
وجداني أصيل.. مبادرة تفتقر الدعموجداني أصيل.. مبادرة تفتقر الدعم

  ٨٨
صفحاتصفحات

رئيس مجلس اإلدارة :

عبدالله بن خليفة العطية

رئيس التحرير :

صالح بن عفصان العفصان الكواري

الخميس ٢٣ رجب ١٤٣٨ هـ - ٢٠ أبريل ٢٠١٧ م

أكدت  منوعات [:   - الــدوحــة 

العمل  رائدات  إحدى   - الجبر  وضحى 

الـــشـــبـــابـــي ومـــؤســـســـة 

مــــــبــــــادرة «وجـــــدانـــــي 

لجنة  وعــضــو  أصــيــل» 

الـــــشـــــبـــــاب بـــــــالـــــــوزارة 

بــيــن  ـــافـــســـة  ـــمـــن ال أن 

ـــادرات الــشــبــابــيــة  ـــمـــب ال

غـــيـــر صـــحـــيـــة، وهـــي 

الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى ذبــح 

ــبــيــة الــــمــــبــــادرات،  غــال

ينظرون  ألنهم  وذلك 

التكامل  وليس  التنافس  بمبدأ  لألمر 

والــتــعــاون.  وأضــافــت خـــالل حــوارهــا 

مــع مــنــوعــات [ أنــه 

بــالــرغــم مــن عـــدم وجــود 

مـــــــوارد مـــالـــيـــة لـــمـــبـــادرة 

وجــدانــي أصــيــل أو وجــود 

أن  إال  ـــهـــا  ل ثــــابــــت  مـــقـــر 

رؤيــتــنــا تــهــدف أن تــكــون 

الــــمــــبــــادرة هــــي الــمــنــصــة 

محلياً  واألولــــــى  الــــرائــــدة 

الذاتي،  الوعي  صناعة  في 

ونـــســـعـــى لـــتـــعـــزيـــز الــقــيــم 

الحضاري  والتواصل  الفكري  واألمــن 

رؤيــة  لتحقيق  واعـــدة  أجــيــال  بــقــيــادة 

قطر ٢٠٣٠.

أن  وأشــــــــــــــــــــارت 

احتضنت  الــمــبــادرة 

مـــؤخـــراً مـــن جــانــب 

الــــثــــقــــافــــة  وزارة 

والــــريــــاضــــة بــهــدف 

ضــــــــمــــــــهــــــــا ألحــــــــــد 

الــمــراكــز الــشــبــابــيــة، 

تقديم  على  وتعمل 

بــــــــرامــــــــج تــــحــــتــــوي 

تــدريــبــيــة  ودورات  عــمــل  ورش  عــلــى 

الفرد  لتمكين  تطويرية  ومحاضرات 

مـــن اكــتــشــاف ذاتــــــه، الفــتــة 

إلـــى أنــهــم اســتــطــاعــوا جــذب 

متطوع   ٢٠٠ مــن  يقرب  مــا 

مؤكدة  اآلن،  حتى  للحملة 

للتحديات  مواجهتهم  على 

الـــتـــي تـــقـــف أمــــــام الــحــمــلــة 

واالستفادة من الموارد التي 

وطاقات  وإمكانيات  لديهم 

الشباب لتنفيذ فعالياتهم.
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جالكسي S٨ و+S٨ مطليان بالذهب

شركة  منوعات [:بـــدأت   - الــدوحــة 
Truly Exquisite البريطانية قبول الطلبات 
من  بالذهب  المطلية  النسخ  على  المسبقة 
الــهــاتــفــيــن الــذكــيــيــن الــجــديــديــن جــالكــســي 
شركة  عنهما  أعــلــنــت  والــلــذيــن   ،Sو+٨  S٨
سامسونج منذ فترة قليلة، حيث توجد عدة 
الذهبي  هي  الهاتفين  حواف  لطالء  خيارات 

والوردي الذهبي والبالتيني.
الهندي،   GSM مــوقــع نــشــره  لما  ووفــقــاً 
فقالت الشركة المتخصصة في مجال الهدايا 
وإضفاء لمسات فاخرة على األجهزة الذكية 
إنـــه إضــافــة إلـــى طـــالء حـــواف الــهــاتــف بهذه 

إما  سيكون  نفسه  والهاتف  السابقة،  األلــوان 
وسيتراوح  الرمادي،  اللون  أو  األسود  باللون 
السعر بين ٢٨١٠ إلى ٣٠٠٠ دوالر.وأوضحت 
الـــشـــركـــة أن الـــهـــواتـــف الــمــطــلــيــة بــالــذهــب 
ستأتي في صندوق خشبي فاخر إلى جانب 
كهداية  المضافة  الملحقات  مــن  مجموعة 
مــجــانــيــة مــع الــهــاتــف مــثــل صــنــدوق عــرض 
ـــانـــك، وشـــاحـــن الســلــكــي  خــشــبــي، وبــــــاور ب
 ،Gear VR االفـــتـــراضـــي الـــواقـــع  ونـــظـــارة 
أن  المنتظر  ومن  جلدية،  فاخرة  وحافظة 

يبدأ شحن الهاتف بحلول ٢٢ مايو المقبل.

ص٥

٢٠٠ متطوع 
بالحملة التي 

تحتضنها وزارة 
الثقافة

تعزيز القيم 
واألمن الفكري 

والتواصل 
الحضاري

الـــــــدوحـــــــة - 
 :] مـــــنـــــوعـــــات 
استخدام  ظاهرة  مؤخراً  انتشرت 
حــســابــات الــمــشــاهــيــر والــمــؤثــريــن 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ـــدعـــايـــة  ـــل كــــمــــنــــصــــات إعـــــالنـــــيـــــة ل
واإلعالن عن بعض المشروعات أو 

أصبحت  وبالتالي  المنتجات، 
مادي  دخل  مصدر  المشاريع  تلك 
كــبــيــر ألصــحــاب الــحــســابــات.وقــال 
عــدٌد مــن الــخــبــراء فــي تصريحات 
خــاصــة لــمــلــحــق مــنــوعــات [ 
االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل  وســـائـــل  إن 
ـــنـــافـــس وســـــائـــــل اإلعــــــالم  بــــاتــــت ت

كبيرة  أعــــداداً  وتــجــذب  التقليدية 
بالترويج  الراغبين  المعلنين  من 
الصفحات  تــلــك  عــبــر  لمنتجاتهم 
والتي تتمتع بمتابعة أعداد كبيرة .

أبطال الهندسة 
يعّرف بالتخصصات 

العلمية

الــدوحــة - منوعات [:أكـــد عــدٌد 
التدريبية  الــبــرامــج  أهمية  الــطــالب  مــن 
الــمــســبــقــة فـــي تــشــجــيــعــهــم عــلــى دراســــة 
بأهمية  منوهين  العلمية،  التخصصات 
االســتــفــادة مــن اإلجــــــازات فــي الــتــعــرف 
عــلــى الــبــرامــج وطــريــقــة الـــدراســـة داخــل 
تجاه  ميولهم  وتحديد  الجامعات،  هذه 
مبكرة. فترة  فــي  العلمية  التخصصات 

وأوضــــح هـــؤالء فــي تــصــريــحــات خاصة 
تــدريــبــيــة  فـــــرص  إتــــاحــــة  أن  لـــــ [ 
ومــســابــقــات وبــــرامــــج جـــاذبـــة لــلــطــالب 
ــبــات تُــعــتــبــر عـــامـــًال أســاســيــاً في  والــطــال
تشجيع الطالب على دخول التخصصات 
الهندسية والعلمية خاصة التي تحتاجها 
الــدولــة. جــاء ذلــك خــالل تــدريــب طالب 
جامعة  تنظمه  الـــذي  الثانوية  وطــالــبــات 

«تـــكـــســـاس إيـــــه انـــــد ام قـــطـــر «بـــعـــنـــوان 
أهمية  إلــى  الفتين  الهندسة»،  «أبــطــال 
مختلف  على  التعرف  فــي  البرامج  تلك 
تواجه  أن  الممكن  مــن  التي  الصعوبات 
معرفة  وكذلك  الــدراســة،  خــالل  الطلبة 
كافة البرامج المقدمة وطريقة الدراسة 
ميول  تحديد  فــي  تساهم  كــذلــك  فيها، 

الطالب في مجال الهندسة.

وسائل التواصل تفوقت على اإلعالم التقليدي
ص٤

ص٣



٢٢
مالخميس ٢٣ رجب ١٤٣٨ هـ - ٢٠ أبريل ٢٠١٧ م  ٢٠ أبريل ٢٠١٧ هـ - ١٤٣٨ رجب ٢٣ الخميس

مبادرات

إحــــــدى   - الــــجــــبــــر  وضـــــحـــــى  أكـــــــــدت 
مبادرة  ومؤسسة  الشبابي  العمل  رائــدات 
الشباب  لجنة  وعضو  أصــيــل»  «وجــدانــي 
بـــالـــوزارة أن الــمــنــافــســة بــيــن الــمــبــادرات 
تــؤدي  التي  وهــي  صحية،  غير  الشبابية 
ألنهم  وذلــك  المبادرات  غالبية  ذبــح  إلــى 
يــنــظــرون لــألمــر بــمــبــدأ الــتــنــافــس وليس 

التكامل والتعاون. 
وأضــافــت خــالل حــوارهــا مــع منوعات 
[ أنــــه بـــالـــرغـــم مـــن عــــدم وجـــود 
أو  أصيل  وجدانى  لمبادرة  مالية  مــوارد 
وجود مقر ثابت لها إال أن رؤيتنا تهدف 
الــرائــدة  المنصة  هــي  الــمــبــادرة  تكون  أن 
في صناعة الوعي الذاتي،  واألولى محلياً 
الفكري  واألمــــن  الــقــيــم  لتعزيز  ونــســعــى 
والتواصل الحضاري بقيادة أجيال واعدة 

لتحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠.
وأشارت أن المبادرة احتضنت مؤخراً 
من جانب وزارة الثقافة والرياضة بهدف 
وتعمل  الشبابية،  الــمــراكــز  ألحــد  ضمها 

عــلــى تــقــديــم بــرامــج تــحــتــوي عــلــى ورش 
ومــحــاضــرات  تــدريــبــيــة  ودورات  عــمــل 
اكــتــشــاف  مــن  الــفــرد  لتمكين  تــطــويــريــة 
ذاتــــه، الفــتــه إلـــى أنــهــم اســتــطــاعــوا جــذب 
حتى  للحملة  متطوع   ٢٠٠ من  يقرب  ما 
للتحديات  مواجهتهم  على  مؤكدة  اآلن 
من  واالستفادة  الحملة  أمــام  تقف  التي 
وطاقات  وإمكانيات  لديهم  التي  الموارد 

الشباب لتنفيذ فاعلياتهم.
أن «وجــدانــي  الجبر  وضحى  وقــالــت   
مستقلة  شــبــابــيــة  مـــبـــادرة  هـــي  أصـــيـــل» 
وغــيــر ربــحــيــة تــضــم كــــادرا مــتــمــيــزا من 
واالستشاريين،  والمدربين  المتطوعين 
وتــــرتــــكــــز عـــلـــى مــــحــــوريــــن أســـاســـيـــيـــن 

والمحور  الفكري  المحور  فــي  يتمثالن 
األخـــالقـــي الــقــيــمــي. ونــهــدف مــن خــالل 
المفاهيم  مــن  الكثير  لتصحيح  الحملة 
والعقلية  النفسية  الجوانب  تالمس  التي 
والـــروحـــيـــة والـــتـــربـــويـــة لــجــمــيــع أفــــراد 

المجتمع.

