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الحضور  أنظمة  ربــط  أن  المواطنين  مــن  عــدد  أكــد   :] الدوحة- 
واالنصراف في الوزارات والمؤسسات الحكومية بنظام «موارد»، سيحقق 
لملحق  تــصــريــحــات  فــي  مشيرين  واالنـــصـــراف،  الــحــضــور  فــي  االنــضــبــاط 
وعدم  الموظفين  بعض  تسيب  من  سيحد  ذلــك  أن  إلــى   ] منوعات 

مباالتهم بمصالح المراجعين.
وأشاروا إلى أن هذا النظام سوف يلزم الموظفين بمواعيد عملهم لكنه 
على إلزامهم بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه على اعتبار  لن يكون قادراً 
أن وجود الموظف خلف مكتبه قد يكون أحد أشكال البطالة المقنعة عندما 
يكون هذا التواجد بدون نتيجة، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة تشكيل 
الغائب  الموظف  استحقاق  مدى  وتحديد  الغياب  ظروف  في  للنظر  لجنة 

للخصم أم ال.
مقبولة  أعــذار  بدون  دوامهم  عن  يتغيبون  الموظفين  بعض  أن  وأكــدوا 
من  وخصم  لهم  إنــذارات  توجيه  يستحقون  وهــؤالء  متكررة،  وغياباتهم 
رواتبهم لو تكرر غيابهم، ولكن بعض الموظفين يتغيبون لظروف طارئة 
وخارجة عن إرادتهم، وعليه يمكن للموظف أن يقدم ما يفيد سبب الغياب 

فيما بعد.

أظهر استطالع للرأي أجراه ملحق 
منوعات [ أن ٥٦٫٧٪ ال يعرفون 
اسم ممثلهم في المجلس البلدي، وأن 

٧٥٪ منهم لم يلتقوه نهائياً.
وبين االستطالع عدم رضى ٦٧٫٣٪ 

الــخــدمــات  بمستوى  الــمــشــاركــيــن  مــن 
البلدي  المجلس  عــضــو  يقدمها  الــتــي 
الخاص بمنطقتهم، فيما اعتبر ١٦٫٣٪ 
في  جيد،  الخدمة  مستوى  أن  منهم 

حين اعتبره ١٦٫٤٪ منهم متميز.
في  المشاركين  مــن   ٪٦٥٫٥ وأشـــار 
االســتــطــالع إلـــى عـــدم قـــدرة ممثلهم 

مشاكل  حل  على  البلدي  المجلس  في 
عدم  منهم   ٪٨٤٫٥ أكــد  كما  الــدائــرة، 
عضو  قـــام  مــشــاكــل  ألي  مــعــاصــرتــهــم 
المجلس البلدي بحلها. وطالب هؤالء 
بضرورة عمل أعضاء المجلس البلدي 
عــلــى الـــتـــواصـــل بـــصـــورة مــبــاشــرة مع 
لمقترحاتهم  لالستماع  الدائر،  أهالي 

وطرح مشاكلهم أمام المجلس لحلها، 
عضو  اعــتــمــاد  ضـــرورة  إلــى  مشيرين 
تنفيذية  الئحة  على  البلدي  المجلس 
لــــألعــــمــــال ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا مــــع أهـــالـــي 
الدائرة، مما يتيح الفرصة لبيان دوره 

في خدمة أهالي دائرته.
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رضــا  قــــال   :] الدوحة-منوعات 
فـــي تــحــويــل  يـــســـري إنــــه أمـــضـــى ٢٠ عـــامـــاً 
وتحف  وثــريــات  صـــواٍن  إلــى  النحاس  ألـــواح 
إلــى  ذات أشــكــال عــصــريــة وتــراثــيــة، الفــتــاً 
وجــــود إقـــبـــال كــبــيــر مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن 
تحديداً،  بريطانيا  من  األجانب  والسائحين 
النحاسية  والقطع  األوانـــي  يفضلون  حيث 
التذكار،  من  كنوع  شرائها  على  ويعتمدون 
فضالً  الــعــودة،  عند  ألصدقائهم  الهدايا  أو 
عن إقبال اإلخوة من دول مجلس التعاون 

