
عن  للسيارات  فورد  شركة  كشفت 
اسم  عليه  أطلقت  جديد  ذكي  سرير 
يحاكي  والذي  دريمز،  موتور  ماكس 
تجربة ركوب السيارة لخداع األطفال 
الــرضــع لــلــنــوم بــشــكــل أكــثــر ســهــولــة، 
بــعــد أن اكــتــشــفــت شــركــة الــســيــارات 
الذين  الرضع  من  عشرات  هناك  أن 
وجودهم  أثناء  أســرع  بشكل  ينامون 

في مقعد السيارة.
لوبيز  «اليخاندرو  المصمم  وقــال 
بـــــرافـــــو» فــــي بــــيــــان صـــحـــفـــي «بــعــد 
ســــنــــوات عــــديــــدة مــــن الـــحـــديـــث مــع 
األمـــهـــات واآلبـــــــاء، ونـــحـــن نــعــلــم أن 
من  كثير  في  الجدد  المواليد  والــدي 
نوم  على  الــحــصــول  يتمنون  األحــيــان 
هادئ لليلة واحدة، ورغم أن القيادة 

يمكن  العائلية  السيارة  في  السريعة 
أنه  إال  النوم،  على  الطفل  يساعد  أن 
اآلبــاء  على  يتوجب  الــحــالــة  هــذه  فــي 
إال  مستيقظين،  يكونوا  أن  واألمهات 
أن سرير ماكس موتور دريمز يجعل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة لــكــثــيــر مـــن الــنــاس 

أفضل».
ــــر بــــيــــن األضـــــــــواء  ــــســــري يـــجـــمـــع ال
واألصوات، والحركة لمحاكاة ركوب 
ذكــي  بتطبيق  يــتــصــل  كــمــا  الـــســـيـــارة، 
يمكن الوالدين من تشغيل الموسيقى 
واإلضــــاءة الــمــنــاســبــة، ورغـــم مــزايــاه 
المتعددة إال أن ماكس موتور دريمز 
تدرس  لكن  اختباري،  نموذج  مجرد 
الشركة بدء إنتاجه على نطاق واسع.

٣٢٣٢ ٪ من الشباب ال يمتلكون مكتبة منزلية ٪ من الشباب ال يمتلكون مكتبة منزلية

الدوحة- [: قال محمد سعيد بائع في سوق 
واقف إن محله يضم وسام االستحقاق الذي منحه 
الملك فاروق ملك مصر والسودان لكوكب الشرق 
ويصل  عــامــاً   ٦٠ على  عمره  يزيد  الــذي  كلثوم  أم 
الجيب  ساعة  تجد  وأيضاً  ريــال،   ٥٠٠٠ إلــى  سعره 
السويسرية التي يزيد عمرها على ١٢٠ عاماً، كذلك 
مــخــطــوطــة قــرآنــيــة مــذهــبــة كــتــب بــهــا المصحف 
والتي  العثماني  العهد  فــي  مــتــداولــة  وكــانــت  كــامــالً 
العمالت  قسم  عــامــاً.وفــي   ١٢٠ على  عمرها  يزيد 
النادرة، تجد بعض العمالت العثمانية والتي كانت 
وقد  «مجيدة»  وتسمى  كاملة  الفضة  مــن  تصنع 

ــــداول فــــي عـــام  ــــت كـــانـــت ت
أكثر  أي  هــجــريــة،   ١٢٠٣

مـــن ٢٣٥ عـــامـــاً، وتــجــد أيــضــاً 
بين  مــا  المشتركة  الـــنـــادرة  العملة 

١٩٦٦م،  عـــام  مــنــذ  واإلمــــــارات  قــطــر 
للعملة  الــثــانــي  اإلصـــــدار  عــن  فــضــالً 

الــقــطــريــة مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
كــذلــك  األول  واإلصــــــدار  الــمــاضــي 

لعام ١٩٣٧م. ومن خالل جولتك بالمحل تجد 
مجموعة من أجهزة الراديو القديمة والتي مازالت 
تعمل منذ أواخر الستينيات.                       ص ٨

  ٨٨
صفحاتصفحات

رئيس مجلس اإلدارة :

عبدالله بن خليفة العطية

رئيس التحرير :

صالح بن عفصان العفصان الكواري

الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨ هـ - ١٣ أبريل ٢٠١٧ م

استطالع  أظهر   :] الدوحة- 
للرأي أجرته منوعات [ تفضيل 
الكتب  فــي  الــقــراءة  الشباب  مــن   ٪٧٢
الورقية مقابل ٢٨٪ للكتب اإللكترونية 
المجانية. وكشف االستطالع عن عدم 
أكد  فيما  الجامعة  لمكتبة   ٪٤٨ زيارة 
٣٢٪ من المشاركين باالستطالع عدم 

امتالكهم مكتبة منزلية.

الكتب  يــفــضــلــون  أنــهــم   ٪٢٥ وأكـــد 
لــلــمــجــاالت   ٪١٢٫٥ مــقــابــل  األدبــــيــــة 
المجاالت   ٪٨٫٣ اختار  فيما  الدينية، 
الــمــجــاالت   ٪٤٫٢ واخـــتـــار  الــعــلــمــيــة، 
المشاركين  مــن   ٪٥٠ واخــتــار  الفنية 
فـــــي االســــتــــطــــالع مـــــجـــــاالت أخـــــرى 

للقراءة.
٦٨٪ مــن الــمــشــاركــيــن إلــى  وأشــــار 

زيارتهم 

معرض الدوحة 

لــم   ٪٣٢ مــقــابــل  لــلــكــتــاب،  الــــدولــــي 

بالزيارة. يقوموا 

واخـــتـــلـــف طــــالب الـــجـــامـــعـــة حـــول 

على  الــورقــيــة  الكتب  تــفــوق  اســتــمــرار 

الــكــتــب اإللــكــتــرونــيــة، وأكــــدوا زيـــادة 

الـــــــــــــوعـــــــــــــي 
لـــــدى الـــشـــبـــاب 
فــي الــفــتــرة األخــيــرة 

القراءة. وبأهمية 
ــــجــــهــــات الــمــخــتــصــة  وطـــــالـــــبـــــوا ال
للطالب  التوعوية  الحمالت  بتكثيف 
االبتدائية  المرحلة  في  سناً  األصغر 
واإلعدادية.                  ص٢
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٧٧
تدوير الورق يحقق التنمية المستدامة

مــــنــــوعــــات   - الـــــــدوحـــــــة 
مــن  عـــــدد  أشــــــاد   :  ]
المواطنين بفكرة الصناديق 
الـــــمـــــتـــــواجـــــدة فــــــي أغـــلـــب 
مـــنـــاطـــق الــــدوحــــة إلعـــــادة 
تدوير الورق، مشيرين إلى 
الـــمـــبـــادرة  هـــــذه  أن 
المخلفات  فصل  في 
الــــورقــــيــــة بـــصـــنـــاديـــق 
خــاصــة عـــن الــمــخــلــفــات 
األخـــرى وتــدويــرهــا باتت 
مطلباً ضرورياً ومهماً، 
في ظل التحديات 
الــبــيــئــيــة الــحــالــيــة 
ـــيـــة  ـــل ـــقـــب ـــمـــســـت وال
التغيرات  كــظــاهــرة 

المناخية.
وقـــــــــــال هـــــــــــؤالء فـــي 
تــصــريــحــات لـــــمــنــوعــات 
ــــــر  ــــــدوي ت إن   ]
ـــــــــورق يـــحـــافـــظ عــلــى  ال
الــبــيــئــة ويـــحـــقـــق الــتــنــمــيــة 
ـــدامـــة، كـــمـــا يــوفــر  ـــمـــســـت ال

مصادر بديلة للمواد الخام 

والطاقة، مطالبين بتعزيز 

ثــقــافــة فـــرز الــنــفــايــات بين 

ــــمــــدارس وتــوفــيــر  طــلــبــة ال

األرض والقروض الميسرة 

إلنـــشـــاء مــصــانــع لــلــتــدويــر، 

نفسه  الــوقــت  فــي  مؤكدين 

مثل  إلى  بحاجة  الدولة  أن 

باإلضافة  الــمــبــادرات  هــذه 

إلـــى ضــــرورة وجــــود جهد 

أفــراد  جميع  بين  مشترك 

الــمــجــتــمــع لــلــحــفــاظ عــلــى 

الــبــيــئــة، مــطــالــبــيــن بــزيــادة 

هــــذه الــصــنــاديــق الــخــاصــة 

لـــلـــورق فـــي الــمــنــاطــق الــتــي 

والمحالت  بالسكان  تكتظ 

الـــتـــجـــاريـــة بــــهــــدف فــصــل 

الــــنــــفــــايــــات الــــورقــــيــــة عــن 

النفايات األخرى.

ص٣

طنين بفك
ـــتـــــواجـــــدة
طـــق الــــدو
الورق،  ير
هـــــذ أن 
فص في 
الــــورقــــيــــة
خــاصــة عـــن
خـــرى وتــد
مطلباً ضر
في ظ
الــبــيــئ
ـــمــ وال
كــظــاهــر

ناخية.
وقـــــــــــال ه
صــريــحــات
إن  ]
ـــــــــورق يـــح
يــئــة ويـــحـــق
ـــدامـــة، ســـت

ضــاً
بين ـا 

١٩٦٦م
للعملة  
ــقــرن 
ــذلــك 

تك بالم
لقديمة
           

نوم على  الــحــصــول  يتمنون  األحــيــان 
هادئ لليلة واحدة، ورغم أن القيادة

[الشركة بدء إنتاجه على نطاق واسع.

 لليلة واحدة، ورغم أن القيادة

م،

محل تجد
 والتي مازالت 
          ص ٨

المواط
الـــــمــــ
مـــنـــاط
تدوي

خ
األخ
م

المن

تــص
]

ــ ال
الــبــي
ـــمـــس ال



قــــال طــــالل بــــدر الــيــافــعــي: 
فـــي الــســنــوات الــمــاضــيــة كــانــت 
تـــوجـــد مـــرحـــلـــة ال يـــقـــرأ بــهــا 
هناك  كــان  و  الشباب،  غالبية 
عـــــزوف كــبــيــر عـــن الــــقــــراءة، 
إال أنــــه فـــي الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة 
شــهــدت وعــيــا كــبــيــرا مــن قبل 
مشاركتهم  و  أنفسهم  الشباب 
في حمالت توعوية تحث على 
وهو  أهميتها،  تبين  و  القراءة 
يقرأ  واعيا  كبيرا  جيال  أنشأ  ما 

أيضاً  وأدبية  اقتصادية  و  سياسية  متعددة  مجاالت  في  كثيراً 
توفر  حيث  اإللكترونية  الكتب  مميزات  إلى  وأشــار  تاريخية. 
تكاليف الطباعة، والحبر، والورق، ومصاريف النقل والشحن، 
فضالً  الطرق  بأسهل  الناس  من  الماليين  متناول  في  وتكون 
أنها أرخص في اإلنتاج، وأرخص في الشراء، وبعضها مجاني، 
للقراء  اإلنترنت  على  العامة  المكتبات  من  العديد  تسمح  حيث 

بقراءة وتحميل الكتب، وأهمها مكتبة قطر الرقمية.
إضافًة إلى أن الكتاب اإللكتروني يتميز بسهولة حمله ونقله 
صغير  حيز  في  منه  اآلالف  وتخزين  واالرتــحــال،  السفر  عند 
جــــداً، مــقــارنــة مــع الــحــجــم الـــذي يشغله الــكــتــاب الـــورقـــي، مع 
إمكانية تداوله بسهولة وسرعة فائقة حول العالم، دون التقيد 

بالحدود الرقابية التي تفرضها بعض الدول .