رؤية قطر

حالياً  بــه  يقومون  الــذي  الـــدور  وحــول 
ونـــدوات  وورش  بــرامــج  لنطرح  نجتهد 
تدريبية مجانية ونعد فعاليات على نطاق 
بما  الشركاء،  كافة  مع  بالتنسيق  الــدولــة 

يخدم أهداف الحملة إليصال رسالتها.
وقالت رؤيتنا أن تكون وجداني أصيل 
في  محلياً  واألولــى  الــرائــدة  المنصة  هي 

التمكين  خالل  من  الذاتي  الوعي  صناعة 
وإطــــالق قــــدرات اإلنـــســـان، ونــســعــى من 
خــــالل رســالــتــنــا لــتــعــزيــز الــقــيــم واألمــــن 
في  َكِسَمٍة  الحضارّي  والتواصل  الفكري 
مــجــتــمــعــنــا الـــراقـــي والــمــتــحــضــر بــقــيــادة 
أجيال واعية، وتحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠.

وتــابــعــت: نــعــمــل عــلــى تــقــديــم بــرامــج 
تحوي على ورش عمل ودورات تدريبية 
الــفــرد  تمكين  تــطــويــريــة،  ومــحــاضــرات 
مـــن اكــتــشــاف ذاتــــه وتــقــديــرهــا والــســعــي 
والمساهمة  واقــعــه،  وفــهــم  لتطويرها، 
والتدريب  التعليم  بضرورة  التوعية  في 
والـــتـــطـــويـــر وكــــذلــــك نــعــمــل عـــلـــى دعـــم 
والفعاليات  بالبرامج  التعليمي  القطاع 

وتعزيز  الوطنية،  القيم  لغرس  النوعية 
وزيــادة  المجتمعية  المشاركة  وتنشيط 
بــاإلضــافــة  ,هـــذا  فيها  األفــــراد  مساهمة 
والتدريبية  التربوية  األلعاب  توظيف  إلى 
الـــفـــنـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الــقــيــم 
خاصة  واإلســالمــيــة  التربوية  والــمــبــادى 
في العملية التعليمية، وكذلك المساهمة 
الــعــربــي  للفكر  الــمــعــرفــي  الــتــأســيــس  فــي 
العربي  للفكر  سفراء  المعاصر،وتخريج 
الــمــعــاصــر عــلــى قـــدر عــالــي مــن الــوعــي، 
لتحقيق  والـــدعـــم  الــمــســانــدة  عـــن  فــضــالً 
الــواجــب الــوطــنــي خـــالل اســتــضــافــة قطر 
لكأس العالم ٢٠٢٢ خصوصاً في مجاالت 

تطوير البيئة المدنية وتنوعها.

 وزارة الثقافة 
وزارة  مــــؤخــــراً  احــتــضــنــت  وتـــابـــعـــت: 
الثقافة والرياضة الحملة ويتم المناقشة 
الشبابية،  الــمــراكــز  ألحــد  لتبعيتها  حالياً 
كــمــا بـــدأنـــا مـــن فــتــرة قــصــيــرة الــتــعــاون 
واجتمعوا  والــريــاضــة  الثقافة  وزراة  مــع 
مــعــنــا وقـــــرروا دعــمــنــا وأن نــكــون تحت 
في  رغبتنا  أثبتنا  وأننا  خاصة  مظلتهم، 
ــــك ألن هــنــاك انــطــبــاعــاً  االســـتـــمـــرار وذل
تستمر  ال  الشبابية  الــمــبــادرات  أن  دائــمــاً 
تــخــرج لــفــتــرة ثــم تــتــوقــف. وأضــافــت لم 
جهة  أي  مــن  اآلن  إلــى  مــاديــا  دعما  نتلق 
ـــادرات شــخــصــيــة وإســهــامــات  وكــلــهــا مـــب
المؤسسين والمتطوعين أنفسهم معتبرة 
الشباب  إشراك  هو  استمراريتهم  سر  أن 
أنفسهم في تنظيم الفاعليات والتخطيط 
للبرامج والتطوع واإلتصال فهم بأنفسهم 
يـــقـــومـــون بــكــل شــــيء وبـــالـــتـــالـــي نضمن 

وجودهم واستمرارهم وجذب آخرين.

صاحبة المبادرة وضحى الجبر لــ منوعات [:

وجداني أصيل .. مبادرة تفتقر الدعم والمقر الدائم  
هـــــــدفـــــــنـــــــا تـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــــقـــــــيـــــــم واألمـــــــــــــــــــن الــــــــفــــــــكــــــــري والــــــــــتــــــــــواصــــــــــل الـــــــحـــــــضـــــــاري 

المجتمعية ــة  ــارك ــش ــم ال ــشــيــط  ــن وت وتــعــزيــز  ــة  ــي ــن ــوط ال ــم  ــي ــق ال غــــرس  ــوب  ــل ــط م

وضحى الجبر

جانب من الفعاليات - تصوير جيرام  

نسعى لتمكين الفرد من 
اكتشاف ذاته والسعي 

لتطويرها

ضرورة دعم القطاع 
التعليمي بالبرامج 
والفعاليات النوعية 

نادية حسن تركتر :  حاتم الهاشل:

اكتشفت مهاراتي القيادية تطوير إمكانيات الشباب
قـــالـــت نــــاديــــة حــســن 
ـــــر مــــــــن خـــــالل  ـــــركـــــت ت
الـــــــتـــــــطـــــــوع اكــــتــــشــــفــــت 
مـــهـــارات قــيــاديــة لــدي 
وتــم وضــعــي فــي موقع 
الــذي  األمــر  المسؤولية 
عــزز لــدي الــقــدرة على 
تــــحــــمــــل الــــمــــســــؤولــــيــــة 
واتخاذ القرار، ومواقف 
خاللها  شــعــرت  عــديــدة 
وخرجت  تأثيرا  لي  أن 
أفضل ما لدي وتعرفت 
ــــمــــواهــــب الـــتـــي  ـــى ال عـــل

مدربة،  أصبح  أن  اريــد  إنني  فعلياً  اكتشفت  وتابعت  امتكلها. 
موضحة أنه من الممكن أن يظل الفرد يدرس ويتخصص في 
الفرصة  لنا  اتيحت  كذلك   , الحقيقية  ميوله  يعرف  وال  أشياء 
في خوض التجربة وعدم الخوف من الخطأ في البداية فليس 
عيباً أن نخطئ ويصححون لنا واألهم من ذلك التعلم وتطوير 

الذات.

مــســاعــد  الهاشل-  حـــاتـــم  قـــــال 
مــديــر اإلعــــالم فــي الــحــمــلــة: ننفذ 
ـــعـــديـــد مــــن الـــفـــاعـــلـــيـــات بــهــدف  ال
يعتبر  الــشــبــاب  إمــكــانــيــات  تــطــويــر 
يجد  أن  هـــو  األســـاســـي  مــشــروعــنــا 
الشباب أنفسهم ويطورون أفكارهم 
ونجعلهم يحددون أهدافهم على أن 
تحديد  على  ونساعدهم  له  يتوجهوا 
الــمــســار. وتـــابـــع : واألهـــــم مـــن ذلــك 
العمل على تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ 
الــقــدرات  بتنمية  الــبــشــريــة  لــلــمــوارد 
البشرية، فنركز على أنه عن طريق 
والوجود  القدرات  تنمي  الفكر  تنمية 
وكـــل شــــيء، فــضــالً عــن الــعــمــل على 
الــمــحــافــظــة عــلــى الـــوجـــدان األصــيــل 
بعادتنا وتقاليدنا. وأضاف: أن القيم 
والعطاء  االلتزام  هي  بها  نلتزم  التي 

والمبادرة واإلبداع واالستدامة .
وأوضـــــح: إنــنــا نــخــاطــب الــوجــدان 

الرسالة  وهي  أوالً  البشرية  والنفس 
ذلك  بعد  الــوجــدان  تعزيز  و  األسمى 
تأتي قيادة الذات واإلدارة عن طريق 
الورش والتدريبات هو تعزيز للذات، 
ولـــذلـــك فــإنــنــا نــطــبــق شــعــارنــا «قــيــم 
سامية وسلوك حضاري» على أرض 

الواقع.

نادية حسن حاتم الهاشل

عبد الرحمن القحطانيأمل ناصر  

قــالــت أمــل ناصر- إحـــدى الــمــســؤوالت 
بـــالـــمـــبـــادرة نــعــمــل حـــالـــيـــاً عــلــى مــشــروع 
ــــي أصـــيـــل» وهــــي جمع  ســيــنــمــا «وجــــدان
للمقاطع التوعوية المنتشرة على اإلنترنت 
وإبـــرازهـــا، خــاصــة أن هــنــاك الــعــديــد من 
تنتشر  ال  الــتــي  الــهــادفــة  الفيديو  المقاطع 
للشباب  هامة  وتــكــون  المطلوب  بالشكل 
وقــمــنــا بــاخــتــيــار عـــدد مــن هـــذه المقاطع 

سينما  فــاعــلــيــة  فــي  لــلــعــرض  وتجميعها 
دعــوة  على  حالياً  ونعمل  أصيل  وجــدانــي 
شــخــصــيــات مـــن الـــوســـط الــفــنــي لــالطــالع 
وتجرى  الــشــبــاب،  مــع  ومناقشتها  عليها 
الوطني  قطر  مسرح  مــع  مقابالت  حالياً 
ومسرح الدراما في كتارا لترتيب العرض 
لديهم ولم نستقر بعد على المكان، ونتابع 

األمر وفقاً للمواعيد المتاحة لديهم.

قـــال عــبــدالــرحــمــن الــقــحــطــانــي - أحــد 
المسؤولين في مبادرة وجداني أصيل: إن 
جذباً  األنشطة  أكثر  من  تعتبر  المخيمات 
للشباب، أكثر من الدورات العادية ويقوم 
يعتبر  حيث  الــورش  بحضور  المتطوعون 
عملهم داخل المخيم بحضور الورش على 
الورش  في  والمشاركة  يستفيد  أنه  أساس 
وجــمــيــعــهــا  تـــطـــوع،   ٪٣٠ و   ٪٧٠ بــنــســبــة 

هدفها النهوض بالشباب القطري وتطوير 
مهاراته.

األسر  دعم  من  استفدنا  كما  وأضــاف: 
الــمــنــتــجــة خـــالل الــمــخــيــمــات عـــن طــريــق 
عرض منتجاتهم مجاناً خالل المخيمات 
وتحقيق االستفادة والتعريف عنهم بشكل 
للحضور  جذبتهم  الــورش  إن  حتى  أكبر، 

والمشاركة فيها.

أمل ناصر: سينما «وجداني 
أصيل» قريباً لنشر الوعي 

عبد الرحمن القحطاني: استفدنا 
من دعم األسر المنتجة 

رسالة مبادرة وجداني أصيل 
صناعة الوعي
الــــذاتــــي

دعم القطاع التعليمي 
بالبرامج والفعاليات

التمكين وإطالق 
قدرات اإلنسان

تعزيز وتنشيط 
المشاركة المجتمعية

تعزيز القيم
واألمن الفكري

توظيف األلعاب لتعزيز 
المبادى التربوية واإلسالمية

تقديم برامج وورش 
عمل ودورات تدريبية

التأسيس المعرفي 
للفكر العربي المعاصر

تمكين الفرد من 
اكتشاف ذاته وتقديرها

تخريج سفراء للفكر 
العربي المعاصر

المساهمة في التوعية 
بضرورة التعليم والتدريب

تحقيق الواجب الوطني خالل 
٢٢٠استضافة مونديال ٢٠٢٢

١١
٢٢
٣٣
٤٤
٥٥
٦٦

٧٧
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٩٩
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تصوير : جيرام

كتبت -هبة البيه :



٣٣
الخميس ٢٣ رجب ١٤٣٨ هـ - ٢٠ أبريل ٢٠١٧ م 

قضايا ساخنة

ً تصل إيرادات بعضها لنصف مليون ريال شهريا

حسابات المشاهير منصات إعالنية 
ـــــــــــــالم الـــتـــقـــلـــيـــدي  ـــــي تـــــفـــــوقـــــت عـــــلـــــى اإلع ـــــاع ـــــم ـــــت ــــــواصــــــل االج ــــــت وســـــــائـــــــل ال

ــــــــة لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات ــــــــي ــــــــان ــــــــج حـــــــــــســـــــــــابـــــــــــات تـــــــــــقـــــــــــدم مـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة م

مواقع  عبر  والمؤثرين  المشاهير  حسابات  استخدام  ظاهرة  مؤخراً  انتشرت 
المشروعات  بعض  عن  واإلعــالن  للدعاية  إعالنية  كمنصات  االجتماعي  التواصل 
أو المنتجات، وبالتالي أصبحت تلك المشاريع مصدر دخل مادي كبير ألصحاب 
الحسابات. وقال عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لملحق منوعات [ 
وتجذب  التقليدية  اإلعــالم  وسائل  تنافس  باتت  االجتماعي  التواصل  وسائل  إن 
أعداداً كبيرة من المعلنين الراغبين بالترويج لمنتجاتهم عبر تلك الصفحات والتي 

تتمتع بمتابعة أعداد كبيرة مما يحقق انتشاراً واسعاً لإلعالن، الفتين إلى أن بعض 
الصفحات تتقاضى ١٠ آالف ريال تكلفة اإلعالن ليوم واحد على أحد الحسابات 
مليون  نصف  إلــى  شهرياً  المشاهير  حسابات  أحــد  دخــل  يصل  بحيث  المشهورة 
ريال معتبرين أن انتشار ظاهرة استخدام حسابات شهيرة كمنصة دعائية، سالح 
المحدود،  الدخل  ذوي  لمشروعات  الدعاية  في  إيجابياً  وجهاً  وتحمل  حدين  ذو 
في  الحسابات  بعض  استخدام  عن  فضالً  الهامة،  المشروعات  نشر  في  وتساهم 

التوعية اإليجابية.