الخليجي.
ويوضح: تمر األلواح النحاسية بمجموعة 

النهائي،  الــشــكــل  إلـــى  لتصل  الــمــراحــل  مــن 
بــدايــة بــلــحــام األلــــواح الــنــحــاســيــة، ومـــن ثم 
ثم  ومــن  الــمــنــاســب،  الــقــالــب  على  تشكيلها 
تــأتــي مــهــمــة الــمــصــمــم الــــذي يــعــتــمــد على 
ـــورود واألشـــكـــال  الــتــصــمــيــم الــزخــرفــي كـــال
ليختار  اإلســالمــيــة  والـــزخـــارف  الهندسية 

بينها على الشكل النهائي.
ومن ثم تأتي عملية «الطرق» باستخدام 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــمــطــارق واألقــــالم 
األلــواح  تصقل  ثــم  ومــن  األحــجــام،  متنوعة 
وتــكــون  عــنــوانــهــا  الــبــريــق  لــيــكــون  النحاسية 

جاهزة للبيع.

نحاسيات سوق واقف تجذب البريطانيين

أصـــــــــــــدرت 
شـــركـــة نــوكــيــا 
تــــــقــــــريــــــرهــــــا 
الــــــــــســــــــــنــــــــــوى 
لـــلـــكـــشـــف عــن 
الـــفـــيـــروســـات 
الــــمــــتــــنــــقــــلــــة 
عــبــر الــهــواتــف 
والـــــــثـــــــغـــــــرات 
بـــــــاألجـــــــهـــــــزة 
الـــــذكـــــيـــــة فــي 

 ،٢٠١٦ عــــام  مـــن  والـــثـــانـــي  األول  الــنــصــف 
كبيرة  مفاجأة  الفنلندية  الشركة  وفجرت 
في   ٪٤٠٠ بــنــســبــة  ــــــادة  زي عـــن  بــــاإلعــــالن 
خالل  الــضــارة  بالبرامج  اإلصــابــة  مــعــدالت 
نسبة الــهــواتــف  وصــلــت  إذ  الــمــاضــي،  الــعــام 

الذكية المصابة بالفيروسات إلى ٨٥٪.
 Androidheadlines لــمــوقــع  ووفـــقـــا 
وأجهزة  أندرويد  هواتف  األمريكي فكانت 
يعد  إذ  للخطر،  عرضة  األكثر  هي  التابلت 

التشغيل  نــظــام 
الــتــابــع لــجــوجــل 
ـــــــر  هـــــــــــو األكـــــــث
شـــــعـــــبـــــيـــــة فـــي 
العالم، وبالتالي 
استهدافا  األكثر 
ــــــل  مــــــــــــــــــن قــــــب

المهاجمين.
وكــــــــــــشــــــــــــف 
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر 
أيـــــضـــــا تــــراجــــع 
الــــفــــيــــروســــات والــــثــــغــــرات عـــلـــى أجـــهـــزة 
الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، ما يدل 
أجهزة  استخدام  من  الساحق  التحول  على 
أشــار  كما  الذكية،  الهواتف  إلــى  الكمبيوتر 
األجهزة  أمن  من  القلق  إلى  أيضا  التقرير 
المتصلة باإلنترنت، بسبب هجمات (دوس) 
بشبكتها  االتــصــال  على  قدرتها  تعوق  التي 
ووظيفتها، واقترحت نوكيا الحلول األمنية 

لحل هذه المشكالت.

Osama  Ali

كتب - إبراهيم صالح:



استطالعات٢٢

محمد العبادي:

حسن المال:

قـــــال مــحــمــد الــــعــــبــــادي: ال 
عضو  بين  فعلي  تواصل  يوجد 
الـــمـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي وأهــــالــــي 
المنطقة، بل ال يحدث التواصل 
هـــذا  هــــل  نــعــلــم  وال  نـــهـــائـــيـــاً، 
الــــدور واجــــب عــلــى الــعــضــو أم 
بالبحث  المنطقة  أهــالــي  على 

واالسترشاد.
وطــالــب بــوضــع آلــيــة تواصل 
بين عضو الدائرة واألهالي من 

لألهالي  تتيح  مختلفة  تواصل  وسائل  خــالل 
القدرة على طرح أفكارهم وتقديم تطلعاتهم 
في كافة المجاالت المتعلقة بتحسين أوضاع 

تقديم  عــن  فــضــالً  المنطقة، 
كـــافـــة الــــشــــكــــاوى لــلــبــت فــي 
حــلــهــا وســــط جـــــدول زمــنــي 
كافة  مــعــرفــة  لــألهــالــي  يتيح 
العضو  وتــحــركــات  ــعــواقــب  ال
فـــي تــحــديــد مــالمــح الـــدائـــرة 

التنموية.
وأضـــــــاف: هـــنـــاك الــعــديــد 
مـــن الــمــتــغــيــرات اإليــجــابــيــة 
انتشار  أبرزها  المنطقة،  في 
الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة، وتــوفــيــر الــعــديــد من 
المواطنون  بها  طالب  التي  الخدمية  المرافق 

في السابق.