٢٢
٢٠١٧ مالخميس ١٦ رجب ١٤٣٨ هـ - ١٣ أبريل ٢٠١٧ م أبريل هـ - ١٣ الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨

رغم انتشار اإللكترونية المجانية .. استطالع منوعات [ يكشف:

٧٢ ٪ من الشباب يفضلون الكتب الورقية
أخــــــــــرى مــــــــــجــــــــــاالت  و٥٠٪  ـــــــة   ـــــــي ـــــــن ـــــــدي ال و١٢٫٥٪  ـــــــــــة  ـــــــــــي األدب الـــــــكـــــــتـــــــب  ــــــون  يــــــفــــــضــــــل  ٪٢٥

أظهر استطالع للرأي أجرته منوعات [ تفضيل ٧٢٪ 
للكتب   ٪  ٢٨ مقابل  الورقية  الكتب  في  القراءة  الشباب  من 

اإللكترونية المجانية.
الجامعة  لمكتبة   ٪٤٨ زيــارة  عــدم  عن  االستطالع  وكشف 
امتالكهم  عــدم  باالستطالع  المشاركين  من   ٪  ٣٢ أكــد  فيما 

مكتبة منزلية.
 ٪  ١٢٫٥ مقابل  األدبــيــة  الكتب  يفضلون  أنهم   ٪  ٢٥ وأكــد   
العلمية،  الــمــجــاالت   ٪  ٨٫٣ اخــتــار  فيما  الــديــنــيــة،  للمجاالت 
المشاركين  من   ٪٥٠ واختار  الفنية  المجاالت   ٪  ٤٫٢ واختار 

في االستطالع مجاالت أخرى للقراءة.
وأشار ٦٨ ٪ من المشاركين إلى أن زيارتهم معرض الدوحة 

الدولي للكتاب، مقابل ٣٢ ٪ لم يقوموا بالزيارة.
واختلف طالب الجامعة حول استمرار تفوق الكتب الورقية 
على الكتب اإللكترونية، وأكدوا زيادة الوعي لدى الشباب في 

الفترة األخيرة وبأهمية القراءة.
التوعوية  الــحــمــالت  بتكثيف  المختصة  الــجــهــات  وطــالــبــوا 

للطالب األصغر سناً في المرحلة االبتدائية و اإلعدادية.

مطالب بتوعية 
طالب االبتدائية 

واإلعدادية 
بأهمية القراءة

٦٨ ٪ زاروا 
معرض الكتاب .. 
و٤٨ ٪ لم يزوروا 
مكتبة الجامعة

مهدي األحبابي: 

ضياء الحق:

خالد السعدي: 

 قـــال مــهــدي األحــبــابــي خـــالل ســؤالــه هــل تــهــوى 
مــا أقـــرأ و ابــتــعــدت كل  الــقــراءة مــن عــدمــهــا: نـــادراً 
الــبــعــد عــن الـــقـــراءة لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــة، وبــت 
على  التعليمية  لألفالم  مشاهدتي  في  كثيراً  أعتمد 
المعلومات  إيصال  على  تعمل  التي  المختلفة  المواقع 
الدراسية بفيديو قصير يشرح نواحي الدرس و التي 

المثلى. الطريقة  أجدها 
الكتب  عن  اإللكترونية  الكتب  تفضيل  إلى  وأشار 
حيث  الناطقة،  الكتب  ميزة  تواجد  ظل  في  الورقية 
تــمــكــن هـــذه الــمــيــزة مــن االســتــمــاع إلـــى مــحــتــويــات 
تقوم  مسجلة،  صوتية  مقاطع  طــريــق  عــن  الــكــتــاب 
بكل  لــه  االســتــمــاع  الــمــطــلــوب  الــجــزء  عــلــى  بالضغط 

ويسر . سهولة 

ــــى وجـــــود صلة  يــشــيــر ضـــيـــاء الـــحـــق إل
ال  ما  وهــذا  والــقــّراء،  الورقي  الكتاب  بين 
أنه  إلى  إضافة  اإللكتروني  الكتاب  يوفره 
أجهزة  أو  الكهرباء  توفر  على  يتوقف  ال 
الــحــاســب، أو االتـــصـــال بــاإلنــتــرنــت حيث 
للعين  راحــة  أكثر  الــورقــي  الكتاب  يتميز 
من اإللكتروني، فالقراءة لساعات طويلة 
من جهاز إلكتروني تسبب إجهاداً للعين . 
وأشـــار إلــى تــأثــر ســوق الكتاب الــورقــي 
ما  أنه  إال  اإللكتروني،  الكتاب  ظهور  بعد 
يــزال  ومــا  الكثيرين،  عند  مفضال  يـــزال 
الكتاب الورقي متربعا على أسواق الكتب 

ومعارض الكتاب.
وأشــــــار إلــــى عـــــزوف فــئــة كــبــيــرة من 
الـــشـــبـــاب عــــن الـــــقـــــراءة فــــي ظــــل انــتــشــار 
الفيديو،  ألعاب  و  اإللكترونية  الملهيات 
وعــدم تنظيم الــوقــت، وهــو ما أثــر كثيراً 
عــلــى الــحــصــيــلــة الــلــغــويــة والــثــقــافــيــة لــدى 

مجموعة كبيرة من الشباب.

لطلبة  بالنسبة  الـــقـــراءة  أهــمــيــة  الــســعــدي  خــالــد  يــؤكــد 
الجامعة في ظل اعتماد الدراسة على األبحاث و التقارير 
بصورة يومية، ما يجعل الطالب مطالباً بالقراءة بصورة 
يــومــيــة والــبــحــث عــن مــصــادر الــتــعــلــم لـــزيـــادة الحصيلة 

الثقافية. و  المعلوماتية 
وأشـــار إلــى تفضيل الــعــديــد مــن الــشــبــاب لــلــقــراءة من 
عكس  على  عليها  الــحــصــول  صعب  وإن  الــورقــيــة  الكتب 
من  عـــدد  تحميل  بــإمــكــانــك  حــيــث  اإللــكــتــرونــيــة  الــكــتــب 
مواقع  من  المختلفة  المواضيع  ذات  الكتب  و  الــروايــات 
التحميل المجاني، وحاولت قراءتها في أوقات متعددة، 
األمر  كان  اإلطــالق،  على  منها  كتاب  إكمال  أستطع  ولم 
مرهقا للنظر بصورة كبيرة داخل األجهزة اإللكترونية، 
وقــــراءة الــكــتــاب الــورقــي أكــثــر راحـــة بشكل عـــام، ففي 
قراءة الكتاب الورقي متعة ال يشعر بها من يقرأ الكتاب 

اإللكتروني.

كتب - إبراهيم صالح: 

الكتب الناطقة تجذب الشباب 

الكتب اإللكترونية تجهد القراء 

الكتب الورقية األفضل للقراءة 

محمد سعد الحمر: 
توعية النشء 
بأهمية القراءة

أحد  الحمر  سعد  محمد  حــذر 
خطورة  من  الطالب  أمور  أولياء 
ساهمت  الــتــي  الحديثة  األجــهــزة 
ـــقـــراء  بـــشـــدة فــــي تـــدنـــي نــســبــة ال
في  خــاصــًة  الشباب،  أوســاط  فــي 
التي  الصغيرة،  العمرية  المراحل 
كل  إلــى  تتجه  و  الــقــراءة  تتجنب 

إلكتروني. هو  ما 
وطـــالـــب الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة 
ـــقـــراءة  ــبــة عــلــى ال بــتــحــفــيــز الــطــل
واالهـــتـــمـــام بــالــمــراحــل الــعــمــريــة 
اإلعــداديــة  و  االبتدائية  الصغيرة 
زيادة  في  كبير  شأن  من  لها  لما 
شغف الطالب بالقراءة، و توجيه 
المستمر  التثقيف  نــحــو  الــطــالب 
عــــدم  و  الـــــــقـــــــراءة  خـــــــالل  مــــــن 
التعليمية  األفـــالم  على  االعــتــمــاد 
والــوثــائــقــيــة لــمــا تــقــدمــه الــقــراءة 
الــيــومــيــة مـــن مـــفـــردات جــديــدة 

النطق. وتحسن 

طالل اليافعي: زيادة 
وعي الشباب بالقراءة 

استطالعات

هل لديك مكتبة خاصة في منزلك ؟

ما هي المجاالت التي تقرأ فيها ؟

أيهما تفضل ؟

هل زرت معرض الكتاب الدولي بالدوحة من قبل ؟

نعم
٪ ٥٢ 

نعم
٪ ٦٨  

نعم
٪ ٦٨  

دينية ١٢٫٥ ٪

الكتب الورقية ٧٢ ٪

فنية ٤٫٢ ٪

علمية ٨٫٣ ٪

الكتب اإللكترونية ٢٨ ٪

أدبية ٢٥ ٪

مجاالت أخرى ٥٠ ٪

ال
٪ ٤٨

ال
٪ ٣٢

ال
٪ ٣٢

هل تزور مكتبة الجامعة ؟
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قضايا ساخنة

أشادوا بفكرة صناديق النفايات الورقية.. مواطنون:

إعادة تدوير الورق يحمي البيئةإعادة تدوير الورق يحمي البيئة
ـــــــة ـــــــاع ـــــــس ـــــــــــــــــــــدار ال ـــــــــــــــــــــــــورق عـــــــــلـــــــــى م تـــــــــفـــــــــريـــــــــغ الــــــــــصــــــــــنــــــــــاديــــــــــق مـــــــــــــن ال

ـــــــــحـــــــــقـــــــــق الــــــــتــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة الــــــــمــــــــســــــــتــــــــدامــــــــة تـــــــــــــــدويـــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــورق ي
ــــــــــــــخــــــــــــــام والـــــــــطـــــــــاقـــــــــة ـــــــــــمـــــــــــواد ال ـــــــــــل يــــــــــــوفــــــــــــر مــــــــــــــصــــــــــــــادر بـــــــــديـــــــــلـــــــــة ل

أشاد عدد من المواطنين بفكرة الصناديق المتواجدة في أغلب مناطق الدوحة إلعادة تدوير الورق، 
مشيرين إلى أن هذه المبادرة في فصل المخلفات الورقية بصناديق خاصة عن المخلفات األخرى 
كظاهرة  والمستقبلية  الحالية  البيئية  التحديات  ظل  في  ومهماً،  ضــروريــاً  مطلباً  باتت  وتدويرها 

التغيرات المناخية.
وقـــال هـــؤالء فــي تــصــريــحــات لــــ[ إن تــدويــر الـــورق 
يوفر  كما  المستدامة،  التنمية  ويحقق  البيئة  على  يحافظ 
مصادر بديلة للمواد الخام والطاقة، مطالبين بتعزيز ثقافة 
فرز النفايات بين طلبة المدارس وتوفير األرض والقروض 
نفسه  الوقت  في  مؤكدين  للتدوير،  مصانع  إلنشاء  الميسرة 
إلى  باإلضافة  الــمــبــادرات  هــذه  مثل  إلــى  بحاجة  الــدولــة  أن 
المجتمع  أفـــراد  جميع  بين  مشترك  جهد  وجـــود  ضـــرورة 
للحفاظ على البيئة، مطالبين بزيادة هذه الصناديق الخاصة 
للورق في المناطق التي تكتظ بالسكان والمحالت التجارية 

بهدف فصل النفايات الورقية عن النفايات األخرى.
الجهات المعنية بالتحرك بقوة وفاعلية أكثر نحو إنشاء مثل هذه المبادرات التي  كما طالبوا أيضاً 
تخدم البيئة وإزالة المعوقات والعقبات من أمام المستثمرين وفتح المجاالت لهم باستثمار مثل هذه 

المشروعات، مؤكدين أن تجربة التخلص اآلمن من النفايات بشكل عام ما زالت متواضعة للغاية. 

تعزيز ثقافة 
فرز النفايات 

بين طلبة 
المدارس

فرز وتدوير فرز وتدوير 
المخلفات الورقية المخلفات الورقية 

للمحافظة للمحافظة 
على البيئةعلى البيئة

الصناديق الخاصة بالمخلفات الورقية

علي محمد:

زيد المري: 

الصناديق منتشرة 
في أغلب مناطق الدولة 

صناعة التدوير كنز اقتصادي 

قال علي محمد، مسؤول حركة السيارات في شركة النخبة إلعــادة تدوير 
الورق، إن هذه المبادرة كانت من قبل عبداهللا السويدي صاحب مصنع النخبة 
ووالده الشيخ إبراهيم السويدي، حيث كانت الفكرة متواجدة منذ العام الماضي 
عند صاحب المصنع، وفي بداية عام ٢٠١٧ بدأ المصنع بتنفيذ الفكرة على أرض 

الواقع بوضع صناديق خاصة للنفايات الورقية 
بهدف فصلها عن المخلفات األخرى.