حسابات 
تحقق ٢٠ 
ألف ريال 
ً أسبوعيا

فايز أحمد: 

صاحب  أحمد  فايز  قــال 
حــســاب «مــشــاريــع قــطــر»: 
ـــــواصـــــل  ـــــت ال وســــــــائــــــــل  إن 
ــــمــــاعــــي الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  االجــــت
القـــت نــجــاحــاً كــبــيــراً خــالل 
ـــرة األخـــــيـــــرة خــاصــة  ـــفـــت ال
الخليج،  دول  مستوى  على 
ـــوســـائـــل  ال هــــــذه  أن  حـــتـــى 
أصـــبـــحـــت أســـــــرع طـــريـــقـــاً 
لـــنـــشـــر وتـــوصـــيـــل األخــــبــــار 

والـــمـــعـــلـــومـــات بــشــكــل لــحــظــي، فـــضـــًال عــن 
االعتماد  وتــزايــد  كبير  بشكل  تــطــورت  أنــهــا 
االستخدام  طور  في  بدأت  أنها  حتى  عليها 
ــيــدي،الفــتــاً إلــى  ــتــقــل كــبــديــل عـــن اإلعـــــالم ال
اإلعــالنــات  تختلف  الــشــهــيــرة  الــحــســابــات  أن 
الحساب،  صاحب  انتشار  قــوة  بحسب  فيها 
مشاهدات  أعلى  تحقق  المشاهير  فحسابات 
وأكـــبـــر حــتــى مـــن اإلعـــالنـــات عــلــى الــمــواقــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي نــفــســهــا، وقــــد تــصــل 
إيـــــــرادات بــعــض الــحــســابــات شـــهـــريـــاً لــنــحــو 
الذي  المحتوى  بحسب  ريال،  مليون  نصف 
وهناك  بــه،  الخاص  االنتشار  وقــوة  يقدمه 
ميديا  السوشيال  عالم  في  أخــرى  حسابات 

ألــف   ٢٠  :  ١٠ مـــن  تــحــقــق  قـــد 
الواحد. األسبوع  في  ريال 

وتـــابـــع: كــمــا تــســتــخــدم هــذه 
كمنصات  مـــؤخـــراً  الــحــســابــات 
إعــالنــيــة، وقــمــت بــتــجــربــة مع 
أحد رجال األعمال الخليجيين 
وكــــــــان يــــرغــــب فـــــي اإلعــــــالن 
عـــن مـــشـــروعـــه فـــي الـــدوحـــة، 
بتجربة  وقتها  وقمنا  وكلفني 
ـــــدعـــــايـــــة عــــبــــر الــــحــــســــابــــات  ال
في  الــفــتــرة  ونــفــس  أيــام   ١٠ لــمــدة  الشهيرة 
وســائــل اإلعــــالم الــتــقــلــيــديــة ، وفــوجــئ بــإن 
 ٪٧٠ بنسبة  مبيعاته  في  ساهمت  الحسابات 
حققت  قــد  فــكــانــت  التقليدية  الــوســائــل  أمــا 

.٪٣٠ مبيعات  نسبة 
الشهيرة  الحسابات  كأحد  تجربته  وعــن 
قــال:   ، عالية  مــشــاهــدات  نسب  تحقق  التي 
والتابعة  الحكومية  المشروعات  بدعم  أقوم 
لــلــدولــة بــنــشــرهــا بــــدون مــقــابــل كــنــوع من 
يختلف  األمر  ولكن  المشاريع،  لهذه  الدعم 
عــنــدمــا نــتــحــدث عـــن مـــشـــروعـــات الــقــطــاع 
الـــخـــاص، ألنـــه يــقــوم بــالــتــطــويــر واإلعــــالن 

البيع. بهدف 

نصف مليون ريال إيرادات بعض الحسابات شهرياً 
حمد المهندي : ١٠ آالف ريال 

تكلفة اإلعالن ليوم واحد 
قطر:  سايبر  فريق  مؤسس  المهندي  حمد  قال 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  إن الــحــســابــات عــبــر وســـائـــل ال
«الــســوشــيــال مــيــديــا» أصــبــحــت أقــــوى مــن وســائــل 
اإلعــــالم الــتــقــلــيــدي فــيــمــا يــخــص االنــتــشــار وكــذلــك 
شريحة  ألكبر  الوصول  في  األســرع  الوسيلة  تعتبر 
هي  الشهيرة  الحسابات  تعتبر  وكذلك  مستهدفة، 

فردية. اجتهادات 
ولــــــــــكــــــــــن عـــــلـــــى 
الـــــــرغـــــــم مـــــــن أنـــــه 
أصــــبــــح أقـــــــوى مــن 
اإلعــــــالم الــتــقــلــيــدي 
ـــقـــد  ـــفـــت ي ـــــــــــه  أن إال 
ـــيـــن مـــحـــددة  ـــقـــوان ل
خـــاصـــة بــــه، ورغـــم 
ذلـــــك فـــــإن الــعــديــد 
مـــــــــن الــــمــــعــــلــــنــــيــــن 
ــتــجــهــون إلـــيـــه فــي  ي
حــالــة رغــبــتــهــم في 

أسرع. بشكل  الوصول 
الحسابات  عــبــر  اإلعــالنــات  تكاليف  وبــخــصــوص 
سعرها  فــي  وتــفــوق  فيها  مبالغ  إنها  قــال  الشهيرة 
عن اإلعالنات التقليدية في الوسائل اإلعالم العادية 
ساعة   ٢٤ لمدة  لإلعالن  األسعار  عن  سألنا  فعندما 
عبر بعض الحسابات الشهيرة وجدنا أن أقل إعالن 

يصل سعره في هذه الفترة لـ١٠ آالف ريال.

محمد المهندي:

تروج لمنتجات متعددة  في التكنولوجيا واألزياء 
التنفيذي  الرئيس   - المهندي  محمد  قــال 
ــــشــــركــــة»ســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا ســــولــــوشــــن»  ل
والـــمـــتـــخـــصـــص فــــي اإلعـــــــالم الــــرقــــمــــي: إن 
مع  للتواصل  منصة  عــن  يبحثون  الكثيرون 
الــجــمــهــور، وكــثــيــر مـــن الــمــؤثــريــن أصــحــاب 
الـــحـــســـابـــات الـــشـــهـــيـــرة لـــديـــهـــم تـــأثـــيـــراً عــلــى 
بشعبية  ويــحــظــوا  بــهــم  الــمــحــيــط  الــمــجــتــمــع 
كبيرة لدى متابعيهم، ومن الطبيعي مع هذا 
أن  الحسابات  هذه  إليه  وصلت  الــذي  التطور 

يتم  كما  إعالنية  منصة  تصبح 
اتخذاها كمنصة موازية لإلعالم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي. وتــــابــــع: حــســابــات 
ــــشــــاراً  ــــت الــــمــــؤثــــريــــن تـــحـــقـــق ان
فئة  مـــن  مــتــابــعــيــهــا  ألن  كــبــيــراً 
مقابل  التكلفة  محددة،وتعتبر 
لهذه  واالنــتــشــار  الــوصــول  حجم 
يحقق  قـــد  فــمــثــالً  الـــحـــســـابـــات، 
الرقمية  الــوســائــل  عبر  اإلعـــالن 
 ١٠٠ مقابل  ريــال  آالف   ١٠ نحو 
مثالً  مــلــيــون  أو  مــشــاهــدة  ألـــف 
تبلغ  المؤثرين  حسابات  ولكن 

مشاهديها ماليين المشاهدين يومياً يطلعون 
عبر  المؤثرين  أن  وأضــاف:  محتواهم.  على 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على  حساباتهم 
اإلعــالم  من  أســرع  بشكل  ينتشرون  أصبحوا 
عن  أما  لحظي.  تأثيرهم  وأصبح  التقليدي، 
من  الخوف  إن  فقال  المستقبلية  التداعيات 
أفكار  زرع  أو  لتوجيهات  المؤثرين  استخدام 
لها  أو  سلبية  تــكــون  أن  الممكن  مــن  معينة 
تبعات على المجتمع أو من الممكن أن يتأثر 

في  استغاللها  محاولة  أو  الجديد،  الجيل  بها 
أو  المجتمع  وتقاليد  لــعــادات  مخالفة  أمـــور 
فــي شــيء مــضــر. وعــن األســعــار الــتــي يطلبها 
إنها  قــال  حساباتهم  على  لإلعالن  المشاهير 
تــكــون بـــنـــاًء عــلــى حــجــم انــتــشــارهــم وحــســب 
الوسيلة المستخدمة، وبناًء على اإلحصائيات 
شكل  يوجد  ال  الــشــأن  هــذا  فــي  بها  قمنا  التي 
مـــحـــدد لــهــا ولـــكـــن بــشــكــل عــــام تــعــتــبــر وفــق 
مجتمعية  لــشــريــحــة  الــمــؤثــر  وصــــول  حــجــم 
أكــبــر، وهــي طــفــرة جديدة 
الرقمي.  اإلعـــالم  عــالــم  فــي 
وتــابــع حــســاب الــمــؤثــر أكثر 
الحسابات  مــن  وتــأثــيــراً  قــوة 
ويصبح  الــعــاديــة،  الــرقــمــيــة 
بـــذلـــك الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 
لإلعالن عبر هذه الحسابات 
الحقيقية  القيمة  مــن  أقـــل 
لــــحــــجــــم اإلنــــــتــــــشــــــار الــــــذي 
وتابع:  طريقها.  عن  يحدث 
ننصح  أحياناً  كمتخصصين 
بـــالـــدعـــايـــة عــبــر الــمــؤثــريــن 
العادية  الــوســائــل  بــاســتــخــدام  ننصح  وأحــيــانــاً 
للشريحة المستهدفة. كما أن المؤثرين  وفقاً 
ومجاالتهم مقسمة لعدة أقسام والبد من أن 
يكون اإلعالن وفقاً للمجال الخاص بالمؤثر، 
فمثالً هناك أشخاص مهتمين بالمطاعم، أو 
المكياج أو العبايات واألزياء، وهناك مهتمين 
باألنشطة  مهتمين  وآخــريــن   ، بالتكنولوجيا 
المجتمعية، وعلى كل معلن اختيار الشخص 

الذي يخدم مجاله.

