــدوق  وأمــيــن  ســّر  أمين  أكــان 

لكن  التشكيلي  الفن  دراسة  أتمنى  كنت  العامة  الثانوية  شهادة  على  حصلت 
١٩٨٦ كانت للبنات فقط، لذلك  كلية التربية الفنية التي افتتحت منذ عام 
في  لاللتحاق  لنا  المجال  بفتح  الشباب  من  مجموعة  بصحبة  طالبت  فقد 
بالفعل  والتحقنا  الــمــســؤولــون  لنا  واســتــجــاب  للبنين،  خــاص  بقسم  الكلية 
الكلية  وفي  شاباً،   ١٣ الوقت  ذلك  في  عددنا  وكان  بالكلية  األولى  بالدفعة 

التشكيلي. الفن  من  عّدة  مجاالت  تعلمت 
فــي مــشــروع ثــقــافــي توثيقي  وكــشــف الــعــبــيــدلــي عــن مــشــاركــتــه مـــؤخـــراً 
بالنحت  الــعــربــي  الــخــط  توظيف  بــدأ  أنــه  كما  الــتــراثــيــة،  األبـــواب  تــاريــخ  عــن 

البرونز. ومجسمات 

مشروع 
ثقافي توثيقي 

عن تاريخ 
األبواب التراثية

أعمالي أقرب 
للبيئة القطرية 
وتتميز باأللوان 

الترابية والرملية 

كتب - أشرف مصطفى:



القالفة مهنة تبدأ في الثانية عشرة من العمر
تــســّمــى صــنــاعــة الــســفــن فــي الخليج بـــ (الــقــالفــة) 
ويعمل  (قــالف)  يسّمى  السفينة  يصنع  فمن  ولذلك 
وحتى  الشمس  طلوع  منذ  المهنة  هذه  في  القالف 
غروبها دون توقف إال ألداء الصالة أو تناول طعام 
الغداء، ويكون (القالف) قد التحق بهذه المهنة منذ 
عمله  ليتقن  السفن  أحضان  في  وتــرعــرع  طفولته 

يوماً بعد يوم، وليصبح أكثر مهارة فيها.
ويـــقـــوم بــتــصــمــيــم الــســفــيــنــة (األســـــتـــــاذ) ووضـــع 
منذ  وصناعتها  تنفيذها  على  واإلشــراف  خطوطها 

مهندس  (األســتــاذ)  يعّد  كما  النهاية،  وحتى  البداية 
منذ  المهنّية  حياته  بــدأ  قــد  يكون  والـــذي  السفينة 

الطفولة.
وتمّر مهنة القالفة بعّدة مراحل حيث تبدأ منذ 
بعض  الــعــادة  فــي  المهنة  بــهــذه  ويلتحق  الــطــفــولــة 
تكون  حيث  سنة   (١٢-١٣) بلوغهم  عند  األطــفــال 
مهمته مناولة األدوات للعّمال وكذلك مراقبة سير 
يسّمى  المرحلة  وهذه  المهنة،  أصول  لتلقي  العمل 
إلى  يتحّول  ذلك  وبعد  (العليمي)  بـ  فيها  يعمل  من 
(المزوري) وهو الذي يعمل عادة في حمل الخشب 

تحت  يظّل  ولكنه  للقالف،  األيمن  الساعد  ويكون 
اسم عامل حتى يتقن القالفة، وفي الغالب تستمّر 
هذه المرحلة من سنتين إلى ثالث سنوات، ويعتمد 

ذلك على ذكائه وحب تعلمه للقالفة.
صمام األمان 

في  الرحلة،  في  األمــان  صمام  (األستاذ)  ويكون 
النواخذة  وكــان  السفينة،  في  خلل  أي  حــدوث  حال 
يــتــنــافــســون عــلــى اصــطــحــاب ”األســــاتــــذة“ الــمــهــرة 
السابق  فــي  المهنة  هـــذه  كــانــت  حــيــث  والــمــمــّيــزيــن 

تجني مكاسب جّيدة.

مر عبر أطوار ثالثة

ية
دو

ن ي
ه
م

الغوص مهنة األجداد
مهنة  تعتبر   :] الدوحة- 
الغوص على اللؤلؤ من أبرز المهن 
الـــتـــي احــتــرفــهــا أجــــدادنــــا وشــكــلــت 
ـــاً لــكــســب  مــــصــــدراً هـــامـــاً وأســـاســـي
اكتشاف  قبل  وذلك  والرزق  العيش 