تقريباً  باتت  الصناديق  هــذه  أن  إلــى  وأشـــار 
عدد  وفــي  الــدولــة  مناطق  أغلب  فــي  منتشرة 
كبير من المدارس، وهناك مناطق بها أكثر من 
٦ صناديق خصوصاً المناطق المكتظة بالسكان 
نقوم  الشركة  في  ونحن  التجارية،  والمحالت 
على مدار ٢٤ ساعة بتفريغ الصناديق من الورق 
المصنع  إلــى  بالشاحنات  ونحملها  والــكــرتــون 

المتواجد مقره في المنطقة الصناعية. 
وتدوير  لفرز  المبادرة  هــذه  تهدف  وتــابــع: 

المحافظة  إلى  باإلضافة  الدوحة  مناطق  مستوى  جميع  على  الورقية  النفايات 
بين  الورقية  المخلفات  وتدوير  فــرز  بأهمية  البيئي  الوعي  ونشر  البيئة  على 
تصنيعه،  المعاد  الــورق  الستخدام  والتوجه  المحلي،  المجتمع  فئات  مختلف 
وتطبيق مبادئ المحافظة على البيئة من خالل المحافظة على الموارد الطبيعية 
وترشيد استخدامها ومعاودة تدويرها مرة أخرى لتحقيق التنمية المستدامة.

يرى زيد المري أن الفكرة التي قام بها صاحب هذه المبادرة لم تأِت من 
لكثرة  فراغ، فجمع وفرز األوراق والكرتون من أكثر األعمال الناجحة نظراً 
احتياج السوق، حيث إن كل ١٥٠٠ كج من مخلفات الورق والكرتون ينتج طن 
كرتون بعكس بعض عمليات التدوير األخرى والتي تكون أوجه االستفادة منها 

قليلة بسبب كثرة مخلفاتها، كذلك الزجاجات 
الفارغة وخاصة زجاجات المياه المعدنية من 
لكثرة  الناجحة  التدوير  إعــادة  عمليات  أكثر 
استخدامها بعد أن يتم مرورها بعدة مراحل 

للتصنيع.
وتابع: صناعة تدوير النفايات أو المخلفات 
تعتبر  زجاجية،  أو  بالستيكية  أو  ورقية  سواء 
كنزاً اقتصادياً لها مردود إيجابي على التنمية 
الحظ  ولحسن  للعمل،  آفاق  وفتح  واالقتصاد 
وبالتالي  قــطــر،  رؤيـــة  مــن  جــزء  الــتــدويــر  أن 

نحن ندعو الجهات المختصة أن تساعد في هذا الجانب بتهيئة المناخ المناسب 
األرض  توفير  خالل  من  للتدوير  مصانع  إلنشاء  والشباب  المستثمرين  أمــام 
والقروض الميسرة حتى يسيروا في هذا الطريق الذي يؤّدي في النهاية إلى 
وترتفع  تزيد  التي  النفايات  مــن  للتخلص  اآلمــنــة  الخضراء  الصناعات  خلق 

نسبتها عاماً بعد آخر. 

حمد محمد: 

تقلل المخاطر البيئية وتوفر مصادر بديلة 

عبداهللا الشهواني:

أكـــد عــبــداهللا الــشــهــوانــي أن مــبــادرة 
وضـــع الــصــنــاديــق عــلــى جــنــبــات الــطــرق 
لــفــرز الــمــخــلــفــات الــورقــيــة والــكــرتــون 
عـــن الــمــخــلــفــات األخــــــرى دلـــيـــل عــلــى 
االهتمام بالبيئة من قبل صاحب هذه 
أفراد  جميع  على  يجب  وأنه  المبادرة، 
ـــتـــزام بــوضــع الــمــخــلــفــات  الــمــجــتــمــع االل
الــورقــيــة فـــي الــمــكــان الــمــخــصــص لها 
مع  النفايات  جميع  خلط  عــدم  بهدف 
بــعــضــهــا الــبــعــض ووضــعــهــا فــي حــاويــة 

واحدة. قمامة 
األفــراد  مــن  قليل  لــألســف  وأضـــاف: 
لــــديــــه ثـــقـــافـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة 
االجــتــمــاعــي  الـــوعـــي  غـــيـــاب  إن  حـــيـــث 
من  البيئة،  على  المحافظة  بــضــرورة 
أكـــبـــر الــعــقــبــات الـــتـــي تـــواجـــه مــشــاريــع 
النفايات  تــدويــر  إعـــادة  فــي  االستثمار 
من  الــتــعــاون  ضعف  بسبب  المختلفة، 
تنتجه  مــا  بــفــرز  المجتمع  أفـــراد  قــبــل 
واألفــراد  التجارية  والمحالت  األســرة 
الجهود  مــن  فــبــالــرغــم  الــنــفــايــات،  مــن 
الــــمــــبــــذولــــة مـــــن بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات 
حاويات  سابقاً  نشرت  التي  الحكومية 

مــلــونــة مــتــخــصــصــة بــتــجــمــيــع الــنــفــايــات 
بطريقة مصنفة، إضافة إلى المشاركة 
بــعــدد مــن الــحــمــالت الــمــوجــهــة لألسر 
الخطوة  هــذه  مــع  للتفاعل  والــمــدارس 
المهمة المشجعة لالستفادة من المواد 
نجد  تصنيعها،  وإعادة  للتدوير  القابلة 

الـــعـــديـــد مـــن األفـــــــراد يــخــالــفــون تــلــك 
الـــقـــواعـــد وذلـــــك الخـــتـــالف الــثــقــافــات 

الجنسيات. وتعدد  المجتمع  داخل 
وأكد أن أهم الخطوات لنجاح فكرة 
ومــــشــــروع إعــــــادة تـــدويـــر الـــنـــفـــايـــات، 
غــــرس الـــوعـــي لــــدى الـــكـــبـــار والــصــغــار 

وتشجيعهم على التجاوب مع الحمالت 
الحياة  على  المحافظة  إلى  تهدف  التي 
قطر  وداخــل  عامة  األرض  كوكب  في 
النفايات  تصنيف  بهدف  خاص،  بشكل 
إعــادة  يمكن  مما  لالستفادة  وفــرزهــا 

تدويره.

نفتقد ثقافة الحفاظ على البيئة 

أثناء تفريغ الصناديق ووضعها بالشاحنة المخصصة

الــمــبــادرة  هــذه  أن  محمد  حمد  أوضـــح 
رائــــعــــة جــــــداً خـــاصـــة أنـــهـــا تـــقـــوم بــفــصــل 
ــــة والـــــكـــــرتـــــون عــن  ــــورقــــي الـــمـــخـــلـــفـــات ال
كبيرة  فــوائــد  فهناك  األخـــرى،  المخلفات 
من فرز وفصل المخلفات عن بعضها من 
خالل عزل األوراق عن المواد البالستيكية 
والــزجــاجــيــة، وهــــذا يــعــّد فــي الــكــثــيــر من 
يساهم  حــضــاريــاً  سلوكاً  المتقدمة  الـــدول 
فــي خــدمــة الــبــيــئــة وإنــقــاذهــا مــن أضـــرار 
كـــثـــيـــرة تــحــيــط بـــهـــا مــــن جــــوانــــب عــــدة، 
النمو  بتسارع  تتسم  التي  المدن  أن  خاصة 
زيادة  يقابلها  السكانية  والزيادة  العمراني 
ينطبق  ما  وهو  النفايات،  كميات  إنتاج  في 
توسع  من  تشهده  لما  نظراً  الــدوحــة،  على 

عمراني وزيادة في عدد السكان.

وأضــــــاف إن تــنــفــيــذ فـــكـــرة مــثــل هــذه 
ــتــي تــهــتــم بــفــصــل الــمــخــلــفــات  الــمــشــاريــع ال
الورقية وإعادة تدوير النفايات الورقية أو 
مباشر  بشكل  يقلل  النفايات،  من  غيرها 
عن  فضالً  البيئية  المخاطر  من  وإيجابي 
توفير مصادر بديلة للمواد الخام والطاقة، 
مشيراً إلى أن النفايات الورقية يمكن إعادة 
تصنيعها لصناعة كافة المتطلبات الورقية، 
التي  البالستيكية  الــصــنــاعــات  عــن  فــضــالً 
تحتاجها الدولة في العديد من الصناعات.

ولــفــت إلـــى أنـــه يــجــب أن تــكــون هناك 
وتشمل  والبناء  الهدم  لمواد  خاصة  نفايات 
بقايا الحديد واألخشاب والمواد اإلسمنتية، 
خــاصــة أن بــقــايــا الــهــدم والــبــنــاء مــتــواجــدة 
بــكــثــرة فــي أغــلــب مــنــاطــق الــدوحــة وعلى 

جنبات الطرق، حيث سيقلل بشكل مباشر 
ويحافظ  البيئية  المخاطر  مــن  وإيــجــابــي 
على مكتسبات التربة الصالحة للزراعة في 

أي وقت من األوقات.
هي  المتواجدة  المشكلة  أن  إلــى  وأشـــار 
نوعها  حسب  الــنــفــايــات  فــرز  ثقافة  غــيــاب 
فــهــي لــيــســت مـــوجـــودة بــيــن جــمــيــع أفـــراد 
رمي  على  الجميع  اعــتــاد  حيث  المجتمع، 
النفايات بمختلف أنواعها في حاوية قمامة 
االستفادة  يمكن  بما  التفكير  دون  واحــدة 
منه وإعادة استخدامه من جديد بعد إعادة 
والبالستيكية  الورقية،  كالنفايات  تدويره، 
للحفظ،  كعبوات  استغاللها  يمكن  والــتــي 
كــمــا يــمــكــن اســتــخــدام بــقــايــا بــعــض الــمــواد 

الغذائية كأسمدة. 

تصوير: ناصر تي كي 

كتب ـ مصطفى عدي: 



            كتب - إبراهيم صالح: 
أكـــد عـــالء فــــؤاد جــهــاد أن 
تحتاج  حــرفــة  الــعــود  صــنــاعــة 
ـــــداع والـــخـــيـــال الـــذي  إلـــى اإلب
يعتبر أساس النجاح في هذه 
من  على  يجب  لذلك  المهنة، 
أوال  يعشقها  أن  إتقانها  يريد 
ــــداع،  والــتــمــتــع بــالــخــيــال واإلب
بالزخارف  العصر  ومــواكــبــة 
العين  تزعج  ال  التي  البسيطة 
وال تــضــر بـــاآللـــة.وقـــال عــالء 
فــــــؤاد جـــهـــاد فــــي حــــــوار مــع 
إن  مــنــوعــات [  مــلــحــق 
والــــده لــم يــعــلــمــه الــحــرفــة و 
الفتا  صنعه،  عــود  أول  كسر 
األحمر  الـــورد  خشب  أن  إلــى 
وأن  الــعــود  لصناعة  األفــضــل 
آالف   ٤ من  يبدأ  العود  سعر 
ريـــال وحــســب نـــوع الــخــشــب، 
يختلف  الــتــطــريــب  عـــود  وأن 
ــتــســجــيــل بـــاالســـتـــوديـــو  عــــن ال
وعـــــود الـــســـحـــب، كــاشــفــا فــي 
ـــــــه صــنــع  الــــــوقــــــت نـــفـــســـه أن

خــــالل مــســيــرتــه الــمــهــنــيــة 
عــــدة أعـــــواد لــلــعــديــد مــن 

الـــفـــنـــانـــيـــن مـــثـــل كــاظــم 
وعلي  الــســاهــر 
عــــبــــدالــــســــتــــار 
وعــــــــــبــــــــــداهللا 

الرويشد.