محمد الخيارين:

أوضـــــح مــحــمــد الــخــيــاريــن شــهــرة 
اإلعالن  سعر  تحدد  الحساب  صاحب 
استخدام  ظاهرة  انتشار  أن  ،معتبراً 
دعائية،  كمنصة  الشهيرة  الحسابات 
وجـــهـــاً  وتـــحـــمـــل  حــــديــــن  ذو  ســــــالح 
إيـــجـــابـــيـــاً فـــي الـــدعـــايـــة لــمــشــروعــات 
ذوي الــدخــل الــمــحــدود،وتــســاهــم في 
نــشــر الـــمـــشـــروعـــات الـــهـــامـــة، فــضــالً 
عــن اســتــخــدام بــعــض الــحــســابــات في 

الــتــوعــيــة واإليــجــابــيــة. وتــابــع: البعض 
يــســتــخــدم حــســابــاتــه لــلــربــح الـــمـــادي، 
وهـــذا الــمــجــال فتح الــبــاب نحو إبــراز 
تكن  لــم  الــتــي  الشخصيات  مــن  عـــدد 
معروفة من قبل إال عن طريق هذه 
الحسابات  بعض  وهناك  الحسابات، 
نشر  أو  الــفــعــالــيــات  بــتــغــطــيــة  تـــقـــوم 
هدايا.  أو  مادي  بمقابل  المشروعات 
من  يستفيد  البعض  أن  إلــى  وأشــــار: 

إمكانياته  بتوظيف  ويقوم  الحسابات 
بــنــشــر مــحــتــوى مــفــيــد لــلــمــتــابــعــيــن، 
والمشروعات  اإلعالنات  نشر  ويكون 
الشخص  هـــذا  بــه  يحظى  مــا  بحسب 
حسابات  وهــنــاك  وانــتــشــار،  ثقة  مــن 
مجاناً.  للمشروعات  المساعدة  تقدم 
إيجابية  تعتبر  الظاهرة  أن  وأضــاف: 
ويستفيد منها مختلف األطراف سواء 

أصحاب الحسابات أو المعلنين.

شهرة صاحب الحساب تحدد سعر اإلعالن  

كتبت - هبة البيه: 



فيصل  خــالــد  الــشــيــخ  قـــال 
طالب   - ثــانــي  آل  قــاســم  بــن 
فــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة : إن 
ـــوفـــيـــر فــــرصــــة لـــلـــتـــدريـــب  ت
عامة  فكرة  على  والحصول 
عــــن الــــدراســــة فــــي جــامــعــة 
الهندسة  ومجاالت  تكساس 
الــــمــــتــــاحــــة لــــديــــهــــا فـــرصـــة 
لــلــتــعــرف عــلــى  جـــيـــدة جـــــداً 
ــتــي  مــخــتــلــف الـــصـــعـــوبـــات ال
تــواجــهــنــا  أن  الــمــمــكــن  مـــن 
خـــــالل الــــــدراســــــة، وكـــذلـــك 
مــــعــــرفــــة كـــــافـــــة الــــبــــرامــــج 
الدراسة  وطريقة  المقدمة 

. فيها
وتـــــابـــــع: أهــــتــــم  بــمــجــال 
الـــــهـــــنـــــدســـــة مـــــنـــــذ صــــغــــري 
باالنتساب  وأرغـــب  وأحــبــه، 

ــــكــــســــاس  إلـــــــــــى جــــــامــــــعــــــة ت
والـــتـــي تـــتـــوافـــق مـــع مــيــولــي 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة، مــــضــــيــــفــــاً 
تتوافق  الهندسية  المجاالت 
٢٠٣٠ واتجاه  مع رؤية قطر 
الــــدولــــة نـــحـــو الــتــخــصــصــات 
إلى  المختلفة،الفتاً  العلمية 

فــرصــة  أتـــاحـــت  ـــة  ـــدول ال أن 
لــلــطــالب وطــالــبــات الــثــانــويــة 
لــلــتــعــرف عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات 

تكساس. جامعة  في  الالزمة 
المجاالت  أكثر  إن  وقال: 
الــتــي جــذبــتــنــي فــي بــرنــامــج 

«أبـــــطـــــال الـــهـــنـــدســـة «هـــي 
كــيــفــيــة بــرمــجــة الـــطـــائـــرات 

بعد. عن  والتحكم 

٤٤
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تحقيق

أكـــد عـــدد مــن الــطــالب عــلــى أهــمــيــة الــبــرامــج التدريبية 
العلمية،  التخصصات  دراســة  على  تشجيعهم  في  المسبقة 
على  التعرف  في  بــاإلجــازات  االستفادة  بأهمية  منوهين 
وتحديد  الجامعات،  هذه  داخل  الدراسة  وطريقة  البرامج 

ميولهم تجاه التخصصات العلمية في فترة مبكرة.
وأوضــــــح هـــــؤالء فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ [ أن 
للطالب  جاذبة  وبرامج  ومسابقات  تدريبية  فرصاً  إتاحة 
على  الــطــالب  تشجيع  فــي  أساسياً  عــامــالً  يعتبر  والطالبات 
دخول التخصصات الهندسية والعلمية خاصة التي تحتاجها 

الدولة.
جــاء ذلــك خــالل تــدريــب طــالب وطــالــبــات الــثــانــوي الــذي 
قطر « بعنوان «أبطال  ام  اند  إيه  جامعة «تكساس  تنظمه 
الهندسة»،الفتين إلى أهمية تلك البرامج في التعرف على 
مختلف الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الطلبة خالل 
وطريقة  المقدمة  البرامج  كافة  معرفة  وكذلك  الدراسة، 
الدراسة فيها، كذلك تساهم في تحديد ميول الطالب في 
مجال الهندسة، وكذلك توضح لهم ما إذا كانت هذه هي 
معها،  يتفق  ال  ميولهم  أن  أم  فيها  يرغبون  التي  الــدراســة 
وسيكون الوقت مبكراً للدخول في مجاالت أخرى تتوافق 
الطالب  تهيئة  مــن  البــد  األحـــوال  جميع  ميولهم،وفي  مــع 

والطالبات من المرحلة الثانوية لدخول الجامعة.

تشجعهم على التخصصات العلمية

أبطال الهندسة يكشفون أسرار البرامج التدريبيةأبطال الهندسة يكشفون أسرار البرامج التدريبية
ـــــة ـــــي ـــــع ـــــام ـــــج ـــــــا لـــــــــلـــــــــدراســـــــــة ال ـــــــن ـــــــت ـــــــواب طــــــــــــــالب وطـــــــــــالـــــــــــبـــــــــــات: الـــــــــتـــــــــدريـــــــــب ب

روان درويش: 

سارة المرزوقي:

جاسم المسلم:

جواهر التميمي:

في  طالبة   - الشباني  درويــش  روان  قالت 
تقدمه  الذي  التدريب  إن  الثانوية:  المرحلة 
جــامــعــة تــكــســاس ايـــه انـــد ام قــطــر، لطالب 
لالشتراك  وجــذبــنــي  انتباهي  لفت  الثانوية 
فــيــه والــتــعــرف عــلــى الــبــرامــج الــمــقــدمــة في 
من  الهندسة  أحب  وأنني  خاصة  الجامعة، 
صغري وأرغب في دراستها ومعرفة كل ما 

يتعلق بها.
وتابعت :أن االشتراك في مخيم «أبطال 

الــهــنــدســة» أتـــاح لــي فــرصــة لــلــتــدريــب على 
التجربة  ونقل  المختلفة  الهندسة  مجاالت 
والــــتــــعــــرف عـــلـــى مــــجــــاالت الـــــدراســـــة فــي 
حقيقية  فــرصــة  أنــهــا  مــوضــحــة  الــجــامــعــة، 
فضالً  الهندسة،  مجال  في  العملي  للتدريب 
عن التشجيع على دخول الجامعة ،الفتة إلى 
وخاصة  الهندسة  مجال  دخــول  قــررت  أنها 
مختلف  على  التعرف  وكــذلــك  الكيميائية، 

المجاالت األخرى.

إن  تكساس:  جامعة  في  طالبة   - المرزوقي  سارة  قالت 
البرامج التدريبية والتجهيزية قبل الجامعة تعطي الطالب 
تشجيعاً ودافعاً لدخول الكليات العلمية. وأوضحت : ساهم 
دخولي في هذه البرامج في المرحلة الثانوية قبل دخولي 
دخولي  بعد  أنني  الجامعة،كما  هــذه   اختيار  في  الجامعة 
الجامعة أساهم كمتطوعة لمساعدة الطالب والطالبات في 

المرحلة الثانوية في البرامج المقدمة لهم.
وتــابــعــت: أن الــتــطــوع فــي هـــذه الــبــرامــج يــســاعــدنــي في 
دراســتــي،  بمجاالت  تتعلق  جــديــدة  مــجــاالت  على  التعرف 
من  وغــيــرهــا  والـــروبـــوت  بــالــبــرمــجــة  يتعلق  فيما  خــاصــة 
الــمــجــاالت الــتــي نــقــوم بــدراســتــهــا كما يساهم وجــودنــا في 

جذب الطالب للجامعة وتشجيعهم لدخول هذا المجال.

قـــال جــاســم المسلم - طــالــب ثــانــويــة عــامــة : إن دخــول 
الطالب مثل هذه البرامج يعتبر طريقة إلقناعهم لدخول 
مجال الهندسة في المستقبل، وقد شعرت بالحماس الكبير 
خالل تجربة أشياء جديدة والتحكم في الطائرات عن بعد 
ومعرفة طرق برمجتها المختلفة. وتابع: مشاركتي في هذه 
البرامج أقنعني بدخولي الجامعة وأن أتقدم لها وتكون بين 
اختياراتي، وأشار: لقد اعتدنا على الدراسة النظرية والشيء 
والتدريبية  العملية  التجارب  توفير  هو  انتباهنا  يلفت  الذي 
قبل الجامعة والتعرف على البرامج المقدمة لدى الجامعة. 
المعمارية،وأرغب  الهندسة  تخصص  يجذبني  وأضـــاف: 

باالستفادة من برمجة الطائرات بدون طيار.

 - التميمي  جواهر  قالت 
تكساس:  جامعة  في  طالبة 
تــأهــيــل  الـــضـــروري  مــن  إن 
ـــة  ـــمـــرحـــل الــــــطــــــالب فــــــي ال
الــثــانــويــة لــدخــول الــجــامــعــة 
خـــــــاصـــــــة فــــــــي مــــــجــــــاالت 
االشــتــراك  وأن  الــهــنــدســة، 
ـــــامـــــج «أبــــــطــــــال  ـــــرن فـــــــي ب
الــــــهــــــنــــــدســــــة» يـــعـــطـــيـــهـــم 
فــكــرة عــامــة وخــلــفــيــة عن 
الــهــنــدســة، ويــعــتــبــر إنــجــاز 
تـــعـــلـــم الــــطــــالب فــــي فــتــرة 

قــصــيــرة الــتــحــكــم فــي الــطــائــرات عــن بعد 
للدخول  يؤهلهم  ما  وهو  الجماعي  والعمل 

الهندسة. في  عديدة  مجاالت  في 
وتـــابـــعـــت:كـــمـــا يـــســـاهـــم االشــــتــــراك فــي 
ـــيـــة والـــتـــأهـــيـــلـــيـــة فــي  ـــب ـــتـــدري الــــبــــرامــــج ال
االســـــتـــــفـــــادة مـــــن اإلجــــــــــــازات فـــــي شــــيء 
مــفــيــد،الفــتــة إلـــى أنــهــا قـــد اشــتــركــت في 

وبرامج  البرنامج  هــذا  مثل 
أخــــــرى تـــوفـــرهـــا الــجــامــعــة 
تــــشــــجــــعــــهــــم عـــــلـــــى دخـــــــول 
منح  فــي  وتــســاهــم  الجامعة 
الـــــطـــــالب طــــاقــــة إيـــجـــابـــيـــة 
في  ويـــشـــاركـــوا  ــوا  يــدخــل ألن 
الـــــبـــــرامـــــج الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