قـــال حــســن إبــراهــيــم الــمــال: 
الــبــلــدي  الــمــجــلــس  عــضــو  دور 
فــي دائــرتــنــا غــيــر مــلــحــوظ بل 
ال يــمــكــن قـــيـــاس نــجــاحــه من 
عــدمــه، فــي ظــل عـــدم الــقــدرة 
انتهاء  بعد  معه  الــتــواصــل  على 

االنتخابات.
الوسيلة  أعــلــم  ال  وأضــــــاف: 
بشكل  مــعــه  لــلــتــواصــل  المثالية 
يمكن  كيف  نعلم  وال  مباشر، 

أن أســتــغــل وجـــــــوده فـــي الــمــجــلــس لــتــقــديــم 
إنني  حيث  المشكالت،  وطـــرح  المقترحات، 
الهيئة  أو  المعنية  لـــلـــوزارة  مــبــاشــرًة  أتــوجــه 
منها  نجد  والــتــي  المشكلة  لتوجيه  الرسمية 

المشاكل  لحل  إيجابياً  تفاعالً 
عــضــو  لـــتـــدخـــل  حـــاجـــة  دون 
الـــمـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي. وطــلــب 
حـــســـن إبــــراهــــيــــم الـــمـــال مــن 
عــــضــــو الــــمــــجــــلــــس الــــبــــلــــدي 
تــوطــيــد الــعــالقــة بــيــن ســكــان 
المنطقة، واستثمار أفكارهم 
ومقترحاتهم التنموية، فضالً 
لحل  المستمر  الــتــواصــل  عــن 
أهالي  تخص  التي  المشكالت 
على  تعتمد  كاملة  مذكرة  وتقديم  المنطقة 
الخاصة  العضو  قدمها  التي  المقترحات  كافة 
بالدائرة لبيان تقديمه مشروعات من عدمه 

في ظل انعدام التواصل مع أهالي المنطقة.

آلية التواصل بين العضو واألهالي مفقودة 

دور ممثلنا في البلدي غير ملحوظ

استطالع منوعات [ يكشف:

٥٦٥٦ ٪ ال يعرفون أسماء ممثليهم في البلدي ٪ ال يعرفون أسماء ممثليهم في البلدي
الـــدوائـــر ــي  ــل ــث مــم ــوا  ــق ــت ــل ي لـــم  بـــاالســـتـــطـــالع  الــمــشــاركــيــن  مـــن   ٪  ٧٥

ــــــــــضــــــــــو الــــــــبــــــــلــــــــدي ــــــــــل حــــــــلــــــــهــــــــا ع ــــــــــاك ــــــــــش ـــــــــــــروا أي م ـــــــــــــاص ـــــــــــــع ـــــــــــــــم ي ٨٤٫٥ ٪ ل

أظهر استطالع للرأي أجراه ملحق منوعات [ أن ٥٦٫٧٪ ال يعرفون اسم ممثلهم في المجلس البلدي، وأن 
٧٥٪ منهم لم يلتقوه نهائياً.

البلدي  المجلس  عضو  يقدمها  التي  الخدمات  بمستوى  المشاركين  من   ٪٦٧٫٣ رضــى  عــدم  االستطالع  وبين 
الخاص بمنطقتهم، فيما اعتبر ١٦٫٣٪ منهم أن مستوى الخدمة جيدة، في حين اعتبرها ١٦٫٤٪ منهم متميزة.

وأشار ٦٥٫٥٪ من المشاركين في االستطالع إلى عدم قدرة ممثلهم في المجلس البلدي على حل مشاكل الدائرة، 
كما أكد ٨٤٫٥٪ منهم عدم معاصرتهم ألي مشاكل قام عضو المجلس البلدي بحلها.