ڈ  كــيــف اكــتــســبــت حــرفــة 
العود؟ صناعة 

- والدي أحد أمهر صانعي 

اشتهر  والذي  بغداد  في  العود 
بـــيـــن أوســــــاط الــمــوســيــقــيــيــن 
يصنع  كان  حيث  والملحنين، 
خصص  وقــــد  كــهــوايــة  الـــعـــود 
جــــــزءا مــــن مـــحـــل الــمــوبــيــلــيــا 

الخاص به لصناعة العود.
ومــــــــن خــــــــالل مــــالزمــــتــــي 
الحرفة،  هذه  تعلمت  لوالدي 
الخشب  بتجميع  بــدأت  حيث 
وتركيب القطع إلى أن أتقنت 
على  فيها  وتــفــوقــت  الــحــرفــة 
العود  صناع  أن  خاصًة  والدي 
باألنانية،  يتصفون  العراقيين 
يعلمني  لــم  والــــدي  أن  حــتــى 
بـــل كــســر أول  الـــحـــرفـــة أبـــــداً 
«صناعة  قــائــال:  صنعته  عــود 

ليست  الــعــود 
تــــــجــــــارة، 

أمـــا أن تــحــب مــا تــعــمــل أو ال 
تــفــعــلــه مــــرة أخــــــرى» وكـــان 
ذلـــــــك فـــــي عــــمــــر الــــســــادســــة 

عشرة.
ومـــــا زادنــــــي كـــســـر والـــــدي 
أتــالفــى  أن  أصــــراراً  إال  لــلــعــود 
وفي  عملي،  وأتــقــن  األخــطــاء 
أحــــــد األيــــــــام صـــنـــعـــت الـــعـــود 
باستغالل  وقــمــت  لــي  الــثــالــث 
الفنان  أصــدقــائــه  أحــد  تــواجــد 
الموسيقي  والملحن  والمؤلف 
معهد  مدير  الخماش  روحــي 
ذلــك  فــي  النغمية  الـــدراســـات 
إعجابه  أبــدى  والــذي  الــوقــت، 
بــالــعــود الـــذي صــنــعــتــه وأشـــاد 
سماح  عدم  ظل  في  كثيراً  بي 

والدي ألكثر من مرة 
ومـــن هــنــا كــانــت 

االنـــــــطـــــــالقـــــــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

لي.

موهبة أم حرفة؟موهبة أم حرفة؟
الــــعــــود  صــــنــــاعــــة  هـــــل  ڈ  

موهبة أم حرفة؟
تكفي  ال  وحدها  الحرفة   -
وشــغــفــك هــو أســـاس الــنــجــاح، 

ــــــــــك  ــــــــــذل ل

يــجــب عــلــى مـــن يــريــد إتــقــان 
حــــرفــــة صـــنـــاعـــة الـــــعـــــود أن 
بالخيال  والتمتع  أوال  يعشقها 
ــــــداع ، ومــواكــبــة الــعــصــر  واإلب
ال  الــتــي  البسيطة  بــالــزخــارف 
العود،  تضر  وال  العين  تزعج 
أن  أحــد  يستطع  لــن  وبالتالي 

ينافسك في هذه المهنة.
تاريخ  عــن  حدثنا  ڈ  

العود؟
كـــان  الــــبــــدايــــة  فــــي   -

ظـــهـــور الـــعـــود فـــي بــالد 
الـــــرافـــــديـــــن، ومــــــن ثــم 
انطلق إلى تركيا ومصر 
وســوريــا وهــي الــدول 

الــــوحــــيــــدة الـــمـــصـــنـــعـــة لــلــعــود 
والـــذي انــتــشــر انــتــشــاراً كــبــيــراً، 
روحية  فــي  عــود  كــل  ويتميز 
والتي  الدول  باقي  عن  خاصة 
أكــثــر مــا يــمــيــزهــا أن الــصــانــع 
واحــــد وال يــشــاركــه الــصــنــاعــة 
أكــثــر مــن شــخــص مــن األلــف 
الحالي  الوقت  وفي  الياء،  إلى 
انــتــشــرت صــنــاعــة الـــعـــود بين 
البلدان حيث انتقلت إلى قطر 
والمغرب  والكويت  والبحرين 
وتــونــس كــذلــك، والــذيــن باتوا 

ينافسون بقوة مؤخرا.

العود صناعة 
ڈ  ما هي مراحل صناعة 

العود؟
- ينقسم العود إلى عدة 
ظهر  وهي:  أجزاء 
الـــــــــعـــــــــود 

العود  طاسة  أو  الــصــنــدوق  أو 
للعود..  الخلفي  الــجــزء  وهــي 
وثـــانـــيـــاً: وجــــه الـــعـــود والــــذي 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى كــــافــــة أجـــــزاء 
ـــــار والــرقــمــة  الـــعـــود مـــن األوت
وفــي  الــقــمــرة  أو  والــشــمــســيــة 
الـــجـــزء الــعــلــوي لــلــعــود تــكــون 
رقـــبـــة الـــعـــود أو زنــــد الـــعـــود، 
مــرتــبــطــة بــاألنــف والــمــفــاتــيــح 
موصولة باألوتار وتمتد فترة 

عمله شهرا.
ويــتــم صــنــاعــة ظــهــر الــعــود 
األخــشــاب  مــن  مجموعة  مــن 
ـــلـــف بـــــاخـــــتـــــالف طــلــب  ـــخـــت ت
الــزبــون وهـــو صــاحــب الــقــرار 
يستخدم  حيث  االختيار،  في 
الــســيــســم  أو  الـــــجـــــوز  خـــشـــب 
الـــــــورد  خــــشــــب  أو  ــــهــــنــــدي  ال
األحمر والتي تعد أفضل أنوع 
األخــشــاب إضــافــًة إلـــى خشب 
المهوجني  وخشب  األبنوس 
وهـــي أكــثــر األخــشــاب 
صناعة  فــي  انــتــشــاراً 

العود.
ويــــتــــم زخــــرفــــة 
وجـــــــه الــــــعــــــود كــمــا 
بدايًة  الصانع  يتخيلها 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام الـــخـــشـــب 
ـــــــذات الـــخـــطـــوط  الــــرمــــانــــي ب
ــقــطــع  الـــرفـــيـــعـــة وتـــجـــمـــيـــع ال

ومن  األحمر،  الغراء  بواسطة 
دوراً  لتلعب  الشمسية  فتح  ثم 
في إصــدار الصوت، و من ثم 
البالستيكية  القمريات  إلصاق 
تركيب  ثــم  ومــن  الــمــزخــرفــة 
يتم  والــذي  الفرس  أو  المشط 
ـــتـــي ال  تــثــبــيــت األوتـــــــار بـــه وال

تتعدى الستة أوتار. 

العود العودسعر  سعر 
ڈ  ماذا عن أسعار العود؟

- ســعــر الـــعـــود يـــبـــدأ مـــن ٤ 

فــي  ويـــعـــتـــمـــد  ريـــــــــال،  آالف 
األســـــــاس عـــلـــى نـــــوع الــخــشــب 
الــمــســتــخــدم ونـــــوع الــفــرســة، 
والـــجـــســـور، ويــخــتــلــف الـــعـــود 
حيث  اســتــخــدامــه،  بــاخــتــالف 
يــخــتــلــف عــــود الــتــطــريــب عن 
ويفرق  باألستوديو،  التسجيل 

عن عود السحب.
/> من هم أبرز زبائنك؟ 

الــفــنــانــيــن  مــــن  زبـــائـــنـــي   -

الــــعــــرب الـــمـــشـــهـــوريـــن حــيــث 
صــــنــــعــــت خـــــــــالل مـــســـيـــرتـــي 
الساهر  كاظم  الكبير  للفنان 
والــــفــــنــــان عـــلـــي عـــبـــدالـــســـتـــار 
والـــفـــنـــان عـــبـــداهللا الــرويــشــد، 
والملحن  الشيخ  خالد  والفنان 
الــمــاجــري..  محمد  الــمــشــهــور 
أعـــــدادهـــــم كـــثـــيـــرة، واســـمـــي 

بينهم. معروف 

صانع العود عالء فؤاد جهاد لمنوعات [:

والــــدي حطــــم أول عـــــود صنعتـــــه 
ـــــــاح ـــــــج ـــــــن ال أســـــــــــــــــــــاس  ــــــــــف  ــــــــــشــــــــــغ وال ـــــــي  ـــــــف ـــــــك ت ال  وحـــــــــــــدهـــــــــــــا  ــــــــــة  ــــــــــحــــــــــرف ال

ــــــــــود ــــــــــع ـــــــــاعـــــــــة ال ـــــــــصـــــــــن ـــــــــــــــضـــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــــــــــــــورد األحـــــــــــــــمـــــــــــــــر األف ــــــــــب ال ــــــــــش خ

ـــــخـــــشـــــب  ال ــــــــــــــوع  ن وحـــــــــســـــــــب  ريـــــــــــــــــال  آالف   ٤ مـــــــــــن  ـــــــــدأ  ـــــــــب ي الـــــــــــعـــــــــــود  ـــــــر  ـــــــع س

ي ح ج
من  على  يجب 
أوال  يعشقها  ن 
ــــداع،  ـيــال واإلب
بالزخارف  صر 
العين  تزعج  ال 
لـــة.وقـــال عــالء 
فــــي حــــــوار مــع 
إن  ات [
مــه الــحــرفــة و 
الفتا  صنعه،  د 
األحمر الـــورد   
وأن  الــعــود  عة 
آالف  ٤ من دأ 
نـــوع الــخــشــب، 
يختلف  طــريــب 
ل بـــاالســـتـــوديـــو 
ب، كــاشــفــا فــي 
ـــــــه صــنــع  ـــه أن

تــه الــمــهــنــيــة 
لــعــديــد مــن
ثـــل كــاظــم

يصنع كان  حيث  والملحنين، 
خصص وقــــد  كــهــوايــة  الـــعـــود 
جــــــزءا مــــن مـــحـــل الــمــوبــيــلــيــا

الخاص به لصناعة العود.
ومــــــــن خــــــــالل مــــالزمــــتــــي
الحرفة، هذه  تعلمت  لوالدي 
الخشب بتجميع  بــدأت  حيث 
وتركيب القطع إلى أن أتقنت
على فيها  وتــفــوقــت  الــحــرفــة 
العود صناع  أن  خاصًة  والدي 
باألنانية، يتصفون  العراقيين 
يعلمني لــم  والــــدي  أن  حــتــى 
بـــل كــســر أول الـــحـــرفـــة أبـــــداً 
«صناعة قــائــال:  صنعته  عــود 

ليست الــعــود 
تــــــجــــــارة، 

أتــالفــى أن  أصــــراراً  إال  لــلــعــود 
وفي عملي،  وأتــقــن  األخــطــاء 
أحــــــد األيــــــــام صـــنـــعـــت الـــعـــود
باستغالل وقــمــت  لــي  الــثــالــث 
الفنان أصــدقــائــه  أحــد  تــواجــد 
الموسيقي والملحن  والمؤلف 
معهد مدير  الخماش  روحــي 
ذلــك فــي  النغمية  الـــدراســـات 
إعجابه أبــدى  والــذي  الــوقــت، 
بــالــعــود الـــذي صــنــعــتــه وأشـــاد
سماح عدم  ظل  في  كثيراً  بي 

والدي ألكثر من مرة 
ومـــن هــنــا كــانــت 

االنـــــــطـــــــالقـــــــة
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

لي.

ح ج س و و
ــــــــــك  ــــــــــذل العود، ل تضر  وال  العين  تزعج 

أن  أحــد  يستطع  لــن  وبالتالي 
ينافسك في هذه المهنة.

تاريخ  عــن  حدثنا  ڈ  
العود؟

كـــان  الــــبــــدايــــة  فــــي  -

ظـــهـــور الـــعـــود فـــي بــالد 
الـــــرافـــــديـــــن، ومــــــن ثــم 
انطلق إلى تركيا ومصر 
وســوريــا وهــي الــدول 

يــشــاركــه الــصــنــاعــة واحــــد وال
أكــثــر مــن شــخــص مــن األلــف
الحالي الوقت  وفي  الياء،  إلى 
انــتــشــرت صــنــاعــة الـــعـــود بين
البلدان حيث انتقلت إلى قطر
والمغرب والكويت  والبحرين 
وتــونــس كــذلــك، والــذيــن باتوا

ينافسون بقوة مؤخرا.