عليها. والتعرف  الجامعة 
هــــذه  أن  وأوضــــــــحــــــــت: 
الــبــرامــج كــذلــك تــســاهــم في 
تــحــديــد مــيــول الـــطـــالب في 
مـــجـــال الـــهـــنـــدســـة، وكـــذلـــك 
هــي  هــــذه  كـــانـــت  إذا  مـــا  لــلــطــالب  تـــوضـــح 
ميولهم  أن  أم  فيها  يرغبون  التي  الدراسة 
ال يــتــفــق مــعــهــا، وســيــكــون الـــوقـــت مــبــكــراً 
لــلــدخــول فــي مــجــاالت أخـــرى تــتــوافــق مع 
مــيــولــهــم،وفــي جــمــيــع األحــــــوال البــــد مــن 
المرحلة  مــن  والــطــالــبــات  الــطــالب  تهيئة 

الجامعة. لدخول  الثانوية 

أحب الهندسة من صغري وأرغب بدراستها 

دافع للتعرف على الهندسة ومجاالتها

التحكم في الطائرات عن بعد أصابني بالحماس

تهيئة الطالب لدخول الجامعة

خالد آل ثاني:

التدريب والتعرف على الهندسة عن قرب 

خالد بن فيصل قاسم آل ثاني

جاسم المسلم

جواهر التميمي

سارة الحمد: الهندسة 
تحتاج صبراً وطموحاً 

الحمد-  فــــرج  ســــارة  قــالــت 
طالبة في جامعة تكساس: إن 
المشاركة في البرامج المختلفة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة تـــســـاعـــد الـــطـــالب 
والطالبات على دخول مجاالت 
الهندسة المتطورة التي تخص 
الــتــحــكــم فـــي الـــطـــائـــرات عن 
وهو  برمجتها،  ،وكيفية  بعد 
أمـــر لــيــس ســـهـــًال، والــبــرنــامــج 
لطلبة  الجامعة  تقدمه  الـــذي 
جداً  لهم  ومفيد  جيد  الثانوية 
مجال  دخــول  على  ويشجعهم 

أتمنى  كنت  وتابعت:  اإلجـــازة.  وقــت  من  واالســتــفــادة  الهندسة 
دخول مثل هذه البرامج قبل دخولي الجامعة ولكن لم يتثن لي 
المقدمة  البرامج  على  التعرف  في  تساهم  ألنها  وذلك  دخولها 
وفكرة عامة عن المواد قبل دراستها، الفتة إلى أن الدراسة في 
لطموح  ويحتاج  ومثابرة  صبراً  يحتاج  الهندسية  التخصصات 
كبير لالستمرار، فضالً عن التدريبات المتاحة والمستمرة بشكل 
عملي ،موضحة ضرورة استعداد الطالب والتفكير في المستقبل 
تنمية  فــي  يساهم  مــا  وهــو  مبكر  وقــت  فــي  ميولهم  وتــحــديــد 

قدراتهم وتشجيعهم على دخول هذه التخصصات.

سارة فرج الحمد

سارة المرزوقي

كتبت - هبة البيه: 

تصوير: نوشاد تصوير: نوشاد 
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تكنولوجيا

بـــــــعـــــــدمـــــــا 
اســــــتــــــحــــــوذت 

 Activision شــركــة 
المطورة   King studio على 

لــلــعــبــة كـــانـــدي كـــــراش الــشــهــيــرة في 
وقت سابق خالل العام الماضي ٢٠١٦، كشف 
في  منها  لالستفادة  تسعى  أنها  جديد  تقرير 
 Call of Duty تطوير الجيل الثاني من لعبة

لمنصة الهواتف الذكية.
 phonearena مــوقــع  نــشــره  لــمــا  ووفـــقـــاً 
الــهــنــدي، فــكــانــت الــنــســخــة األولــــى مــن لعبة 
خالل  عنها  اإلعـــالن  تــم  قــد   Call of Duty
قبل  من  تطويرها  تم  والتي  الماضي  الشهر 

اســـــتـــــوديـــــوهـــــات 
الصينية،   ELEX
ـــتـــي قــيــل إنـــهـــا ســتــكــون  وال
من  الصينية بدالً  موجودة لألسواق 

اإلطالق العالمي.
لم   King استوديوهات  فإن  الحظ  ولسوء 
تكشف أي تفاصيل حول اللعبة الجديدة حتى 
أشارت  التقارير  بعض  فإن  ذلك  ومع  اآلن، 
هو من سيقوم بتطوير  جديداً  إلى أن فريقاً 
كانت   Call of Duty لعبة  أن  يذكر  اللعبة، 
أحـــد أشــهــر األلـــعـــاب الـــمـــوجـــودة خـــالل عــام 
٢٠١٥ و٢٠١٤، ومن المنتظر أن تحقق اللعبة 

نجاحاً كبيراً على منصة الهواتف الذكية.

إياد أبو 

تحديث أندرويد نوجا تحديث أندرويد نوجا ٧٫١٫٢٧٫١٫٢  
يتسبب بمشكلة للهواتف الذكيةيتسبب بمشكلة للهواتف الذكية

اشــتــكــوا  المستخدمين  مــن  عــــدداً  أن  حــديــث  تــقــريــر  كــشــف 
بيكسل  هواتف  من  للعديد  اإلصبع  بصمة  مستشعر  تعطل  من 
نوجا  أنــدرويــد  التشغيل  نظام  لتحديث  تثبيتهم  بعد  ونيكزس 
٧٫١٫٢، فيما أشار موقع phonearena الهندي، إلى أنه من غير 
أنها  أم  االنتشار،  واسعة  المشكلة  هــذه  كانت  إذا  ما  المعروف 
حدثت مع أعداد قليلة من المستخدمين، لكنها في نفس الوقت 

ال تزال مشكلة كبيرة تواجه جوجل.
وعلى جانب آخر قام العديد من مستخدمي هواتف بيكسل 
ونــيــكــزس بــنــقــل هـــذه الــمــشــكــلــة عــلــى الــعــديــد مــن الــمــنــتــديــات 
أن  وتــوضــيــح  المستخدمين  لــبــاقــي  المشكلة  لــشــرح  النقاشية 
إلى  الترقية  بمجرد  تعمل  ال  اإلصبع  بصمات  استشعار  أجهزة 

نظام أندرويد نوجا ٧٫١٫٢.
وحتى بعد حذف جميع بصمات األصابع المخزنة على الهاتف 
بصمات  استشعار  أجــهــزة  فــإن  أخـــرى،  مــرة  تعيينها  وإعــــادة 
اإلصبع على هواتف بيكسل ونيكزس رفضت العمل مرة أخرى، 
 Pixelو Pixel وحتى وقتنا الحالي فإن المشكلة تشمل هواتف
XL و٥X Nexus و٦P Nexus، وحتى اآلن لم يتم تحديد سبب 
المشكلة، كما ال يوجد حل بديل لجعل مستشعر بصمات األصابع 
يعمل مرة أخرى، لكن من المنتظر أن تطلق جوجل حالً لهذه 

المشكلة قريباً.

Call of Duty جيل ثاني من لعبة

٤k ألول مرة بتقنية

أعلنت وكــالــة الــفــضــاء األمــريــكــيــة «نــاســا» 
الفضاء  مــن   ٤K مــبــاشــر بــث  أول  عــقــد  عــن 
لرائدة  سيكون  وهــذا  الجاري،  أبريل   ٢٦ في 
 Peggy عاماً   ٥١ العمر  من  تبلغ  التي  الفضاء 
من  كــم   ٤٠٠ ارتــفــاع  على  وهــي   ،Whitson

األرض.
ومن المقرر أن يكون البث في الساعة ١:٣٠ 
المتحدة،  الواليات  شرق  بتوقيت  الظهر  بعد 
تزامناً مع جلسة ستعقد في الجمعية الوطنية 
لموقع  لــإلذاعــيــيــن فــي الس فــيــجــاس، وفــقــاً 

THEVERGE األمريكي.
ووفقاً لما ذكرته الجمعية الوطنية لإلذاعة 

هي  األمريكية  الفضاء  فوكالة  لها،  بيان  في 
رائدة في استخدام وسائل اإلعالم المتقدمة، 
لها  يسمح  الـــذي   ،٤K تقنيات  ذلــك  فــي  بما 
أربــع  الحقيقي  الــوقــت  فــي  مباشر  بــث  بعمل 

مرات أكثر دقة من التكنولوجيات الحالية.
وقــــالــــت وكــــالــــة الـــفـــضـــاء األمـــريـــكـــيـــة إن 
الذي  المحتوى  عرض  على  القادرة  األجهزة 
تم تصويره بدقة ٤K ستكون تلك التي تدعم 
الــبــث  نــفــس  إتـــاحـــة  ســتــتــم  كــمــا   ،K UHD٤
ناسا  تلفزيون  على  العالية  الدقة  بــدون  لكن 
وصفحات وكالة ناسا على فيس بوك وموقع 

الوكالة على اإلنترنت.

بث مباشر من الفضاء ٢٦ أبريل
أوبر تستخدم برنامجاً 

سرياً لتتبع سائقي 
التطبيقات المنافسة

كــــــــــشــــــــــف تـــــــقـــــــريـــــــر 
حــــــــديــــــــث مـــــــــن مـــــوقـــــع 
 t h e i n f o r m a t i o n
شـــركـــة  أن  األمــــريــــكــــى 
أوبـــــر الــمــتــخــصــصــة في 
الخاصة  األجــرة  سيارات 
قامت باستخدام برنامج 
 ،Hell ســري يحمل اســم
فـــــي الــــفــــتــــرة بـــيـــن عـــام 
وهــــذا  و٢٠١٦،   ٢٠١٤
مــــن أجـــــل تــتــبــع ســائــقــي 
األول  المنافس  التطبيق 
المتحدة  بــالــواليــات  لــهــا 
 ،Lyft األمــــــريــــــكــــــيــــــة 
وساعدها البرنامج بشكل 
أماكن  معرفة  في  كبير 
التي  والمناطق  السيارات 
يطلب فيها المستخدمين 
ســيــارات   Lyft لتطبيق 
بـــقـــوة، مـــن أجــــل تــوزيــع 
لتحقيق  أيــضــاً،  سيارتها 
نــوع مــن الــتــفــوق. ووفــقــاً 
لــلــتــقــريــر فــالــكــشــف عن 
ـــــامـــــج مـــن  ـــــرن ـــــب هـــــــــذا ال
 Lyft يــدفــع  أن  الممكن 
وتغريمها  أوبر  لمقاضاة 
مــــبــــالــــغ طــــائــــلــــة بــســبــب 
الـــمـــمـــارســـات الــتــجــاريــة 
قامت  التي  الــعــادلــة  غير 
عــلــى مـــدار ســنــوات دون 

علم أحد.

خالل أبريل الجاري بسعر ٨٤٩ يورو

أن  جــديــدة  تقارير  كشفت 

إلطــالق  تستعد   HTC شركة 

من  بــايــت  جيجا   ١٢٨ نسخة 

أوروبــا  في   U Ultra هاتفها 

خـــالل شــهــر أبــريــل الــجــاري، 

يورو،   ٨٤٩ إلى  سيصل  بسعر 

الشركة  أطلقته  بعدما  وذلــك 

في تايوان الشهر الماضي.

ووفــــقــــاً لـــمـــا نـــشـــره مــوقــع 

phonearena الهندي، فكانت 

نسختين  أطــلــقــت  قـــد   HTC

من U Ultra إحداهما بشاشة 

يــاقــوتــيــة لــحــمــايــة لــلــشــاشــة، 

وهــــــذا الــــنــــوع مــــن الــــزجــــاج، 

عالية  بمقاومة  يتمتع  الـــذي 

لــــلــــخــــدش، وهـــــــي الـــنـــســـخـــة 

حيث  ألوروبـــــا،  ستصل  الــتــي 

سيكون الهاتف الجديد متاحاً 

وسويسرا  ألمانيا  فــي  للشراء 

فــي ١٨ أبـــريـــل. وعــلــى عكس 

نسخة ٦٤ جيجا بايت، التي ال 

ياقوتية،  شاشة  على  تحتوي 

فـــإن الــبــديــل الــجــديــد بــذاكــرة 

يــجــري  فـــيـــمـــا  جـــيـــجـــا،   ١٢٨

الشاشات  هذه  استخدام  غالباً 

الــــيــــاقــــوتــــيــــة فـــــي الــــســــاعــــات 

الفاخرة بسبب قدرتها العالية 

ــــخــــدوش. ولــعــل  لــمــقــاومــة ال

الياقوتية،  الــشــاشــة  اســتــخــدام 

يــعــتــبــر الــســبــب الــرئــيــســي في 

جعل تكلفة هذه النسخة من 

الهاتف الذكي أكبر بكثير من 

التي   ،HTC U Ultra نسخة 

 Gorilla Glass بزجاج  تأتي 

٥ والتي هي متاحة في أوروبا 

بسعر ٦٩٩ يورو.