وطالب هؤالء بضرورة عمل أعضاء المجلس البلدي على التواصل بصورة مباشرة مع أهالي الدائرة، لالستماع 
لمقترحاتهم وطرح مشاكلهم أمام المجلس لحلها، مشيرين إلى ضرورة اعتماد عضو المجلس البلدي على الئحة 

تنفيذية لألعمال ومناقشتها مع أهالي الدائرة، مما يتيح الفرصة لبيان دوره في خدمة أهالي دائرته.

٦٧٫٣ ٪ غير راضين 
عن خدمات عضو 
البلدي بدائرتهم

٦٥٫٥ ٪ ينتقدون 
عدم قدرة ممثلهم 
على حل المشاكل 

عبدالعزيز المهندي:

عبداهللا المهندي:

قال عبدالعزيز المهندي: ال نعلم ما 
هي حلول ومقترحات عضو المجلس 
الــبــلــدي الــخــاص بــدائــرتــنــا، الــتــواصــل 
مــنــعــدم بــيــنــه وبـــيـــن أهــــل الـــدائـــرة 
االنتخابات،  فــتــرة  مــن  االنــتــهــاء  بعد 
مــضــيــفــا: تــعــانــي الـــدائـــرة مــن نقص 
خاصًة  الخدمية،  المرافق  في  كبير 
والتخضير  والــمــنــتــزهــات  الــحــدائــق 
أســواق  غياب  عن  فضالً  عــام،  بشكل 

الــفــرجــان والــمــحــالت الــتــجــاريــة وال 
لــشــراء  الــمــيــرة  لجمعية  بــديــالً  نــجــد 

حاجيات المنزل.
وأشار المهندي إلى انعدام التواصل 
المجلس  وعــضــو  الـــدائـــرة  أهـــل  بــيــن 
باألهالي  يجتمع  كان  والــذي  البلدي، 
بصورة يومية خالل فترة االنتخابات 
وتــــقــــديــــم الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــشـــاريـــع 
التي  الــفــتــرة  تلك  خــالل  والــخــدمــات 

مطالبا  االنــتــخــابــات،  بــانــتــهــاء  انــتــهــت 
بــــضــــرورة تــــواصــــل عـــضـــو الــمــجــلــس 
لتحقيق  أكبر  بشكل  دائــرتــه  عن  كل 
جدول  وتحديد  أكبر،  بشكل  الفائدة 
يناقشها  الــتــي  األعــمــال  لكافة  زمــنــي 
الــعــضــو فــضــالً عـــن تــوضــيــح الــحــلــول 
بشكل  المطروحة  المشكالت  لكافة 
أكــثــر يــســر، لــبــيــان دور الــعــضــو من 

عدمه من خالل كافة الدوائر.

البلدي  المجلس  عضو  إن  المهندي:  عبداهللا  قال 
التنموية  األفــكــار  مــن  العديد  دوريـــة  بــصــورة  يقدم 
الخاصة بالمنطقة والتي تشهد تنمية عمرانية بشكل 
مــلــحــوظ فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، فــضــالً عــن تحقيق 

العديد من المطالب الخاصة بأهالي المنطقة وحل 
مشاكلهم بصورة مستمرة.

وأشـــــاد بــتــواصــل عــضــو الــمــركــز الــبــلــدي بــصــورة 
دائمة مع األهالي من خالل االجتماعات المستمرة 

حيث  مقترحاتهم  كافة  إلى  واالستماع  بالمجالس 
أنه دائماً على قدر كاف من المسؤولية التي قدمها 
لـــه أهـــالـــي الــمــنــطــقــة مـــن خـــالل انــتــخــابــه لــمــا فيه 

مصلحة الجميع.

 ال تواصل بين األهالي وممثل الدائرة 

ممثلنا في البلدي حقق مطالب الدائرة

كتب - إبراهيم صالح :

الخميس ٩ رجب ١٤٣٨ هـ - ٦ أبريل ٢٠١٧ م 
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الخميس ٩ رجب ١٤٣٨هـ - ٦ أبريل ٢٠١٧م

أكدوا أهمية ربط الحضور واالنصراف بنظام موارد.. مواطنون لـ منوعات [:

مطلوب لجنة لتقييم أعذار غياب الموظفين
للموظفينالجلوس خلف المكاتب إلثبات الحضور دون عمل حقيقي بطالة مقنعة وتوعية  توضيحاً  تحتاج  والخصم  للرقابة  الجديدة  اآللية 