العود العودصناعة  صناعة 
ڈ  ما هي مراحل صناعة

العود؟
ينقسم العود إلى عدة -

ظهر وهي:  أجزاء 
الـــــــــعـــــــــود

والــشــمــســي
الـــجـــزء الـ
رقـــبـــة الـــع
مــرتــبــطــة
موصولة
عمله شه

ويــتــم ص
مجم مــن 
ـــف ـــل ـــخـــت ت
الــزبــون و
االخت في 
ال خـــشـــب 
ــــهــــنــــدي ال
األحمر و
األخــشــاب
األبنوس
وه

يت
بـــــاس
الــــرمــــانــــي
الـــرفـــيـــعـــة

عود التطريب يختلف عن التسجيل 
باالستوديو وعود السحب 

صنعت عوداً لكاظم الساهر وعلي 
عبدالستار وعبداهللا الرويشد

تحقيق٤٤
الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨ هـ - ١٣ أبريل ٢٠١٧ م

إياد أبو 
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٥٥
الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨ هـ - ١٣ أبريل ٢٠١٧ م

سياحة وهواية

تعمل بالغمزة واالبتسامة

سماعات ذكية للرد على المكالمات

التشغيل  نــظــام  تــثــبــيــت  طــريــقــة  أصــبــحــت 
سهولة  أكثر  الكمبيوتر،  أجهزة  على  ويندوز 
أكثر  اآلن  أصبح  حيث  الماضية،  األعوام  عن 
سهولة بشكل نسبي، فلن يحتاج المستخدمون 
للقيام  المفاتيح  لــوحــة  لــمــس  إلـــى  اآلن  بــعــد 
ببعض خطوات تثبيت الويندوز، يكفي القيام 

بذلك من خالل الصوت.
 engadget مــــوقــــع  نــــشــــره  لـــمـــا  ووفــــقــــا 
األمــــريــــكــــي، فــــــإن آخــــــر تـــحـــديـــث لــنــســخــة 
دعــم  وفـــــرت   Creators  ١٠  Windows
ــــا خــــــالل عــمــلــيــة  ــــان مــــايــــكــــروســــوفــــت كــــورت
اإلعــــــــدادات، وهـــو مـــا يــعــنــي أن الــمــســتــخــدم 
بشبكة  الكمبيوتر  جهاز  توصيل  يمكنه  اآلن 

وتسجيل  المفاتيح  لوحة  واختيار  فاي،  الواي 
الخاص  مايكروسوفت  حساب  إلــى  الــدخــول 

به بكل سهولة.
وكــانــت شــركــة مــايــكــروســوفــت قــد أعلنت 
 Playable لميزة  دعــم  عن  سابق  وقــت  في 
Ads بويندوز ١٠، والتي تسمح للمستخدمين 
مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة عـــمـــل الـــتـــطـــبـــيـــقـــات دون 
متجر  مــن  تثبيتها  أو  تحميلها  إلــى  الحاجة 
هذه  جــاءت  حيث  األســـاس،  مــن  التطبيقات 
الــخــطــوة فــي مــحــاولــة مــنــهــا لــتــعــزيــز تــواجــد 
اإلعالنات التفاعلية والتي من شأنها مساعدة 
إنفاق  قبل  اختياراته  تحديد  على  المستخدم 

أي نقود.

كشف «بول ثوروت» خبير أنظمة ويندوز 
الجديد   ٥ سيرفس  مايكروسوفت  جهاز  أن 
إذ  األقــدم،  اإلصـــدارات  عن  كثيرا  يختلف  لن 
إلنتل،  التابع   Kaby Lake بمعالج  سيدعم 
كما  أســـرع،   ٥ بــرو  سيرفس  سيجعل  والـــذى 
من  ويطيل  كبير  بشكل  البطارية  سيحسن 

عمرها.
الــهــنــدي   Phonearena لــمــوقــع  ووفـــقـــا 
سيرفس  بجهاز  مايكروسوفت  فستستخدم 
 ،Surface Connect الطاقة  موصل   ٥ بــرو 
تخطط  ال  األمريكية  الشركة  أن  يعني  وهــذا 

الستخدام موصل من نوع Type-C بالجهاز 
تنوي  الــذي  الجديد  التغيير  لتواكب  الجديد، 
ضمنها  ومــن  إضافته  الــشــركــات  مــن  الكثير 

أبل.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنــــــه تــــم إصــــــــدار جــهــاز 
أكتوبر  فــي   ٤ بــرو  سرفيس  مــايــكــروســوفــت 
عام  مــن  أكثر  منذ  إطــالقــه  يعني  مــا   ،٢٠١٥
يتطلب  ال  اللوحي  الكمبيوتر  فسوق  ونصف، 
إطــــالق نــمــوذج كــل عـــدة أشــهــر، عــلــى عكس 
 ١٢ كــل  تحديثها  يتم  الــتــي  الــذكــيــة،  الــهــواتــف 

شهراً.

تثبيت صوتي 
لـ ويندوز ١٠ على الكمبيوتر

دعم جهاز سيرفس برو ٥
بمعالج أقوى

١٠ آالف مشاهدة للحصول على أموال إعالنات يوتيوب
المملوكة  «يوتيوب»  شركة  أعلنت 

لبرنامج  تحديث  آخــر  خــالل  لجوجل 

جديد  قــرار  عن  بها،  الخاص  الشركاء 

يقضى بــالــحــد األدنــــى الــمــطــلــوب من 

مــنــشــئــي الـــمـــحـــتـــوى لــلــحــصــول عــلــى 

وأصبح  الشركة،  مــن  إعــالنــات  أمـــوال 

يجب على الفيديو أن يجمع ١٠ آالف 

مشاهدة في غضون أسابيع قليلة من 

اإلعــالنــات  بعرض  السماح  قبل  نشره 

خالله.

وســتــقــوم الــشــركــة بـــإطـــالق عملية 

الــجــدد  المتقدمين  لتقييم  مــراجــعــة 

لبرنامج الشركاء، ووفقا للشركة فتم 

اتــخــاذ هــذه الــخــطــوات إلزالـــة القنوات 

كسب  مــن  ومنعهم  الــمــشــروعــة  غــيــر 

المال من اإلعالنات.

 ENGADGET لـــمـــوقـــع  ووفــــقــــا 

أن  يوتيوب  موقع  فأوضح  األمريكي، 

مشاهدة  آالف   ١٠ البالغ  األدنــى  الحد 

يـــوفـــر الــمــعــلــومــات الــكــافــيــة لــلــمــوقــع 

لتحديد مدى صالحية قناة، باإلضافة 

إلـــــى أنـــــه يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــجــيــع 

المبتدئين للحصول على نصائح حول 

وزيــادة  األصلى  المحتوى  إنتاج  كيفية 

عدد الجمهور.

من  أرباحا  حققوا  الذين  أولئك  أما 

اإلعالنات على الرغم من عدم جمع ١٠ 

فسيحتفظون  للقناة،  مشاهدة  آالف 

بأرباحهم، لكن بداية من اليوم سيتم 

إغالق هذا المصدر عليهم.

 ZTE شــــــركــــــة  أطـــــلـــــقـــــت 
الـــصـــيـــنـــيـــة رســـمـــيـــا هــاتــفــهــا 
والـــذي   ،mini  z١٧ الــجــديــد 
دعـــمـــتـــه الـــشـــركـــة بـــعـــدد مــن 
ــــا الــــتــــي تـــمـــكـــنـــه مــن  ــــمــــزاي ال
مــنــافــســة الــهــواتــف مــتــوســطــة 
المواصفات، إذ زودته باثنين 
بدقة  الخلفية  الكاميرات  من 
األولــــــى  مـــيـــجـــابـــيـــكـــســـل،   ١٣

أحــــــاديــــــة الـــــلـــــون واألخــــــــرى 
آخــر،  لـــون  بمستشعر  تتميز 
فتبلغ  األمــامــيــة  الكاميرا  أمــا 
مع  مــيــجــابــيــكــســل   ١٦ دقــتــهــا 

.٢٫٠ / f عدسة
 Gsmarena لموقع  ووفقا 
قياس  بشاشة  الهاتف  يتميز 
الــصــورة  تــعــرض  بــوصــة،   ٥,٢
بيكسل،   ١٩٢٠x١٠٨٠ بــدقــة 

مع  األولـــى  بنسختين  ويــأتــي 
 ٦٥٢ مــعــالــج ســنــاب دراجــــون 
ذاكـــرة  مـــن  جــيــجــابــايــت   ٤ و 
«رام»،  الــعــشــوائــى  الـــوصـــول 
والـــثـــانـــيـــة مـــع مــعــالــج ســنــاب 
جيجابايت   ٦ و   ٦٥٣ دراجون 
من ذاكرة الوصول العشوائي، 
 ٦٤ وكـــالهـــمـــا يـــحـــتـــوي عـــلـــى 
جـــيـــجـــابـــايـــت مــــن الــمــســاحــة 

توسيعها  يمكن  التي  الداخلية 
مــــــن خـــــــالل بـــطـــاقـــات 

الذاكرة.
ويـــبـــدأ ســعــر الــنــســخــة 

الـــمـــزودة بــــ٤ جــيــجــابــايــت 
من الرام من ٢٤٧ دوالراً، 

مع  للنسخة  دوالراًَ  و٢٩٠ 
ذاكـــــرة  مــــن  جـــيـــجـــابـــايـــت   ٦

وسيمكن  العشوائي،  الوصول 

ـــحـــصـــول  الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن ال
عــلــى الــهــاتــف ابـــتـــداء مــن ١٢ 
أبــريــل بــعــدة ألـــوان مثل 
األســــــود والــذهــبــي 

واألحمر.

تليفون بكاميرتين خلفيتين

إياد أبو 

طــــورت مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــيــن 
سماعات  بألمانيا  فراونهوفر  بمعهد 
ذكــيــة جـــديـــدة تــتــمــتــع بــالــقــدرة على 
قــــــــراءة تـــعـــبـــيـــرات وجــــــه مــرتــديــهــا 
لـــمـــســـاعـــدة مـــســـتـــخـــدمـــي الـــهـــواتـــف 
على  الــرد  على  القادرين  غير  الذكية 
أو  االبتسامة  طــريــق  عــن  المكالمات 

التقاط الصور مع الغمزة.
البريطانى   ibtimes لموقع  ووفقا 
يــمــكــن أيـــضـــا لــلــســائــقــيــن االســتــعــانــة 

القيادة  في  للتركيز  السماعات  بهذه 
الحاجة  دون  المكالمات  على  والــرد 
تــتــمــتــع  إلـــــى اســـتـــخـــدام أيـــديـــهـــم، إذ 
رصد  على  بــالــقــدرة  السماعات  هــذه 
األذن،  قـــنـــاة  شــكــل  فـــي  ــغــيــيــرات  ــت ال
ـــوجـــه مــثــل االبــتــســامــة  فــتــعــبــيــرات ال
والـــغـــمـــز وفـــتـــح الـــفـــم تــســبــب تــغــيــيــرا 
فــي شكل الــقــنــاة، وكــل حــركــة يمكن 
إرسالها إلى الهاتف الذكي المتصل أو 

جهاز آخر.

وتعمل هذه السماعات بكل سهولة 
يغمز  أو  المستخدم  يبتسم  فعندما 
أو يـــقـــوم بــــأي تــعــبــيــر آخــــر يــتــعــرف 
في  العضالت  فتتحرك  النظام،  عليه 
من  ماتيس»  «دينيس  وقـــال  األذن، 
الــمــعــهــد األلــمــانــي: «نــحــن ال نــحــاول 
اســتــبــدال األســالــيــب الــحــالــيــة، فقط 
الذي  فالنظام،  ونستكملها،  نطورها 
الــوقــت  فــي  تجريبي  نــمــوذج  يـــزال  ال 
الراهن، يمكن أن يستخدم لمساعدة 

األشخاص المعوقين على التفاعل مع 
فرغم  أكــبــر،  بسهولة  الــذكــي  الهاتف 
أنه اليزال حاليا مشروع بحثي، ولكن 
مكالمة  على  الــرد  مثل  بسيطاً  شيئاً 
أن  يمكن  الوجه  تعبيرات  باستخدام 

يكون ممكنا قريبا» .
يــمــكــن لــلــســمــاعــات حــالــيــا الــتــعــرف 
االبتسامة  وهي  تعبيرات  خمسة  على 
الفم  وفتح  الــرأس،  وتحريك  والغمز 

مع دقة ٩٠٪.
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العبها صح

ڈ حدثنا عن حياتك بعيداً 
عن كرة القدم ؟

كرة  العــب  بشير  محمد   -

المنسق  وحــالــيــاً  ســابــق  قـــدم 

اإلعالمي بنادي لخويا متزوج 

وأب لستة أوالد من بينهم ٣ 

ذكور و٣ إناث، شخص محب 

للرياضة بأنواعها وال يمكنني 

االســتــغــنــاء عــنــهــا، كــمــا أحــب 

وأحس بالراحة  عائلتي كثيراً 

واالســتــقــرار وأنـــا مــع األوالد 

والزوجة.