HTC تطلق نسخة بشاشة ياقوتية

إنستجرام يضيف ميزة ملصقات سيلفي
أضــــافــــت خـــدمـــة مـــشـــاركـــة الـــصـــور 
بعض  لــلــمــســتــخــدمــيــن  "إنـــســـتـــجـــرام" 
المميزات الجديدة في واجهة الكاميرا 
األمر  أن  إال  الذكية،  بالملصقات  تتعلق 
من  تقتبسها  لــم  أنها  ذلــك  فــي  المميز 
غريباً  ســنــاب شــات وهــو مــا يــعــد أمـــراً 
عــلــى إنــســتــجــرام الـــتـــي اعـــتـــادت طـــوال 

مميزات  اقتباس  الماضية  الفترة 
سناب شات.

 TNW موقع  نشره  لما  ووفــقــاً 
الهولندي، فإن أول هذه المميزات 
التي   selfie stickerبـــــ يــعــرف  مــا 
صــورة  الــتــقــاط  للمستخدم  تــتــيــح 
شـــخـــصـــيـــة "ســــيــــلــــفــــي" لــنــفــســه 
"صــورة  أو  كملصق  واستخدامها 
مــصــغــرة" على صـــورة أخـــرى أو 
يمكن إرسالها في رسالة مباشرة، 
فــضــالً عــن إمــكــانــيــة الــتــحــكــم في 
في  وضعها  إمكانية  مــع  حجمها 
حــــدود  بــــــدون  أو  دائـــــــري  شـــكـــل 

خارجية، فعند التقاط صورة أو مقطع 
فــيــديــو والــضــغــط عــلــى أيــقــونــة الــوجــه 
الــمــبــتــســم، ســيــظــهــر مــلــصــق جــديــد به 
من  للمستخدم  يمكن  الكاميرا  أيقونة 
خالله التقاط صورة سلفي صغيرة، ثم 
يقوم بعد ذلك باختيار أنماط اإلطارات 
المختلفة حول هذه الصورة المصغرة، 

أي  في  السلفي  ملصق  بوضع  يقوم  ثم 
مكان على الصورة الجديدة.

كما يضم التحديث الجديد عدد قليل 
من المميزات المفيدة األخرى لتطبيق 
كل  رأســهــا  على  يــأتــي  والــتــي  انستجرام 

من:
- إمــكــانــيــة الــتــمــريــر جــهــة الــيــمــيــن 
فــــي قـــائـــمـــة الـــمـــلـــصـــقـــات لـــرؤيـــة 
مشاركتها  تمت  الــتــي  الملصقات 

مؤخراً.
- الضغط لفترة طويلة على زر 
استخدام  خــالل  الفيديو،  تسجيل 
وضــــــع "حــــــر الــــيــــديــــن" لـــرؤيـــة 
يبدأ  متى  لمعرفة  الــتــنــازلــي  الــعــد 

التسجيل.
- يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــيــن رؤيـــة 
أســـمـــاء الــمــســتــخــدمــيــن الــخــاصــة 
قاموا  الذين  المحليين  بالفنانين 
بــتــصــمــيــم الـــمـــلـــصـــقـــات لــمــعــرفــة 

المزيد عن العمل الفني هناك.

 Truly شــــركــــة  بــــــــدأت 
الــبــريــطــانــيــة   Exquisite
قبول الطلبات المسبقة على 

الــنــســخ الــمــطــلــيــة بــالــذهــب 
مــــن الـــهـــاتـــفـــيـــن الـــذكـــيـــيـــن 
 S٨ جلـــاكســــي  الــجــديــديــن 

أعــلــنــت  والـــــلـــــذان   ،  +Sو٨
عــنــهــمــا شـــركـــة ســامــســونــج 
مـــنـــذ فـــتـــرة قــلــيــلــة، حــيــث 

تــوجــد عــدة خــيــارات لطالء 
ــــفــــيــــن هـــي  ــــهــــات حـــــــــــواف ال
الذهبي  والـــــوردي  الــذهــبــي 

والبالتيني.
ووفـــقـــاً لــمــا نــشــره مــوقــع 
فــقــالــت  الــــهــــنــــدي،   GSM
الـــشـــركـــة الــمــتــخــصــصــة في 
ــــهــــدايــــا وإضــــفــــاء  مــــجــــال ال
لـــــمـــــســـــات فـــــــاخـــــــرة عـــلـــى 
إضافة  الذكية،إنه  األجهزة 
إلــــى طــــالء حـــــواف الــهــاتــف 
بــــهــــذه األلــــــــــوان الـــســـابـــقـــة، 
والــــهــــاتــــف نـــفـــســـه ســيــكــون 
اللون  أو  األســود  باللون  إمــا 
السعر  وسيتراوح  الرمادي، 
 ٣٠٠٠ إلـــى   ٢٨١٠ بــيــن  مــن 

دوالر. 

جالكسي S٨ وS٨+ مطليان بالذهب
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الوجه اآلخر

مع  بداياتك  كانت  كيف  ڈ 
كرة القدم ؟

- بــدأت ريــاضــة كــرة القدم 
انطلقت  جداً،  مبكرة  سّن  في 
من الفريج في مدينة الوكرة، 
كنت ألــعــب مــع أشــقــائــي نايف 
وتــركــي وأحـــمـــد، وعــــدد آخــر 
مــــن أبــــنــــاء الـــجـــيـــران ونــلــعــب 
كــرة الــقــدم، وقــد تــأثــرت في 
الــذي  نــايــف  بشقيقي  الــبــدايــة 
يــكــبــرنــي ســــنــــاً، وكــــــان يــلــعــب 
شجعني  الــــوكــــرة،  نـــــادي  فـــي 
عــلــى االنــضــمــام إلـــى الـــنـــادي، 
السنية  الفئات  مــن  وتــدرجــت 
األول،  الـــفـــريـــق  ــــى  إل وصــــــوالً 
وبعدها انضممت إلى صفوف 
نادي الجيش حتى اآلن، لعبت 
نادي  مع  كمهاجم  البداية  في 
الـــوكـــرة، وتــغــيــر األمــــر بسبب 
بترك  نصحني  وقتها  مــدرب 
واللعب  الــحــربــة  رأس  مــركــز 
أنها  بالرغم  مــرمــى  كــحــارس 

كانت ضد رغبتي.
ـــمـــاذا اخـــتـــرت الـــوكـــرة  ڈ ل

بالذات ؟
- بــحــكــم لــعــب أشــقــائــي في 
لقربها  نـــادي الـــوكـــرة، وأيــضــاً 
خالل  ومــن  العائلة،  بيت  مــن 
تـــألـــقـــي مــــع الـــفـــريـــق نــجــحــت 
فــــي االنـــضـــمـــام إلـــــى صــفــوف 
المنتخبات الوطنية من مرحلة 

الشباب وحتى الفريق األول.
ڈ هـــل واجـــهـــت صــعــوبــات 

القتحام مجال الرياضة ؟
وجــــــــدت  بــــــالــــــعــــــكــــــس..   -

تــرحــيــبــاً كـــبـــيـــراً مـــن أســرتــي 
كما  الــريــاضــة،  مــمــارســة  على 
أن أشــقــائــي الــثــالثــة كـــان لهم 
إليه  وصلت  فيما  كبيراً  دوراً 
لــلــمــنــتــخــب  األول  كـــــحـــــارس 
ونادي الجيش.. كما أن الجميع 
يــعــلــم أنــنــا مــن عــائــلــة ريــاضــة 

مابين كرة القدم وكرة اليد.

بطوالت

ڈ مــاهــي الــبــطــوالت الــتــي 
حققتها ؟ 

من  الــعــديــد  عــلــى  حصلت   -

الــــبــــطــــوالت حـــيـــث فــــــزت مــع 
نادي الوكرة بلقب بطولة كأس 
 ،٢٠١٢  -٢٠١١ مــوســم   QNB
ومــــع الــمــنــتــخــب حــقــقــت لقب 
آسيا  غــرب  اتحاد  كــأس  بطولة 

عــام ٢٠١٣، ومــع نــادي الجيش 
حققت ٣ بطوالت معه بطولة 
-٢٠١٣ مـــوســـم   QNB كـــــأس 

كــأس  لــقــب  ومــرتــيــن   ،٢٠١٤
قــطــر، كــمــا وصــلــت مــع فريق 
الجيش الدور نصف النهائي من 
بطولة دوري أبطال آسيا لكرة 
للمرة   ٢٠١٦ عـــام  فـــي  الـــقـــدم 
األولى في تاريخ نادي الجيش. 

ڈ حالتك االجتماعية ؟ 
- متزوج وهللا الحمد ولدي 

ولد اسمه ناصر.
ڈ هل سنرى ولــدك ناصر 

العباً لكرة القدم ؟
- ضــحــك وقـــــــال.. بــالــطــبــع 

بــتــعــلــيــمــه  أقــــــــوم  ســـــــوف  ال، 
الفروسية.

ڈ ماذا تعني لك أسرتك ؟ 

- حياتي وراحتي.

ڈ تــحــب الــســفــر.. إلـــى أيــن 
ومع من ؟

- أحـــب الــســفــر مـــع األســـرة 
ســـافـــرت  وإذا  واألصــــــدقــــــاء، 
ـــونـــة وبــــاريــــس  أفــــضــــل بـــرشـــل
تكون أوروبــا  ولــنــدن، ودائــمــاً 

وجهتي المفضلة.
ڈ ما هي هواياتك ؟

ودائماً  البحر،  عشاق  من   -

على  أكـــون  عندما  استمتع  مــا 
شــاطــئ الـــوكـــرة، أنــســى هموم 
الدنيا، وهي أحب األماكن إلى 
قلبي.. بجانب أنني ألعب ورق 

البرازيلية مع األصدقاء. 
ڈ ماهو ناديك المفضل ؟

- مـــن مــتــابــعــي نــــادي ريـــال 

مدريد األسباني.

التلفزيونية  القنوات  أي  ڈ 
تفضل ؟ 

 beIN الــريــاضــة الــقــنــوات   -
SPORTS، وقنوات الكاس.

ڈ هل من متابعي األفالم ؟
مـــا أتـــابـــع األفــــالم  - دائــــمــــاً 

األجنبية اآلكشن.
ڈ ما عالقتك باإلنترنت ؟ 

شــبــه  بـــشـــكـــل  ــــواصــــل  مــــت  -

يحتاجه  أمر  اإلنترنت  يومي.. 
عصرنا  فــي  خصوصاً  الجميع 

الحالي. 
مـــشـــاريـــع  لـــــديـــــك  هـــــل  ڈ 

خاصة ؟
- إن شاء اهللا في المستقبل. 

ڈ هل تؤمن بالحظ ؟ 
- أؤمن بالقضاء والقدر من 

الخالق عز وجل.
ڈ أجمل خبر تلقيته ؟ 

لــلــمــنــتــخــب  اخـــــتـــــيـــــاري   -
األول  مولودي  وقــدوم  األول، 

«ناصر».
تــنــتــظــر  الزلـــــــــت  حــــلــــم  ڈ 

تحقيقه ؟ 
- أحــلــم أن أكـــون الــحــارس 
مونديال  فــي  للمنتخب  األول 

٢٠٢٢ بإذن اهللا.
مواهب  أزمة  يوجد  هل  ڈ 

في مركز الحراسة ؟ 
- اليـــوجـــد لــديــنــا أزمــــة في 

مركز الحراسة واأليام ستثبت 
ذلك.