أكــــد عــــدد مـــن الـــمـــواطـــنـــيـــن أن 
واالنصراف  الحضور  أنظمة  ربط 
فــــــي الـــــــــــــــــوزارات والــــمــــؤســــســــات 
ـــنـــظـــام «مـــــــــوارد»،  الـــحـــكـــومـــيـــة ب
ســيــحــقــق االنــضــبــاط فــي الــحــضــور 
واالنــــــــــصــــــــــراف، مــــشــــيــــريــــن فـــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــمـــلـــحـــق مـــنـــوعـــات 
مــن  ســيــحــد  ذلـــك  أن  إلـــى   ]
تــســيــب بــعــض الــمــوظــفــيــن وعـــدم 

المراجعين. بمصالح  مباالتهم 
الــنــظــام  هــــذا  أن  إلــــى  وأشـــــــاروا 
ســـوف يــلــزم الــمــوظــفــيــن بــمــواعــيــد 
على  قــادراً  يكون  لن  لكنه  عملهم 
إلـــزامـــهـــم بــتــنــفــيــذ مــهــامــهــم عــلــى 
وجــود  أن  اعتبار  على  وجــه  أكــمــل 
الــمــوظــف خــلــف مــكــتــبــه قــد يــكــون 
أحـــــد أشــــكــــال الـــبـــطـــالـــة الــمــقــنــعــة 
عــنــدمــا يــكــون هــذا الــتــواجــد بــدون 
نفسه  الوقت  في  مطالبين  نتيجة، 
بــــضــــرورة تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــنــظــر 
فـــــي ظـــــــروف الــــغــــيــــاب وتـــحـــديـــد 
مــدى اســتــحــقــاق الــمــوظــف الــغــائــب 

ال. أم  للخصم 
الــمــوظــفــيــن  بـــعـــض  أن  وأكـــــــدوا 

أعذار  بدون  دوامهم  عن  يتغيبون 
مـــقـــبـــولـــة وغـــيـــابـــاتـــهـــم مـــتـــكـــررة، 
إنذارات  توجيه  يستحقون  وهؤالء 
تكرر  لو  رواتبهم  من  وخصم  لهم 
الموظفين  بــعــض  ولــكــن  غــيــابــهــم، 
ـــــة  يــــتــــغــــيــــبــــون لـــــــظـــــــروف طـــــارئ
وخــــارجــــة عـــن إرادتــــهــــم، وعــلــيــه 
يفيد  ما  يقدم  أن  للموظف  يمكن 
للنظر  بــعــد،  فــيــمــا  الــغــيــاب  ســبــب 
قبل  مــن  وتــقــيــيــمــهــا  األســـبـــاب  فــي 
الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة فـــي الــمــؤســســة 
والــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة، مـــا يــتــطــلــب 
مــن الــمــديــريــن والــمــســؤولــيــن في 
ـــنـــظـــر فــــي غـــيـــاب  الــــمــــؤســــســــات ال
الــعــمــل  عـــن  تـــأخـــره  أو  الـــمـــوظـــف 

الموظف.  يظلم  ال  حتى 
في  اللجنة  دور  أن  إلــى  ولــفــتــوا 
حـــــال تــشــكــيــلــهــا ســـيـــكـــون الــنــظــر 
فـــي األعــــــذار وتــقــيــيــم الـــمـــبـــررات 
الـــــمـــــقـــــدمـــــة وبـــــــحـــــــث جــــديــــتــــهــــا 
رفــع  ثـــم  ومـــن  أوالً،  وشــفــافــيــتــهــا 
لــإلفــادة،  البشرية  للموارد  تقرير 
بعد  الخصم  عملية  تتم  ذلك  وبعد 
دراســـــة حـــالـــة الــغــيــاب لــلــمــوظــف، 

أحد. يُظلم  ال  حتى 

فيصل الهاجري: 

مسلم النابت:

محمد بن طرجم :

أكد فيصل الهاجري أن تطبيق نظام البصمة في حضور 
في  هو  والــوزارات  المؤسسات  أغلب  في  الموظفين  وغياب 
غاية األهمية بهدف ضبط الموظفين بالحضور في أوقات 
في  المهمة  األمور  من  فهذه  خالله،  الخروج  وعدم  الدوام 
الحياة الوظيفية سواء كان ذلك في المجال الحكومي أو في 