ـــا  ــــ ــــ ــــ ــــ مــــ ڈ 
التي  األســـمـــاء 
ــــــهــــــا  ــــــرت اخــــــت
ــــــــك  ــــــــائ ــــــــن ألب
يفعلون  وماذا 
في حياتهم ؟

ـــمـــا  ـــل مـــث  -

لدي  لك  قلت 

٦ أوالد وهم: 

جاسم وأحمد 

وحــــــــفــــــــصــــــــة 

والـــــــــعـــــــــنـــــــــود 

وبثينة وغانم وكلهم يزاولون 

على مقاعد الدراسة، كما أن 

جاسم العــب كــرة قــدم وقد 

تــــــــكــــــــون فــــي 

النادي العربي 

إلــــــــــــى غـــــايـــــة 

فـــئـــة الــشــبــاب 

تفرغ  وبعدها 

لـــــــلـــــــدراســـــــة، 

نـــفـــس الـــشـــيء 

بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 

ألحـــــــــــــــمـــــــــــــــد 

الــــــــــــذي لـــعـــب 

هـــــــــو اآلخـــــــــر 

فميوله  غــانــم  أمـــا  لــلــعــربــي، 

ـــفـــروســـيـــة وهـــو  ـــاضـــة ال ـــري ل

يعشقها كثيراً.

يصبح  أن  تتمنى  مـــاذا  ڈ 
أبناؤك في المستقبل ؟

أول  عليك،  أكــذب  ال   -

ـــــــا حـــريـــص  شـــــــيء أن

عــــلــــى دراســــتــــهــــم 

ــــيــــمــــهــــم  ــــعــــل وت

لهم  وأتــمــنــى 

كـــــل الـــنـــجـــاح 

ـــــــك  فـــــــــــي ذل

المقابل  فــي 

بــــعــــد نـــهـــايـــة 

دراســـــــتـــــــهـــــــم 

فـــــهـــــم أحـــــــــرار 

فــيــمــا يــخــتــارونــه 

إلـــى جــانــب الـــدراســـة 

شـــيء  أي  أو  ريــــاضــــة  ســــــواء 

يفيدهم.

ڈ ما الرياضة التي تحبها 
إلــــــــــى جــــانــــب 
كرة القدم ؟

أعــــــشــــــق   -

ألـــعـــاب الــقــوى 

وأتابعها  كثيراً 

كبير  باهتمام 

وأكــــيــــد لــــو لــم 

أكـــــــــــن العــــــب 

كــــــــــــــرة قـــــــدم 

أن  الخـــــتـــــرت 

أصــــبــــح عــــــداًء 

على  متر   ١٠٠ تخصص  فــي 

كسوالً  كنت  أنني  مــن  الــرغــم 

وأنــا  البدني  العمل  فــي  كثيراً 

العـــــــــــب، كـــمـــا 

أحـــــــب كـــذلـــك 

مــــــــمــــــــارســــــــة 

ألنني  السباحة 

أعشقها.

أحلى  مــا  ڈ 

ذكــــــــــــــرى فـــي 

حياتك ؟

- بدون شك 

هـــــــو زواجـــــــــي 

وارتـــــــبـــــــاطـــــــي 

بــشــريــكــة الـــعـــمـــر كـــمـــا يــقــال 

اللحظات  أسعد  عشت  ألنني 

ذلـــــك،  عــــلــــى  هللا  والــــحــــمــــد 

التي  الجميلة  الـــذكـــرى  أمـــا 

ــــت أحــتــفــظ بــهــا حتى  مـــا زل

آسيا  بــكــأس  الــفــوز  فهي  اآلن 

العنابي  مع   ١٧ تحت  للشباب 

من  وكــان   ١٩٩١/  ١٩٩٠ عــام 

عشناها  الــتــي  ـــــام  األي أفــضــل 

وقتها.

ڈ وما أسوأ ذكرى ؟
- أســـوأ ذكـــرى كــانــت وفــاة 

عليهما  اهللا  رحــمــة  الــوالــديــن 

وتــعــتــبــر مـــن أشــــد الــفــتــرات 

بعد  بها  مــررت  التي  الصعبة 

فــقــدانــهــمــا ولــكــن الــحــمــد هللا 

على كل شيء في النهاية.

ڈ لم تخبرنا عن مستواك 
الدراسي ؟

- درســـــت حــتــى الــمــرحــلــة 

ممارسة  وفضلت  اإلعــداديــة 

كــــــرة الـــــقـــــدم عـــلـــى حـــســـاب 

أنا  عليك  أخفي  وال  الــدراســة 

مهم  التعليم  ألن  للغاية  نادم 

فـــي حـــيـــاة الــشــخــص وحــمــل 

ذلــك  ألن  الــعــلــيــا  الـــشـــهـــادات 

وقتنا  فــي  خــاصــة  ضــــروري 

الــحــالــي مع 

يشهده  الـــذي  الكبير  الــتــطــور 

العالم.

عمل الزوجة

عــمــل  مــــــع  أنــــــــت  هــــــل  ڈ 
الزوجة ؟

ـــكـــل صـــــراحـــــة أنــــــا مــع  - ب

وتساعد  تعمل  الــتــي  الــزوجــة 

الـــوضـــع  أن  خـــاصـــة  زوجــــهــــا 

يتطلب  الـــراهـــن  الـــوقـــت  فـــي 

على  الــزوجــيــن  بين  الــتــعــاون 

الحياة  هموم 

كــل  أن  كــــمــــا  ومــــشــــقــــاتــــهــــا، 

ـــــظـــــروف مـــهـــيـــأة لـــلـــمـــرأة  ال

القطرية من أجل العمل.

األوروبـــيـــة  الــبــلــدان  أي  ڈ 
أحب لقلبك ؟

- زرت الــعــديــد مــن الــدول 

الــذي  البلد  ولــكــن  األوروبـــيـــة 

أتمنى العودة إليه هو النمسا، 

فهو  كثيراً  أعجبني  صــراحــة 

ويجعلك  وهادئ  سياحي  بلد 

واالطــمــئــنــان  بــالــراحــة  تشعر 

ستتاح  فرصة  أول  في  وأكيد 

إلّي سأعود للنمسا في عطلة 

سنوية.

تفضل  عــربــي  بلد  وأي  ڈ 
السفر إليه ؟

هــــنــــاك   -

الـــكـــثـــيـــر مــن 

الـــــــــبـــــــــلـــــــــدان 

التي  العربية 

وال  أعجبتني 

أن  يــمــكــنــنــي 

أفضل واحدة 

األخــرى  على 

ـــكـــن الــبــلــد  ول

ــــــذي أرتـــــاح  ال

فــــيــــه كـــثـــيـــراً 

هو المملكة العربية السعودية 

ودائماً ما أفضل السفر إليها.

الــــتــــي  األطـــــــبـــــــاق  مــــــا  ڈ 
تفضلها؟

أحـــــــــــــــــــب   -

األكـــــــــــــــــــــــــالت 

ــــــة  ــــــحــــــري ــــــب ال

صحية  ألنـــهـــا 

وتـــــــــعـــــــــطـــــــــي 

لـــلـــجـــســـد قـــوة 

أكبر.

ـــا  ــــ ــــ ــــ ــــ مــــ ڈ 
ســــــــيــــــــارتــــــــك 

المفضلة ؟
- تـــويـــوتـــا لـــكـــزس ربــاعــيــة 

الــــدفــــع وأعـــتـــبـــرهـــا األفـــضـــل 

بدون منازع.

ڈ ناديك ومنتخبك الذي 

تشجعه عربياً وعالمياً ؟
- بالنسبة للمنتخبات أشجع 

مــنــتــخــب الــســامــبــا الــبــرازيــلــي 

طريقة  كثيراً  تعجبني  الــذي 

فهو منتخب  لعبه، أما عربياً 

الــجــزائــر الـــذي شـــرف الــكــرة 

األخيرة  السنوات  في  العربية 

خاصة في مونديال البرازيل، 

فريق  بــاألنــديــة  يتعلق  وفيما 

ـــــــــادي الـــهـــالل  بـــرشـــلـــونـــة ون

ـــي الـــســـعـــودي وبــــدون  واألهـــل

شك نادي لخويا محلياً.

العـــــــــــــبـــــــــــــي 

المفضل

مـــــــــن  ڈ 
العـــــــــــــــــبـــــــــــــــــك 

المفضل ؟
أســـتـــمـــتـــع   -

بفنيات  كــثــيــراً 

ومــــــــــــهــــــــــــارات 

الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 

نــــيــــمــــار ســــــواء 

مـــــــع مـــنـــتـــخـــب 

فــي  أو  بـــــــالده 

فالالعب  برشلونة، أما عربياً 

ــــــاض مــحــرز  الــــجــــزائــــري ري

استثنائياً  موسماً  قــدم  الــذي 

مع ناديه لستر 

بجائزة  وتــــّوج 

أفـــضـــل العـــب 

فـــــي الــــــــدوري 

اإلنجليزي.

نـــــتـــــرك  ڈ 
ـــــــــك حـــــريـــــة  ل
خـــــــتـــــــام هــــــذا 

الحوار ؟
أوالً   -

أشــــــــكــــــــركــــــــم 

عــلــى هـــذا الـــحـــوار الــــذي كــان 

أتمنى  كما  الــعــادة،  غير  على 

التوفيق ألوالدي في مجالهم 

الدراسي وكل النجاح للزوجة 

الـــكـــريـــمـــة فــــي عـــمـــلـــهـــا، أمـــا 

إضافته  أريـــد  ـــذي  ال الــشــيء 

هـــــو تـــمـــنـــيـــاتـــنـــا بـــعـــودة 

العنابي لسابق عهده 

وإسعاد جماهيره 

الــــتــــي أصــبــحــت 

كــئــيــبــة خــاصــة 

بــــعــــد الـــنـــكـــســـة 

األخــــــــــــــيــــــــــــــرة 

والـــخـــروج من 

تــصــفــيــات كــأس 

تشهد  وأن  الــعــام 

غداً  القطرية  الكرة 

مشرقاً.