ڈ من هو مثلك األعلى ؟
المرمى  حراسة  أسطورة   -
جانلويجي  اإليطالي  العالمية 

بوفون حارس يوفنتوس.
ڈ هــل مــن أكـــالت مفضلة 

لك ؟
- أحــــب األكــــــالت الــصــحــيــة 
الحفاظ  أجـــل  مــن  والــبــحــريــة 

على الوزن السليم.

سعود الخاطر حارس مرمى الجيش لمنوعات [:

حلمي حماية عرين العنابي بمونديال حلمي حماية عرين العنابي بمونديال ٢٠٢٢٢٠٢٢  
ــــــــــــــــادي الــــــــــــــوكــــــــــــــرة  ــــــــــــــــن ــــــــــي ل ــــــــــام ــــــــــضــــــــــم ــــــــــان ــــــــــــــــي رحــــــــــــــبــــــــــــــت ب ــــــــــــــــرت أس

ـــــة ـــــل ـــــض ـــــف ـــــم ــــــــي ال ــــــــت ــــــــه ــــــــــــع األســــــــــــــــــــــــرة وأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــا وج ــــــــر م ــــــــف ــــــــس أحــــــــــــــــب ال

ـــي ـــب ـــل ـــق ـــــر وشــــــــاطــــــــئ الـــــــــوكـــــــــرة أحــــــــــب األمـــــــــاكـــــــــن ل ـــــح ـــــب أعــــــشــــــق ال

أتابع قنوات
بي إن الرياضية
وريال مدريد 
ناديَّ المفضل

اختياري 
للمنتخب 

األول أجمل 
خبر تلقيته

ينتمي  الـــخـــاطـــر..  مـــبـــارك  ســـعـــود 
رياضي  إنــســان  فهو  كــرويــة،  لعائلة 
وعـــــادي يــعــيــش حــيــاتــه ويــتــمــتــع بــهــا، 
في  حكمته  وطـــمـــوح،  تــفــاؤل  وكــلــه 
ــاِء ِرْزُقـــُكـــْم َوَمــا  ــَم ــَسّ الــحــيــاة «َوِفــــي ال

تُوَعُدوَن».
كمهاجم  الــكــرويــة  مسيرته  بــدأت 
المرمى  حــراســة  مركز  إلــى  وتــحــول 
مــنــذ كــــان العـــبـــاً صــغــيــراً فـــي نـــادي 
البطوالت  من  العديد  حقق  الوكرة، 
ـــقـــاب ويــطــمــح إلـــى الــمــزيــد في  واألل
الــمــســتــقــبــل.. حــلــمــه الــكــبــيــر حــمــايــة 
مونديال  في  األول  المنتخب  عرين 
٢٠٢٢ بالدوحة.اعترف أن أسرته هي 
كل حياته ومعها يحلو السفر ألوروبا.

 سأعلم ابني 
ناصر الفروسية 

ولن يتجه 
لكرة القدم 

 بطاقة شخصية
االســـــــــــــــــــم: ســـــعـــــود 

مبارك الخاطر

مـــــــركـــــــز الـــــلـــــعـــــب: 

حارس مرمى

تــــاريــــخ الـــمـــيـــالد: ٩ 

أبريل ١٩٩١

رقم القميص: ٢٢

الطول: ١,٨٦

الوزن: ٨٤ كلج

بطاقة شخص
االســـــــــــــــــــم: ســـــع

مبارك الخاطر

مـــــــركـــــــز الـــــلـــــعــــ

حارس مرمى

تــــاريــــخ الـــمـــيـــالد

أبريل ١٩٩١

٢ رقم القميص:

١,٨٦ الطول:

الوزن: ٨٤ كلج

متابعة - فريد عبدالباقي:



٧٧
الخميس ٢٣ رجب ١٤٣٨ هـ - ٢٠ أبريل ٢٠١٧ م

المقهى الثقافي

المشهد  فــي  رأيـــك  مــا  ڈ 
المسرحي؟

مــن  مــــــؤخــــــراً  ـــا  ـــن ـــي عـــان  -

غـــمـــوض مــســتــقــبــل الــحــركــة 
الــــمــــســــرحــــيــــة ولـــــكـــــن بــعــد 
زيارات سعادة وزير الثقافة 
والــريــاضــة لــلــفــرق وشــرحــه 
ــنــا لــخــطــتــه ورؤيــــتــــه بــاتــت  ل
ــا  األمــــور أكــثــر وضـــوحـــاً، وأن
السابق  مــن  أنــه  أجـــزم  أكـــاد 
أداء  عــلــى  نــحــكــم  أن  ــــه  ألوان
حالياً  المسرح  شؤون  مركز 
وهو ال يزال في عامه األول 
ـــا أعــتــقــد أنــنــا نــحــتــاج إلــى  وأن

فــتــرة قــد تــصــل إلـــى سنتين 
حــتــى  ثــــــالث  أو 
أن  ــــطــــيــــع  ــــســــت ن

نحكم. 
  عرض مشهدي

ومــــــــــــــــاذا  ڈ 
عــن مــشــاركــتــك 
فــــــــي الــــــعــــــرض 
الـــــــمـــــــشـــــــهـــــــدي 
«قــــــــــالــــــــــت لــــي 

الخشبة» ؟.
- أنا أحمد اهللا 

أننا ُوفقنا في تقديم عرض 
إعجاب  نــال  مميز  مشهدي 
الـــــحـــــضـــــور، وكـــــــــان الـــنـــص 
شخصية  بــأداء  وقمت  جيداً 
أركان  أحد  الريحاني  نجيب 
الـــمـــســـرح الــــعــــربــــي، وهــــذه 
لي  بالنسبة  مفيدة  التجربة 
الكثير  فــيــهــا  تــعــلــمــت  حــيــث 
خالل  من  خبرات  واكتسبت 
الـــعـــمـــل مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
وأصحاب  الشباب  الفنانين 
مؤلف  مع  وكذلك  الخبرات 
السليطي،  غانم  الفنان  مثل 
ومــــــــخــــــــرج مــــــثــــــل جــــاســــم 
الــنــصــاري الـــذي وضـــع آمــال 
كثيرة على أن أقوم بتجسيد 
ــــشــــخــــصــــيــــة رغـــــم  هـــــــــذه ال
التحدث  وصعوبة  صعوبتها 
وبفضل  المصرية  باللهجة 
أن  مــا  حــد  إلـــى  نجحت  اهللا 

التي  بــالــصــورة  للناس  أصــل 
أرادها المخرج.

خـــوضـــك  ســــبــــب  مــــــا  ڈ 
جـــمـــيـــع مــــــجــــــاالت الـــعـــمـــل 

المسرحي؟.
فــــــــــي   -

الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة 
أن  أحــــــبــــــبــــــت 
أخــــــوض هـــذه 
الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة 
حـــتـــى يــتــســنــى 
ـــــــي مــــعــــرفــــة  ل
تفاصيل  جميع 
إنـــــتـــــاج الــعــمــل 
ـــــمـــــســـــرحـــــي  ال
فــــــــــي شــــكــــلــــه 

الــنــهــائــي، ولــذلــك قــررت 
التمثيل  تــجــربــة  خـــوض 

واإلخـــــــراج ومــمــارســة 
الــــديــــكــــور واإلضـــــــاءة 
واإلنتاج  والموسيقى 
العمل  عناصر  وكــل 
الــــمــــســــرحــــي،  وقـــد 
كثيراً  هذا  ساعدني 
فـــي الــعــمــل الــفــنــي، 
أستطيع  أنني  حيث 
أقــــدر  أن  ــبــســاطــة  ب
جـــهـــود زمـــالئـــي في 

الــــتــــمــــثــــيــــل وأعــــــــرف 
ــــقــــاط الــــقــــوة  جـــمـــيـــع ن

والــــضــــعــــف فـــــي الــعــمــل 
وقــد اســتــفــدت كــثــيــراً من 

تفاصيل  كافة  على  الوقوف 
العمل  وإخــراج  إنتاج  مراحل 
الــفــنــي وأصـــبـــح لــــدي وعــي 
بــــذلــــك، حـــيـــث أنــــنــــي لــســت 

تحٍد  أمامي  وكــان  أكاديمياً 
كيف  بنفسي  نفسي  أعلم  أن 
يــكــون الــعــمــل مــرســومــاً في 

ذهـــنـــي، وأنــــا فـــي الــحــقــيــقــة 
مــحــظــوظ أن لــدي أصــدقــاء 
أخـــذوا بــيــدي وأتــعــلــم منهم 
العقالن  أحــمــد  الــفــنــان  مــثــل 
الــــــــذي يـــعـــلـــمـــنـــي الــــديــــكــــور 

واإلضــــــــــــاءة، والـــفـــنـــان 
فــــيــــصــــل رشــــيــــد 

فــــي مـــجـــال 

في  دخلت  وحالياً  اإلخــراج، 
مـــجـــال الــمــوســيــقــى أيـــضـــاً، 
ومــــــن حـــســـن حـــظـــي أنـــنـــي 

الدكتور  من  كثيراً  استفدت 
حسن رشيد الذي كان يقدم 
والكتب  المراجع  أفضل  لنا 

فــي مــجــال الــفــنــون وهـــو ما 
ســــاهــــم فــــي رفــــــع ثــقــافــتــنــا 

والمسرحية. الفنية 

ڈ حصلت على جائزتين 
فــــي مـــهـــرجـــان ٢٠١٦..مــــــــا 
تأثير ذلك على مسيرتك؟.

لي  تعني  الــجــوائــز  هـــذه   -

الـــكـــثـــيـــر، حـــيـــث أنـــهـــا تــثــبــت 
الـــذي  االجـــتـــهـــاد  طـــريـــق  أن 

وهــذه  صــحــيــح،  عليه  أســيــر 
الــجــائــزة بــالــنــســبــة لــي عــبء 
أول  في  وأنني  خاصة  ثقيل 
المهرجان  فــي  لــي  مشاركة 
وأحـــصـــل عــلــى جـــائـــزة وهــو 
حيث  خطير،  جداً  أمر 
أن  عــلــّي  يتوجب 
أضــــــع هـــذه 

أنني  وأنــســى  جانباً  الجائزة 
حصلت  عليها وأبدأ في الجد 
واالجتهاد من أجل مواصلة 
طـــريـــق الـــتـــقـــدم فـــي مــجــال 
الـــمـــســـرح ولـــــن أركـــــــن إلـــى 

هــــذه الـــجـــائـــزة 
ولــــهــــذا قــــررت 
وأن  أنساها  أن 
أواصــــــل الــعــمــل 
واجــتــهــاد،  بجد 
ومـــــــــــــــن أهــــــــم 
الـــمـــكـــاســـب فــي 
المشاركة  هــذه 
هــــــو أنـــــنـــــا كـــنـــا 
نـــفـــكـــر ونــعــمــل 
جماعي. بشكل 

شــكــل  تــــجــــد  كــــيــــف  ڈ 
الــمــهــرجــان الــمــســرحــي 

الجديد ؟
- فـــي الــحــقــيــقــة ال 

نــحــكــم  أن  يـــمـــكـــن 
عــــلــــى الـــمـــهـــرجـــان 
يـــحـــدث  أن  قــــبــــل 
تجربة  تقييم  وال 
قـــبـــل مــشــاهــدتــهــا، 
ولـــكـــن بــشــكــل عــام 
دعــنــي أقـــول إن أي 
شـــــــــيء يــــســــهــــم فـــي 
العمل  وتــيــرة  زيــــادة 
الــمــســرحــي وتــحــريــك 
الـــــــفـــــــرق والـــــشـــــركـــــات 
مـــن أجــــل زيــــــادة اإلنـــتـــاج 
يبعث  أمــر  فهذا  المسرحي 
نكن  لم  أن  وينبغي  للتفاؤل 
وندعو  ضــده  نكون  أال  معه 
يــحــدث  مــــا  ـــكـــون  ي أن  اهللا 

على الساحة المسرحية خير 
ويصب في صالحنا.