مجال القطاع الخاص. 
يتسبب  طـــارئ  لــظــرف  الــمــوظــف  يتعرض  قــد  وأضــــاف: 
بــتــأخــره أو تــغــيــبــه عـــن الــعــمــل، أو خـــروجـــه خــــالل وقــت 
أن  إلــى  الفتاً  الموقف،  هــذا  يتكرر  أال  ينبغي  ولكن  العمل، 
بدون  دوامهم  عن  يتأخرون  أو  يتغيبون  الموظفين  بعض 
توجيه  يستحقون  فهؤالء  متكررة  وغياباتهم  مقبولة  أعذار 
إنــذارات لهم وخصم رواتبهم، ولكن من يتغيب عن عمله 
لظرف طارئ وخارج عن إرادته، على المؤسسة األخذ بعين 
االعتبار هذا األمر وبحث األسباب وتقييمها من قبل اللجنة 

المختصة. 
وطالب بضرورة تشكيل لجنة للنظر في األعذار وتقييم 
المبررات المقدمة من قبل الموظف بسبب غيابه أو تأخره 
عن عمله وبحث جديتها أوالً، ومن ثم تقوم اإلدارة برفع 
عملية  تتم  ذلــك  وبعد  لــإلفــادة،  البشرية  للموارد  تقريرها 
الخصم بعد دراسة حالة الغياب للموظف، حتى ال يُظلم أحد 
بسبب اآللّية الجديدة، كما يجب على الجهات والمؤسسات 
من  للخصم  الجديدة  باآلليات  الموظفين  بتوعية  تقوم  أن 

الرواتب والرقابة على الدوام. أوضح مسلم النابت أن تطبيق نظام 
والشركات  المؤسسات  يساعد  البصمة 
عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم بــمــوظــفــيــهــا ومــعــرفــة 
أوقـــات حــضــورهــم وانــصــرافــهــم وهــذا 
ـــكـــن أبــــــرز عـــيـــوبـــه أنـــه  أمـــــر جـــيـــد، ول
يـــحـــجـــم طــــاقــــات الـــمـــوظـــفـــيـــن ضــمــن 
ســاعــات مــعــيــنــة، ويــقــيــس أداءهــــم من 
الوقت  في  الصباحي  حضورهم  خــالل 
المحدد وهذا خطأ، ألن الموظف الذي 
قد  المثال  سبيل  على  ساعة  يتأخر  قد 
بعد  لساعات  العطاء  على  قـــادراً  يكون 
خلف  الــجــلــوس  أن  كما  الــــدوام،  انــتــهــاء 
الــمــكــتــب فــقــط إلثـــبـــات الـــوجـــود حتى 
يــحــيــن مــوعــد االنــــصــــراف يــعــد بــطــالــة 
مقنعة، وهذه عقدة تعاني منها معظم 
الـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات الـــتـــي تــقــوم 
بــخــصــم ســـاعـــات الــتــأخــيــر مـــن رواتـــب 
اإلضــافــات  إلــى  النظر  دون  الموظفين 
اإليجابية التي حققوها في بقية اليوم، 
ال  نظري  وجهة  مــن  الجديدة  فاآللية 

تصلح أن تكون أداة أساسية في تقييم 
على  دليل  أبرز  اإلنتاج  ألن  الموظفين، 
لعمله  واحترامه  وحبه  الموظف  كفاءة 
أكــثــر مــن أهــمــيــة حــضــوره وانــصــرافــه 

والخصم من راتبه لو تأخر أو تغيب.
بــمــواعــيــد  االلــــتــــزام  أن  إلــــى  وأشــــــار 
أمـــر يجب  وانــصــرافــاً  الــــدوام حـــضـــوراً 
مــراعــاتــه مـــن جــمــيــع الــمــوظــفــيــن وأن 
يــكــون الــشــخــص رقــيــب نــفــســه قــبــل أي 
شــخــص أو نـــظـــام يــتــم تــطــبــيــقــه عــلــى 
بالمسؤولية  الموظف  فشعور  الموظف، 
تـــجـــاه عــمــلــه، هـــو جــــزء مـــن الــتــزامــه 
ومجتمعه  أســرتــه  تــجــاه  بــمــســؤولــيــاتــه 
ووطنه، وأيضاً هو شعور ينبع عادة من 
يمكن  وال  واٍع،  وضمير  أخالقي  التزام 
زرعه في عقل وممارسات الفرد حتى 
الرقابية  األساليب  أكثر  تطبيق  تم  إن 