المهنة. تلك  واندثار  البترول 
ويــنــقــســم الــــغــــوص إلـــــى خــمــســة 
بعد  وتـــبـــدأ  بــشــيــريــة  أوالً  أقـــســـام: 
انــقــضــاء الــبــرد وتــكــون مــّدتــه نحو 
شــهــر ونــصــف الــشــهــر، والــبــشــيــريــة 
البحث  وتعني  (مجني)  عن  عبارة 
يــنــحــســر  أن  بــــعــــد  ــــمــــحــــار  ال عـــــن 
الثاني  والــقــســم  الــجــزر،  فــي  الــمــاء 
الــخــانــجــيــة: وهــــي تــعــتــبــر بـــاكـــورة 
الــرابــع،  الشهر  فــي  وتــكــون  الــغــوص 
وتـــــتـــــم عــــبــــر الــــــذهــــــاب بـــالـــســـفـــن 
الـــصـــغـــيـــرة إلـــــى الـــمـــغـــاصـــات غــيــر 
ثم  شــهــر  نــحــو  ويــمــكــثــون  العميقة 
يـــعـــودون لـــلـــديـــار، وثـــالـــثـــاً الــغــوص 
في  عليه  يعتمد  الذي  وهو  الكبير: 
من  أشهر“  ”أربعة  ومدته  العمل 
أول الشهر السادس إلى آخر الشهر 
الــتــاســع وبــعــد ذلـــك يــكــون الــقــفــال 
الردة:  ويقصد به (العودة)، ورابعاً 
وتـــكـــون  ثـــانـــيـــة  مـــــرة  الــــعــــودة  أي 
السفن  وعـــادة  الــعــاشــر  الــشــهــر  فــي 
قليل،  عــددهــا  لــلــردة  تــذهــب  الــتــي 
السفن  تعود  عشر  الحادي  والشهر 
بها  ويعنى  ارديدة:  وأخيراً  للديار، 
عن  عــبــارة  وهــي  الــــردة)  (تصغير 
الضحلة  المياه  من  المحار  التقاط 

وتكون  أي أنها (كالبشيرية) تقريباً 
فــي الــشــهــر الـــحـــادي عــشــر ويــكــون 

جداً.  قليالً  السفن  عدد 
ثالثة،  أطـــوار  عبر  الــغــوص  ومــّر 
عليه  يطلق  كــان  األول  الطور  ففي 
غوص (األفراد) وفي هذه المرحلة 
ــــغــــوص كــــــان الـــعـــمـــل شـــاقـــاً  مــــن ال
لــلــغــايــة، ثــم تـــدرج العمل  ومــرهــقــاً 
إلى الطور الثاني الذي ُسّمي بغوص 
(الــمــثــلــوث) وهــو الـــذي يــغــوص فيه 
هنا  والتبه  تبه  عشر  ستة  الغاصة 
بمعنى (غطسة) ثم يأخذون قسطاً 

وترجع  تــبــات)  (ثماني  الــراحــة  مــن 
الـــغـــاصـــة  أن  إلـــــى  الــتــســمــيــة  هـــــذه 
الثلث  ويرتاحون  الثلثين  يغوصون 
ــــطــــور الـــثـــالـــث  اآلخــــــــر، ثــــم جـــــاء ال
(االزوام)  غـــــوص  وهـــــو  واألخــــيــــر 
حــيــث يــغــوص قــســمــاً مـــن الــغــاصــة 
ستة عشر تبه ويرتاحون ستة عشر 
تبه بمعنى عملية التناوب ما بينهم 

وبين زمالئهم اآلخرين.
عملية  في  النظام  هذا  كان  وقد 
بشكل  ومـــحـــدداً  واضـــحـــاً  الـــغـــوص 
الكفاءة  على  أســاســاً  ويعتمد  كبير 

ـــقـــادر  ـــجـــســـديـــة والـــنـــفـــســـيـــة فـــال ال
عــلــى الــغــوص في  ونــفــســيــاً  جــســديــاً 
يمكن  اللؤلؤ  لجمع  البحار  أعــمــاق 
المهنة  وهــي  غــيــصــاً  يصبح  أن  لــه 
للغواص  ألن  نسبًة  أكثر  المرغوبة 
حصة أكبر عند توزيع األرباح، فإذا 
لم تتوفر هذه الشروط في العامل 
فإنه يتحّول إلى سيب والذي ال بد 
على  الجّيدة  القدرة  فيه  تتوفر  أن 
الــتــركــيــز حــتــى يــالحــظ أي حــركــة 
سحبه  كــمــثــال  الـــغـــواص  بــهــا  يــقــوم 

القاع. من 

كتب - إبراهيم صالح:

يــمــتــاز لـــؤلـــؤ الـــجـــْيـــون بــلــونــه األبــيــض 
الــصــافــي، رقــيــق الــجــانــب ويــحــتــوي على 
يعتبر  الشكل  حيث  ومــن  الماء  من  نسبة 

ــــدارة وخـــالـــيـــاً مـــن الــعــيــوب  كـــامـــل االســــت
بين  ثمناً  األغلى  ويُعّد  الكسور  أو  كالنقط 

اللؤلؤ. أنواع 

أحد  وهــو  القاضي  عمة  صبار  لـ  الصورة 
وقد  الشكل  كروي  نبات  وهو  الصبار،  أنواع 
مغطى  الــزمــن  مـــرور  مــع  أحــيــانــاً  يستطيل 
بـــأشـــواك قــويــة األزهـــــار حــمــراء أو صــفــراء 

ويتكاثر بالبذور وهو من النباتات المعّمرة 
لسنوات طويلة في حالة العناية به، ويُعتبر 
من أجمل نباتات الزينة الداخلّية والحدائق 

الصخرّية والمعارض.

نجحت الدراجات الكالسيكية في شّد انتباه 
لمعرض  زيارتهم  خالل  القطريين  الشباب 
بالتعاون  نُظم  الــذي   ٢٠١٧ للسيارات  قطر 

مع متحف الشيخ فيصل وشركة الفردان في 
الدراجات  من  العديد  وعــرض  كتارا  شاطئ 

الكالسيكية التي تستهوي القطريين.

الجْيون أغلى أنواع اللؤلؤ

صبار عمة القاضي

الدراجات الكالسيكية تستهوي الشباب

الخميس غرة شعبان ١٤٣٨ هـ - ٢٧ ٔابريل ٢٠١٧م
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