ڈ حــدثــنــا عـــن تــجــربــتــك 
فـــــي الــــــوقــــــوف عــــلــــى أهــــم 

مسارح بريطانيا ؟
التجربة  لــهــذه  بالنسبة   -

مميزة  تجربة  بالفعل  فهي 
كـــانـــت عـــلـــى خــشــبــة مــســرح 
عام  في  لندن  في  شكسبير 
هــنــاك  كـــانـــت  حـــيـــث   ٢٠١٣
بين  مبرمة  ثقافية  اتفاقية 
قــطــر والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
الثقافة  عام  فعاليات  ضمن 
الــــقــــطــــريــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 

ضمن  الفعالية  هــذه  وكانت 
هـــــــــذا الــــــعــــــام، 
وهـــــــــذا الـــعـــمـــل 
كـــــــــــــان ضــــمــــن 
مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان 
ـــــــــــمـــــــــــســـــــــــرح  ل
الــــــجــــــامــــــعــــــات 
ــــــمــــــعــــــاهــــــد  وال
مهرجان  وهــو 
ســـــــنـــــــوي يـــتـــم 
خـــــاللـــــه دعـــــوة 
مـــا يــقــرب من 
فــي  ومــــعــــهــــداً  جـــامـــعـــة   ٢٠
إخراج  أساتذة  مع  بريطانيا 
لــيــقــدمــوا جــمــيــعــهــم أعــمــال 
فقط  شكسبير  مــســرح  مــن 
وكنا  مــشــاهــد)،  أو  (لــوحــات 
ضــمــن الــمــشــاركــيــن فــي هــذا 
ضيف  كــفــريــق  الـــمـــهـــرجـــان 
من  مشهداً  وقدمنا  شــرف، 
مــســرحــيــة عــطــيــل، وشـــارك 
الزيارة  محمد  الفنان  معي 
قــمــت  ـــــا  وأن يـــاجـــو  دور  فـــي 
بــتــجــســيــد شــخــصــيــة عــطــيــل، 
وفيصل رشيد كان المخرج، 
وعرضنا المشهد على خشبة 
وبــحــضــور  شكسبير  مــســرح 
ما يزيد على ألفي  شخص، 
الكثير  تعلمت  الحقيقة  وفي 
وتعلمت  التجربة  هــذه  مــن 
التي  المصاحبة  الــورش  مــن 

استفدنا منها الكثير.

الفنان عبداهللا العسم لملحق منوعات [:

ـــــــل ومـــــــــوســـــــــيـــــــــقـــــــــي عـــــــــــــــــبء ثـــــقـــــيـــــل ـــــــث ـــــــم ــــــــــزة أفـــــــــــضـــــــــــل م ــــــــــجــــــــــائ ـــــــــــــــــــــوزي ب ف

الــــمــــســــرحــــي  ـــــد  ـــــه ـــــش ـــــم ال ـــــــوض  ـــــــم غ أزال  الــــــثــــــقــــــافــــــة  وزيـــــــــــــر 

أّكد الفنان عبداهللا العسم أن الحكم على مستقبل الحركة المسرحية 
ألوانــه،  سابق  أمر  هو  حالياً  الجديد  المسرح  شــؤون  مركز  أداء  على  أو 
وأشار إلى أنه من الظلم أن نُقّيم أداءه خالل فترة لم تتجاوز عدة أشهر، 
حتى  ثالثة  أو  عامين  إلــى  يحتاج  الوليد  المركز  هــذا  على  الحكم  وأن 
تظهر ثماره، الفتاً إلى أنه قدم مشهداً من مسرحية عطيل على خشبة 
اتفاقية  هناك  كانت  حيث   ٢٠١٣ عــام  في  لندن  في  شكسبير  مسرح 
ثقافية مبرمة بين قطر والمملكة المتحدة ضمن فعاليات عام الثقافة 

القطرية البريطانية.
وأضاف العسم في حواره مع منوعات [ أن المشهد المسرحي 

كان يموج بالغموض في اآلونة األخيرة إال أن لقاء سعادة وزير الثقافة 
والرياضة صالح بن غانم العلي بالمسرحيين والفرق المسرحية وشرح 
اللبس  وأوضحت  الغموض  هذا  أزاحــت  قد  للمسرح  المستقبلية  رؤيته 

وباتت األمور أكثر وضوحاً.
وقال العسم إّن حصوله على جائزتي أفضل ممثل وأفضل موسيقي 
على  ملقى  ثقيالً  وحمالً  عبئاً  ُيشكل  المسرحي  الدوحة  مهرجان  في 
عاتقه، وأنه سيزيد جهوده ليواصل شق طريقه بنجاح في عالم الفن، 
تمثيل  من  المسرحي  العمل  ألــوان  جميع  لتجربة  يسعى  أنه  إلى  الفتاً 
وإخراج وديكور وإضاءة وموسيقى وإنتاج حتى يستطيع أن يتفهم كل 

عمل يشارك به.

وقفت علـى خشـبــة مســرح شكسبير

قررت خوض 
جميع مجاالت 

الفن 

من المبكر 
الحكم على 

مستقبل الحركة 
المسرحية

لست أكاديمياً 
وعلمت نفسي 

بنفسي

جسدت شخصية 
نجيب الريحاني 
في عرض «قالت 

لي الخشبة» 

العسم عند حصوله على جائزة أفضل ممثل في ختام مهرجان الدوحة المسرحي

الفنان عبداهللا العسم مع الفنان أحمد العقالن خالل أحد العروض المسرحيةالعسم على أشهر مسارح بريطانيا

ي 

كتب - مصطفى عبدالمنعم: 

الفنان عبداهللا العسم



الحناء عادة خليجية عمرها  ١٤٠٠ سنة
عرفت دول مجلس التعاون الخليجي الحناء قبل 
الخليج  سكان  نساء  وتوارثت  سنة،   ١٤٠٠ من  أكثر 
تخضيب كفوف أياديهن وأرجلهن بها، حتى بغير 
الحناء،  مسحوق  تــوافــر  فبمجرد  أحــيــانــاً،  مناسبة 
عجنه  إلى  النساء  تعمد  هدية،  أو  شراء  طريق  عن 
بــعــد خلطه بــالــمــاء وتــخــمــيــره حــتــى يــكــون جــاهــزاً 
لــالســتــخــدام. وبــالــرغــم كــل الــتــطــورات الــتــي شملت 
مجلس  دول  فــي  الــعــيــد  ليلة  أن  إال  الــزيــنــة،  مـــواد 
إذ  للنساء؛  «الــحــنــاء»  تعني  ليلة  تـــزال  مــا  الــتــعــاون 

يحرصن على نقش األيادي واألقدام بأجمل نقوش 
«المحنيات»  النقش  خــبــيــرات  تــبــدع  الــتــي  الــحــنــاء، 
الــيــوم فــي رســم أجمل وأحـــدث األشــكــال واألنـــواع، 
التي تنوعت في أسمائها وطريقة تحضيرها، حيث 
تحضير  تركيبة  واخــتــلــفــت  خــاصــاً.  رونــقــاً  تعطي 
في  التقليدية  الحناء  عن  الحالي  وقتنا  في  الحناء 
في  الطبيعية  الــحــنــاء  تــعــد  كــانــت  حــيــث  الــمــاضــي، 
السابق دون أي إضافات كيميائية، وكانت تتخللها 
الليمون  أو  الخل  من  قطرات  األحيان  معظم  في 

لتعزيز اللون. 

نقوش الحناء 

وتسهم النقوش بمختلف أنواعها وتصاميمها في 
شكل  تواكب  رائعة،  برسومات  اليدين  جمال  إبــراز 
اليد وتتناغم مع طالء األظافر، وبعدة ألوان ترضي 
ألـــوان  بــاســتــخــدام  تطبيقها  يــجــري  األذواق  تــعــدد 

الحناء الطبيعية. 
الحنة  أنـــــواع  أكــثــر  الــبــنــيــة  أو  الــحــمــراء  وتــعــتــبــر 
اســتــعــمــاالً، وتـــعـــرف مــكــونــاتــهــا بــأنــهــا طــبــيــعــيــة؛ إذ 
صحية  أّنها  وميزاتها  الحناء،  نبات  من  تُستخلص 

جداً للبشرة وآمنة وتمنحها ملمساً ناعماً.

تنقسم إلى لدوابي والسيم الرفيع والسيم المتين

ية
دو

ن ي
ه
م

القراقير مهنة نسيها األبناء

الخميس ٢٣ رجب ١٤٣٨ هـ - ٢٠ أبريل ٢٠١٧ م

كتب - إبراهيم صالح:

أن  إال  العامل  هــذا  وظيفة  صعوبة  رغــم 
االبتسامة المرسومة على وجهه تبين مدى 
سعادته ألنه حصل على رزقه المكتوب في 

داخل  وظيفته  تتمثل  حيث   ، الدقيقة  هذه 
ونقلها  األغــنــام  حمل  فــي  المركزي  الــســوق 

لسيارات الزبائن أو إلى المقصب اآللي.

لمواطن  عدسة [  رصدتها  صورة 
عـــلـــى طـــريـــق ســيــلــيــن،  يــســحــب كـــرفـــانـــاً 
وذلـــــك قـــبـــل انـــتـــهـــاء الـــمـــوســـم بــيــومــيــن، 
عدسة  التقطتها  التي  الصورة  تعبر  حيث 

عاش  الــذي  الموسم  بانتهاء  رام  الزميل 
فــيــه الــمــواطــنــون أجــــواء رائـــعـــة ومــمــتــعــة 
٦ شــهــور  وســـط الــطــبــيــعــة الــخــالبــة لــمــدة 

متواصلة.

متنفساً  الـــخـــضـــراء  الــمــســطــحــات  تــشــكــل 
لألسر التي تحرص خالل اإلجازات  طبيعياً 
الحدائق  في  األخضر  البساط  افتراش  على 

العائالت  حــرص  تعكس  والــصــورة  العامة، 
على االستمتاع باألجواء اللطيفة في حديقة 

الشيراتون.

القناعة كنز ال يفنى

وداعاً موسم التخييم

المسطحات الخضراء متنفس العائالت

كتب - إبراهيم صالح:

« القراقير»، وسيلة صيد قديمة بدول الخليج 
في  البحري  الصيد  وسائل  أشهر  ومــن  العربي، 
طريقة  أو  رزق  بـــاب  مــجــرد  ليست  الــمــنــطــقــة، 
صـــيـــد، بـــل تـــــراث ضـــــارب الـــجـــذور فـــي الـــدولـــة 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  وشقيقاتها 
البحرية  بالبيئة  خــاص  بشكل  المهنة  وترتبط 
الخليج،  مياه  في  الكادحين  الصيادين  وبوجوه 

المنطقة  وأصــالــة  الــزمــن  بعبق  محفوفة  وهــي 
وبذاكرة الناس.

ــقــراقــيــر» تــصــنــع إلـــى الــيــوم يـــدويـــاً، وهــي  «ال
مختلفة،  أصناف  إلى  تنقسم  حديدية،  أقفاص 
مــنــهــا «لــــدوابــــي»، وهـــي األكــبــر حــجــمــاً، ومنها 
لمدى  وفــقــاً  المتين،  والسيم  الــرفــيــع،  «الــســيــم» 
القرقور،  صناعة  في  المستخدم  الحديد  سماكة 
إذ يــســتــخــدم الــرفــيــع مــنــه فـــي فــصــل الــصــيــف، 
والمتين شتاء وتختلف أحجام القراقير لتتناسب 

مع كافة أنواع األسماك ومختلف طبقات البحر، 
الضحلة منها والعميقة.

على  حجرة  أو  قفص  عن  عبارة  «الــقــرقــور» 
ــهــا مـــدخـــل مــخــروطــي،  شــكــل نــصــف دائـــــــرة، ل
يضيق فــي طــرفــه األخــيــر، وتــتــنــوع «الــقــراقــيــر» 
وهي  وصغير،  ومتوسط  كبير  بين  الحجم،  في 
حيث  مــن  متفاوتة  الــزنــك،  مــن  بطبقة  مغطاة 
«القرقور»  صناعة  في  العمل  ويستغرق  السمك 

في المتوسط إلى يومين، ويتكون من طبقتين.
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