محمد بشير العب العنابي والنادي العربي سابقاً لمنوعات [:

مــــســــتــــقــــبــــلــــهــــم  ــــــــار  ــــــــي اخــــــــت حـــــــــريـــــــــة  ولـــــــــهـــــــــم  أوالدي  ــــــــــــــــــــة  دراس ـــــــى  ـــــــل ع حـــــــــريـــــــــص 

ــــم الـــفـــروســـيـــة  ــــان ــــدم وغ ــــق ـــــرة ال ــــد يـــعـــشـــقـــان ك ولــــــــداي جـــاســـم وأحــــم

أكد محمد بشير العب العنابي والنادي العربي سابقاً 
على  حرصه  لخويا  بنادي  الحالي  اإلعالمي  والمنسق 
مستقبلهم،  اخــتــيــار  حــريــة  لهم  تــاركــاً  أوالده،  دراســـة 
القدم  كــرة  يعشقان  وأحــمــد  جــاســم  ابنيه  أن  موضحاً 
يعشق  غانم  أن  حين  في  العربي،  نادي  لصالح  ويلعبان 
أن زواجه كان أحلى لحظات حياته،  الفروسية، كاشفاً 
ال  جميلة  ذكرى  للشباب  آسيا  بكأس  الفوز  أن  معتبراً 

تنسى.
يحب  إنــه   ] مــع  حـــوار  فــي  بشير  محمد  وقـــال 
ألــعــاب الــقــوى والــســبــاحــة إلــى جــانــب كــرة الــقــدم، وأنــه 

ــــادم لــلــغــايــة  فــضــل كــــرة الـــقـــدم عــلــى الــــدراســــة وهــــو ن
ومعجب  البرازيلي  المنتخب  أشجع  وقــال  ذلــك،  على 
صعيد  على  أمــا  المفضل،  نـــادّي  ولخويا  بــالــجــزائــري، 
ويــقــول  لنيمار  عشقه  بشير  محمد  فــيــبــدي  الــالعــبــيــن 
مع  استثنائياً  موسماً  قدم  محرز  رياض  الجزائري  إن 
نــاديــه لستر وتـــّوج بــجــائــزة أفــضــل العــب فــي الـــدوري 

اإلنجليزي.
وتــمــنــى مــحــمــد بــشــيــر أيـــضـــاً عــــودة الــعــنــابــي لــســابــق 
وتمنيه  للنمسا  عشقه  مبدياً  جماهيره،  وإسعاد  عهده 
رباعية  لكزس  تويوتا  أن  معتبراً  أخرى،  مرة  زيارتها 

المفضلة. سيارته  الدفع 

زواجـي أحلــى لحظـات حياتـــي

أتمنى عودة 
العنابي لسابق 
عهده وإسعاد 
جماهيره

فضلت كرة 
القدم على 

الدراسة ونادم 
على ذلك

أحب ألعاب القوى 
والسباحة إلى 
جانب كرة القدم

أشجع المنتخب 
البرازيلي ومعجب 
بالجزائر.. ولخويا 

نادّي المفضل 

الظروف مهيأة 
لعمل المرأة 
القطرية وأنا 
أشجع ذلك

الفوز بكأس آسيا 
للشباب ذكرى 
جميلة ال تنسى

يـــة

ستقبل ؟
أول عليك، 

ريـــص 

هــــم 

م 

ر 

نــه 

راســـة 

الـــكـــريـــمـــة ف

ـــذ ال الــشــيء 

هـــــو تــ

الع

الك

مشرق

حوار - عبد الناصر البار:
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الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨ هـ - ١٣ أبريل ٢٠١٧ م 

المقهى الثقافي

ڈ حدثينا عن جديدك في 
مجال اإلخراج السينمائي؟

الـــفـــتـــرة  خـــــــالل  أعـــــمـــــل   -
ــــى فــيــلــمــيــن  الـــــحـــــالـــــيـــــة، عــــل
تصويرهما  سيتم  قــصــيــريــن 
والدوحة،  وباريس  لندن  بين 
«غربة»  بعنوان  األول  الفيلم 
وستجري أحداثه في الدوحة 
ـــــســـــا، ويــــحــــكــــي قــصــة  وفـــــرن
امــــــرأة تـــقـــرر االعـــتـــمـــاد على 
نــفــســهــا بــــدال مـــن أن تــتــزوج 
اآلخر  والفيلم  أســرة،  وتكّون 
بــعــنــوان «جــومــانــة الــخــلــيــج» ، 
والــفــيــلــمــان يــعــدان اســتــكــمــاالً 
ــســلــة مــــن األفــــــــالم الــتــي  لــســل
تــتــحــدث عـــن الــــمــــرأة والــتــي 
الشرق  بفيلم «جومانة  بدأتها 

األوسط» . 
الفنية  بدايتك  عن  ماذا  ڈ 
صناعة  مجال  دخلت  وكيف 

األفالم؟ 
صناعة  مجال  فــي  بــدأت   -

األفــــــــالم مــــن خـــــالل فــيــلــمــي 
راشــــد  قـــصـــة  «غزل-  األول 
 ،٢٠١٢ عــــام  فـــي  وجــــواهــــر» 
ودرســــــــــت وســـــائـــــل اإلعـــــــالم 
الثقافية  والــدراســات  الناقدة 
الشرقية  الــدراســات  كلية  فــي 
واألفريقية في جامعة لندن، 
كما شاركت في إنتاج عدد من 

المختلفة.  الميديا  مشاريع 
للخطوات  تقييمك  مــا  ڈ 
ــــتــــي تـــســـيـــر بــــهــــا الــســيــنــمــا  ال

القطرية؟ 
زالت  ال  القطرية  السينما   -
تسير  ولــكــنــهــا  بـــدايـــتـــهـــا،  فـــي 
وقد  الصحيح،  الــطــريــق  على 
الذين  الشباب  مجموعة  نجح 
يـــعـــمـــلـــون فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال 
حـــالـــيـــا، فـــي تــأســيــس قــاعــدة 
القصيرة،  االفــالم  من  كبيرة 
ــــدء فــــي تــكــويــن  ــــب وكــــذلــــك ال
مجتمع سينمائي، ومع الوقت 
ســـيـــكـــون لــلــســيــنــمــا الــقــطــريــة 

فــي  ومـــــؤثـــــرا  هـــــامـــــا،  دورا 
المنطقة. 

اآلن  حتى  تأخرنا  لماذا  ڈ 
في إنتاج أفالم روائية طويلة؟

عمرها  القطرية  السينما   -
٥ ســنــوات  الــحــقــيــقــي حـــوالـــي 
فـــقـــط، وهــــــذا وقـــــت قــصــيــر 
دراستي  سنوات  وخالل  جدا، 

ــوا يــعــرضــون  األكــاديــمــيــة، كــان
أوروبــا،  في  األفــالم  تاريخ  لنا 
وحتى  بداياتها  منذا  وأمريكا 
في  التطور  كــان  وكيف  اآلن، 

أســالــيــب اإلخـــــراج، واإلنـــتـــاج، 
فنحن  والــتــمــثــيــل،  واإلضـــــاءة 
بتلك  قــصــيــرا  عــمــرنــا  يـــزال  ال 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة، ولـــــكـــــن هـــنـــاك 

تــــطــــويــــر كـــبـــيـــر مـــــن نـــاحـــيـــة 
في  وحتى  اإلخراجية،  الرؤى 
فبعد  القصص،  سرد  طريقة 
أن كانت أفالمنا مجرد تقليد 
أصبحت  الهوليودية  للسينما 
هناك رؤية محلية في عرض 
قــصــص أجـــــدادنـــــا، وتـــراثـــنـــا، 
وتــقــديــم أفـــالم مــأخــوذة من 
واقعنا المحلي، كما أنه أصبح 
وهو  سينمائي  مهرجان  لدينا 
«أجــيــال الــســيــنــمــائــي» والـــذي 
استطاعت من خالله مؤسسة 
الــــــدوحــــــة لــــــألفــــــالم تـــقـــديـــم 
السينما  لــصــنــاعــة  كــبــيــر  دعـــم 

القطرية. 
ــبــيــة األفــــالم  ڈ لـــمـــاذا غــال
الــــــقــــــطــــــريــــــة مــــــــن بــــطــــولــــة 
مخرجها فقط والتقوم على 

فريق عمل متكامل؟ 
إشــكــالــيــة  هـــــذه  بــالــفــعــل   -
ــــــرة، فـــــالـــــعـــــديـــــد مـــن  ــــــي كــــــب
ــــمــــخــــرجــــيــــن يـــــــــــرون أنـــــه  ال

مـــن األســـهـــل االعـــتـــمـــاد عــلــى 
أنــفــســهــم بــشــكــل فــــــردي فــي 
بــطــاقــم  أو  ــفــيــلــم،  ال صــنــاعــة 
عـــمـــل صـــغـــيـــر جــــــــدا، ولـــكـــن 
في  يــحــدث  أن  طــبــيــعــي  هــــذا 
ستتغير  الوقت  ومع  البدايات، 
أن  أرى  ـــا  وأن الــفــلــســفــة،  هـــذه 
مـــؤســـســـة الـــــدوحـــــة لـــألفـــالم 
في  الـــورش  مــن  العديد  تقدم 
عــنــاصــر الــعــمــل الــســيــنــمــائــي، 
كـــالـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، 
وتسجيل الصوت، والموسيقى 
هــنــاك  أن  كــمــا  ــتــصــويــريــة،  ال
التي  «أنوفيشن»  شركة  أيضا 
استطاعت أن يصبح لها فريق 
المتخصصين  من  كامل  عمل 
ــــــمــــــجــــــاالت  ـــــع ال فـــــــــي جـــــمـــــي
أن  تستطيع  فهي  المختلفة، 
من  سينمائيا  مــشــهــدا  تــصــور 
ومع  فـــردا،   ٥٠ يضم  «كـــرو» 
الفني  الــواقــع  سيتغير  الــوقــت 

لألفضل.

تستعد إلخراج «غربة» و «جومانة الخليج».. سارة الدرهم:

أفالمي تناقش  القضايا النسائية المعاصرة
ــــص ــــص ــــق ـــــــــي اإلخــــــــــــــــــــراج وســـــــــــــــرد ال ــــــــراً ف ــــــــوي ــــــــط ـــــد ت ـــــه ـــــش ــــــة ت ــــــري ــــــط ــــــق ـــــا ال ـــــم ـــــن ـــــي ـــــس ال

استعدادها  عن  الدرهم  ســارة  المخرجة  كشفت 
«الغربة»،  بعنوان  األول  قصيرين  فيلمين  إلخراج 
الفيلمين  أن  موضحة   ، الخليج»  والثاني «جومانة 
يــســتــعــرضــان قــضــايــا نــســائــيــة، ويـــعـــدان اســتــكــمــاال 
لسلسلة األفالم التي بدأتها بفيلمها األخير جومانة 
القطرية  السينما  أن  إلــى  مشيرة  األوســـط.  الشرق 
الطريق  عــلــى  تسير  ولكنها  بــدايــتــهــا،  فــي  تـــزال  ال 
وطريقة  اإلخراجية،  الــرؤى  ناحية  من  الصحيح، 
القطرية  األفــــالم  كــانــت  أن  فبعد  الــقــصــص،  ســـرد 
هــنــاك  أصــبــح  الــهــولــيــوديــة  للسينما  تــقــلــيــد  مــجــرد 
وتراثنا،  أجدادنا،  قصص  عرض  في  محلية  رؤيا 

المحلي،  واقعنا  مــن  مــأخــوذة  أفــالم  وتقديم 
مثل  مــهــرجــان  وجـــــود  أن  عــلــى  مـــؤكـــدة 

يساعد  أن  استطاع  السينمائي»  «أجيال 
وأن  الموهوبين،  الشباب  من  الكثير 

يفتح الباب لتأسيس صناعة سينما 
مستدامة.. فإلى نص الحوار: 

فهد الكبيسي يصور إحدى أغنياته في أوكرانيا

كتب - هيثم األشقر: 

منوعات [:   - الدوحة 
ألبومه  طــرح  على  أسابيع  بعد 
ـــــت عـــشـــٍق“ ، بــدأ  الـــجـــديـــد ”ان
الكبيسي  فهد  القطري  الفنان 
تصوير أولى أغنيات األلبوم في 
المخرج  إدارة  تحت  أوكــرانــيــا 
ونشر  الماروق.  سعيد  اللبناني 
كواليس  مــن  صـــورة  الكبيسي 
تصور األغنية إضافة الى صورة 
مـــع الــمــخــرج ســعــيــد الـــمـــاروق 
فيديوكليب  ”تــصــويــر  وقــــال: 
جديد في أوكرانيا مع المخرج 
هذا  الـــمـــاروق،  سعيد  الجميل 
وســــيــــقــــوم الـــكـــبـــيـــســـي خــــالل 
من  بمجموعة  المقبلة  الفترة 
الــنــشــاطــات والــحــفــالت بهدف 
تــســويــق وتـــرويـــج األلـــبـــوم من 
للمملكة  خــاصــة  زيــــارة  بينها 
المغربية ليالقي أهل الصحافة 
واإلعــالم، إلى جانب عدد من 

المشاريع األخرى.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى لــقــي 

ألـــبـــوم  «انـــــت عـــشـــق» أصــــداء 
إيـــجـــابـــيـــة مــــن خـــــالل مـــواقـــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حيث 
قـــــام الــكــبــيــســي بــلــفــتــة طــيــبــة 
وقام  المطربين  زمالئه  تجاه 
بــــإرســــال نـــســـخ مـــدمـــجـــة مــن 
كبير  لـــعـــدد  كــــإهــــداء  األلــــبــــوم 
الفني،  بالوسط  العاملين  من 