صرامة على الموظف.
ـــالـــحـــضـــور  وأضـــــــــــــاف: االلــــــــتــــــــزام ب
الصباحي لدى أغلب الموظفين ال يعني 

أن جميع الموظفين فعالون ومخلصون 
وقتهم  يقضون  مــن  فهناك  لعملهم، 
الوقت،  طيلة  آلخر  مكتب  من  بالتنقل 
انــصــرافــهــم  مـــوعـــد  يــحــيــن  أن  وقـــبـــل 
بعملهم،  اهــتــمــامــهــم  بــإظــهــار  يــبــدأون 
مكاتبهم  خــلــف  يجلسون  مــن  وهــنــاك 
والهواتف  الحاسوب  أجهزة  ويستغلون 
في التواصل مع زمالئهم وأصدقائهم.

البصمة  نظام  تطبيق  أن  إلــى  ونــوه 
مـــن الـــحـــلـــول الـــتـــي قـــد تــنــظــم الــعــمــل 
ولكن  ومديره  الموظف  بين  والعالقة 
تطرأ  قد  التي  الظروف  مراعاة  يجب 
عـــلـــى الـــمـــوظـــف مـــن مـــشـــاكـــل صــحــيــة 
واجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا مــن الــظــروف، 
وهذا ال يعني أنني أقف ضد استخدام 
نـــــظـــــام الــــبــــصــــمــــة فــــــي الــــمــــؤســــســــات 
تطبيق  عــنــد  يــجــب  ولــكــن  والــــــوزارات 
الـــذي  ــالــشــكــل  ب يـــتـــم  أن  الــــقــــرار  هــــذا 
ظروف  ويراعي  مجتمعنا  مع  يتماشى 

الخاصة.  الموظفين 

قال محمد بن طرجم إن وضع نظام 
بعض  فــي  الكبير  نجاحه  أثبت  البصمة 
الــمــؤســســات والــشــركــات الــكــبــرى، لذلك 
كان ال بد من تطبيقه في كافة اإلدارات 
الحكومية منذ سنوات من أجل االرتقاء 
في  خــاصــة  الموظفين،  والــتــزام  بـــاألداء 
القطاعات الهامة مثل المراكز الصحية، 
والبلديات  ــمــدارس،  وال والمستشفيات، 
المهمة  الحكومية  الجهات  من  وغيرها 
كـــون هـــذه الــجــهــات لــهــا عــالقــة كــبــيــرة 
بـــخـــدمـــة الـــجـــمـــهـــور، خـــاصـــة فــــي ظــل 
تــســيــب بـــعـــض الــمــوظــفــيــن وتـــأخـــرهـــم 
فــي الــحــضــور إلــى الــــدوام مــا يعمل على 

وأضـــاف:  الــمــراجــعــيــن.  مــصــالــح  تعطيل 
يــقــضــي بــعــض الــمــوظــفــيــن وقــتــهــم في 
تــنــاول اإلفــطــار وشـــرب الــشــاي والقهوة 
إلى  يعودون  ما  وغالباً  الصالة  ثم  ومن 
ينصرفون  ثم  ومن  متأخرين  مكاتبهم 
ـــــدوام  قــبــل نــصــف ســـاعـــة مـــن نــهــايــة ال
الرسمي، والمتضرر في هذه الحالة هو 
المراجع لتلك الدوائر الحكومية، ولذلك 
واالنصراف  الحضور  نظام  تطبيق  فــإن 
التسيب  هــذا  مــن  يــحــد  ســوف  بالبصمة 
وعـــــــدم الــــمــــبــــاالة إضــــافــــة إلـــــى تــحــمــل 
أعــمــال  بــالــدوام  الملتزمين  الموظفين 

المتأخرين والمتهاونين والغائبين.

الراتب  خصم  موضوع  أن  إلــى  ولفت 
الــمــتــأخــر  أو  الــمــتــغــيــب  الـــمـــوظـــف  مــــن 
يــجــب أن يــتــوافــق مــع ســبــب الــغــيــاب أي 
بــمــعــنــى أنـــه يــجــب عــلــى الــمــديــريــن في 
النظر  الحكومية  والــدوائــر  المؤسسات 
غيابه  يكون  فقد  الموظف  غياب  حــول 
ــلــدوام والــعــمــل، وقــد  بسبب اســتــهــتــاره ل
لظرف  غيابه  أو  الموظف  تأخير  يكون 
فال  تأجيله،  يستطيع  ولم  وعاجل  طارئ 
يجب أن يكون هناك خصم للموظف إال 
واضحاً  دليالً  المتغيب  الموظف  قدم  إذا 
يتم  ال  حتى  غيابه  أو  تأخره  سبب  على 

ظلم الموظف.