األمــر الــذي تــرك أثــرا إيجابيا 
ـــفـــوس الـــجـــمـــيـــع. وعــلــق  فــــي ن
الــفــنــان والــمــلــحــن مــطــر علي 
قــائــال: وصــلــنــي إهــــداء جميل 
مـــن نــجــم قــطــر الــفــنــان فهد 
الــكــبــيــســي، وهــــي نــســخــة من 
ألــبــومــه الــجــديــد «انـــت عشًق» 
 ١١ عـــلـــى  يـــحـــتـــوي  األلــــبــــوم   ،

أغــنــيــة، وســـوف أحــلــل األلــبــوم 
وأتـــكـــلـــم عــنــه وعــــن األعـــمـــال 
سر  وعن  األلبوم،  ضمها  التي 
وعن  الــطــرح  فــي  الفنان  تألق 
أحلى مجموعه عملت في هذا 
الملحن  مــن  وتتألف  األلــبــوم، 
عــبــداهللا الــمــنــاعــي، وإبــراهــيــم 
حسن، والموزع الجميل مهند، 

وذلــك مــن خــالل حسابي في 
سناب شات، فيما كتب الفنان 
صفحته  على  الكبيسي  عيسى 
فــي انــســتــجــرام قــائــال: أبـــارك 
ألخـــــي الـــعـــزيـــز الـــفـــنـــان فــهــد 
الكبيسي نزول ألبومه الجديد 
«انــت عشٍق» وألــف شكر على 
اإلهــــــداء الــجــمــيــل مــنــه، فيما 

ـــفـــنـــان ســـعـــود جــاســم  عـــبـــر ال
عــــن امـــتـــنـــانـــه بـــهـــذا اإلهــــــداء 
فهد  الفنان  أخي  أشكر  قائالً: 
الــكــبــيــســي عــلــى أجـــمـــل إهــــداء 
ألبوم، اهللا يوفقك ومن نجاح 
لنجاح أكبر.  ويضم األلبوم ١١ 
التي  عشق»  منها «أنــت  أغنية 
هند  الشاعرة  مع  فيها  تعاون 

والــمــلــحــن عــبــداهللا الــمــنــاعــي، 
ومــن تــوزيــع ســيــروس عيسى. 
ـــيـــة فــهــي  ـــثـــان أمــــــا األغــــنــــيــــة ال
«اشـــتـــقـــت لـــــك» مــــن كــلــمــات 
األمـــــانـــــي وألـــــحـــــان عـــبـــداهللا 
الـــمـــنـــاعـــي وتــــوزيــــع ســـيـــروس 
«الحظ  عنوان  وتحت  عيسى. 
ـــيـــة  األقــــــشــــــر» جـــــــــاءت األغـــن

الـــثـــالـــثـــة مــــن كـــلـــمـــات «يـــــــم» 
وألـــــحـــــان عــــبــــداهللا الــمــنــاعــي 
بينما  ســيــف،  مــهــنــد  وتـــوزيـــع 
عنوان  الرابعة  األغنية  حملت 
الــشــاعــر  كــلــمــات  يــكــثــر»  «اهللا 
إبـــراهـــيـــم بـــن ســـــواد وألـــحـــان 
هشام  وتــوزيــع  الهرمي  أحمد 
األغنية  في  ليسجل  السكران، 
الكلمات  في  تعاونه  الخامسة 
واأللــــحــــان مـــع ســيــف فــاضــل 
وتوزيع سيروس عيسى. ومن 
كلمات رياض العوض وألحان 
عــــبــــداهللا الـــمـــنـــاعـــي وتــــوزيــــع 
أغنية  جــاءت  عيسى  سيروس 
األغنية  تلتها   ، عــاشــق»  «نعم 
السابعة في عنوان «يا بعدي» 
الشروقي  هــشــام  كلمات  مــن 
وتوزيع  عبداهللا  نواف  وألحان 
هـــشـــام الـــســـكـــران، ثـــم أغــنــيــة 
الفضلي  علي  للشاعر  «روح» 
والــمــلــحــن الــفــيــصــل والـــمـــوزع 

الموسيقي خالد عز. 

الوسط الفني يحتفي بألبوم «انت عشق»الوسط الفني يحتفي بألبوم «انت عشق»

المخرج سعيد الماروقجانب من تصوير الفيديو كليب

ــــص ــــص ــــق ــــــــــــــــــراج وســـــــــــــــرد ال

استعدادها  عن  رهم 
«الغربة»،  بعنوان  ل 
الفيلمين  أن  وضحة 
، ويـــعـــدان اســتــكــمــاال 
لمها األخير جومانة 
القطرية  السينما  أن 
الطريق  عــلــى  تسير 
وطريقة  إلخراجية، 
القطرية  األفــــالم  ت 
هــنــاك  أصــبــح  ـوديــة 
وتراثنا،  أجدادنا،  ص 

المحلي،  واقعنا 
مثل  رجــان 

يساعد  ن 
وأن   ،

ينما 

قر:

من فيلم جومانة الخليجمن فيلم جومانة الخليج

مشهد من أحد أفالم سارة الدرهممشهد من أحد أفالم سارة الدرهم



فنانون يرسمون على الخشب بالنار
تــعــتــبــر حــرفــة الــحــرق عــلــى الــخــشــب مــن أبــرز 
انتشرت  والــتــي  واقـــف،  ســوق  فــي  التراثية  المهن 
لسهولة إتقانها في ظل استخدام مجموعة  مؤخراً 
تحتوي  والتي  الحرق  كقلم  البسيطة  األدوات  من 
ورأس  كروي  رأس  الــرؤوس:  من  مجموعة  على 
بــيــضــاوي ورأس حـــاد والــتــي تــمــكــن الــرســام من 
وكانت  وخالفه،  والتقليم  والتظليل  الرسم  أعمال 
مجموعة  رسم  على  مقتصرة  السابق  في  الحرفة 
ووصلت  انتشرت  أنــه  إال  الطبيعية  المشاهد  مــن 

الجوال،  وغطاء  الخشبية  األقالم  على  الرسم  إلى 
سهولة. بكل  الهاتف  على  صورتك  لترسم 

يــعــتــبــر فـــن الـــحـــرق عــلــى الــخــشــب مـــن الــفــنــون 
اإلبــــداعــــيــــة الـــراقـــيـــة واألصـــيـــلـــة حـــيـــث يــســتــلــهــم 
ـــيـــة مـــــن الـــفـــنـــون  ـــجـــمـــال خـــصـــائـــصـــه الـــفـــنـــيـــة وال
تقليدية  حرفة  وتعتبر  جداً،  القديمة  والحضارات 
صبر  وعلى  مرهف  فني  حس  على  تعتمد  يدوية 
البداية  في  الخشب  مــادة  الحرفي  يعالج  إذ  كبير 
بــالــصــنــفــرة لــتــكــون مــلــســاء تــســهــل عــمــلــيــة الــرســم 
حتى  اللوحة  في  الرئيسية  النقاط  وتحديد  عليها 

تــأتــي مــرحــلــة الـــكـــاويـــة.  ويــســتــخــدم فـــي حــرفــة 
الكاوية  وهــي  بسيطة  أداة  الخشب  على  الــحــرق 
وقــطــعــة مـــن الــخــشــب لــرســم لـــوحـــات جــمــيــلــة ال 
يسببه  الذي  باللون  ويكتفى  أصباغ  فيها  يستخدم 
األسود  بين  يتفاوت  وهو  بالكاوية،  الخشب  حرق 

الفاتح. والبني  الغامق  والبني 
ويقوم الكاوي بتحديد مالمح الصورة بدرجات 
ثم  ومــن  للعين  وواضــحــة  ـــارزة  ب لــتــكــون  الــحــرق 
كوي  بــإبــرة  الثانوية  األجـــزاء  على  التظليل  يــكــون 

حجماً. أصغر 

أبرزها وسام االستحقاق من الملك فاروق لكوكب الشرق

ية
دو

ن ي
ه
٢٥٠٠ قطعة نادرة بأحد محالت سوق واقفم

عــمــالت قــديــمــة.. نــيــاشــيــن.. ســاعــات جــيــب.. 
مــخــطــوطــة قـــرآنـــيـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــقــتــنــيــات 
األثرية تجدها داخــل أروقــة ســوق واقــف، ومن 
من  جــزءاً  فتحت  بالسوق..  جولة [  خــالل 
أثرية  قطعة   ٢٥٠٠ من  أكثر  لتجد  الماضي  عبق 
وتاريخ  قصة  لتحكي  المحالت  أحد  في  تتجاور 
أشــخــاص رحــلــوا ومــلــوك مــضــوا، وعــمــالت باتت 
وراديــو  ملكية،  هواتف  عن  فضالً  صالحة،  غير 
اندثر وأصبح من الماضي.. غرامافون كان ينشر 
األلـــحـــان هــنــا وهـــنـــاك. والــتــقــت [ محمد 

المقتنيات  أهم  على  ليعرفنا  بالمحل  بائع  سعيد 
الــذي  االستحقاق  وســـام  تجد  حيث  الــمــوجــودة، 
منحه الملك فاروق ملك مصر والسودان لكوكب 
عاماً   ٦٠ على  عمره  يزيد  الذي  كلثوم  أم  الشرق 
تجد ساعة  ويصل سعره إلى ٥٠٠٠ ريال، وأيضاً 
 ١٢٠ على  عمرها  يزيد  التي  السويسرية  الجيب 
مذهبة  قــرآنــيــة  مخطوطة  كــذلــك  وتــجــد  عــامــاً. 
في  مــتــداولــة  وكــانــت  كــامــالً  المصحف  بها  كتب 
 ١٢٠ عــلــى  عــمــرهــا  يــزيــد  والــتــي  العثماني  الــعــهــد 
بعض  تجد  ــنــادرة،  ال العمالت  قسم  وفــي  عــامــاً. 

الفضة  من  تصنع  كانت  والتي  العثمانية  العمالت 
في  تتداول  كانت  وقد  وتسمى «مجيدة»  كاملة 
عــامــاً،   ٢٣٥ مــن  أكــثــر  أي  هــجــريــة،   ١٢٠٣ عـــام 
وتجد أيضاً العملة النادرة المشتركة ما بين قطر 
عن اإلصدار  واإلمارات منذ عام ١٩٦٦ م، فضالً 
القرن  ثمانينيات  منذ  القطرية  للعملة  الــثــانــي 

الماضي واإلصدار األول كذلك لعام ١٩٣٧ م.
 ومن خالل جولتك بالمحل تجد مجموعة من 
منذ  تعمل  مازالت  والتي  القديمة  الراديو  أجهزة 

أواخر الستينيات. 

الخميس ١٦ رجب ١٤٣٨ هـ - ١٣ أبريل ٢٠١٧ م

كتب - إبراهيم صالح:

الــتــقــطــت عــدســة [ صــــورة لــفــرس 
كبير،  جماهيري  إقبال  وسط  أصيل  عربي 
وذلــــــك خـــــالل مــــــزاد ســـــوق واقــــــف للخيل 

مالك  من  كبير  عــدد  شــارك  وقــد  العربية، 
الــخــيــول (فــئــة الــجــمــال)، حيث لقي الــمــزاد 
إعجاب الجميع وسط تجربة شيقة وممتعة.

أو دحـــول  حـــفـــر  عـــن  ــــــروض عـــبـــارة  ال
الــغــزيــرة  األمــطــار  تــســاقــط  نتيجة  تــتــكــون 
وطين،  طمي  فيها  منخفضة  أماكن  على 
وبـــمـــرور الـــزمـــن تــتــكــون الـــــروض، وفــي 

الــربــيــع تــنــمــو فــيــهــا الــحــشــائــش والــنــبــاتــات 
الـــبـــريـــة الـــمـــوســـمـــيـــة، كــالــســمــر والـــقـــرط 
المناطق  فــي  الـــروض  وتنتشر  والــعــوســج، 

البالد. في  الشمالية 

نشطة  حركة  للفنون  واقف  مركز  يشهد 
الذين  للمركز  المنتسبين  الفنانين  قبل  من 
يبدعون عدداً من اللوحات الفنية التي تعكس 

الجوانب التراثية والحياتية في قطر، حيث 
يعتبر هؤالء الفنانون أن المهرجان فرصة 

لإلبداع وتقديم أعمال تجذب الجمهور.

الخيول العربية تزهو في سوق واقف

األمطار تكسو الروض بردائها األخضر

مهرجان أبريل مناسبة اإلبداع

Osama  Ali
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