نظام البصمة يحقق االنضباط

الحضور ال يعني فعالية الموظفين 

البصمة تحد من التأخير والغياب

قضايا ساخنة

Osama  Ali

كتب ـ مصطفى عدي: 
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تحقيق

ڈ كيف تعلمت مهنة التحنيط ؟
- تركت الدراسة في سن صغيرة 
من كثرة حبي للتحنيط حيث كان 
والدي يمارس هذه المهنة مما وّلد 
وتحنيطها  للحيوانات  ُحباً  بداخلي 
شغفي  التحنيط  أصــبــح  هنا  ومــن 
الوحيد وبقائي مع الحيوانات ألكبر 

فترة ممكنة.
عــلــى  اإلقـــــــبـــــــال  حــــجــــم  مــــــا  ڈ 

التحنيط ؟
- هناك إقبال من الزوار، حيث 

شخص   ٤٠٠ قــرابــة  الــمــحــل  يـــزور 
يــومــيــاً لــلــتــعــرف عــلــى الــحــيــوانــات 
ـــقـــة الــتــحــنــيــط  الــــمــــوجــــودة وطـــري
التي  والطيور  الحيوانات  ومشاهدة 

قمت بتحنيطها.
ڈ مـــن شـــــروط ســــوق الــحــرف 
الـــحـــرف  تـــتـــم  أن  واقــــــف  بـــســـوق 
تمكنت  فــكــيــف  نــفــســه،  بــالــمــحــل 
الصعبة  الهواية  هذه  ممارسة  من 

بالمحل ؟
- نـــعـــم، وهــــــذا مــــا يــمــيــز ســـوق 
في  للمارة  يتسنى  حيث  الــحــرف، 
سوق  إلى  والمتجهين  واقــف  سوق 
الــــحــــرف، الـــتـــعـــرف عــلــى طــريــقــة 
الطيور  خاصة  الحيوانات،  تحنيط 

والــــحــــبــــاري، فــــي الـــمـــحـــل نــفــســه، 
بــتــخــصــيــص مــــكــــان مـــجـــهـــز بــكــل 

األدوات والوسائل للتحنيط.
ڈ كيف تتم عملية التحنيط ؟

مراحل  بخمس  يمر  التحنيط   -
مرحلة التنظيف وفيها  في البداية 
نقوم  ثم  ظهره  على  الحيوان  نضع 
ابتداء  بالمشرط  طولي  شــق  بعمل 
مـــن الــقــفــص الـــصـــدري وحــتــى ما 
خمسة  بنحو  الــمــخــرج  فتحة  قــبــل 
شديد  بــرفــق  وذلـــك  سنتيمترات، 
الــبــطــنــي،  ــالــجــدار  ب الــمــســاس  دون 
ثـــم يــتــم فــصــل الــجــلــد عـــن الــلــحــم 
ورفق  بعناية  المشرط  باستخدام 
بعدها  الخلفية،  الــقــوائــم  وكــذلــك 
نقوم بقطع األرجل ثم فصل الجلد 
من  الجلد  وتخليص  الرأس  باتجاه 
مــنــطــقــة الــظــهــر، ثـــم قــطــع الــذيــل 
وتــنــظــيــفــه عــــن طـــريـــق شــــد لــحــم 
ينقطع  أال  على  الحرص  مع  الذيل 
الــجــلــد، ثــم تـــرك الــجــلــد مــن شهر 
الحشرات  عــن  بعيداً  يــومــاً   ٤٥ إلــى 
من  القطعة  ترميم  ثم  والبكتيريا، 

الداخل وإزالة جميع الدهون.
الجمجمة  إلـــى  الـــوصـــول  وعــنــد   
يــــتــــم ســــلــــخ الـــــــــــرأس بـــالـــمـــشـــرط 

بما  الــلــحــوم  جــمــيــع  مــن  وتنظيفه 
فــيــهــا الـــلـــســـان، ومـــــن ثــــم إخـــــراج 
السكين  تحريك  أو  بملعقة  الــمــخ 

الــمــاء  إدخـــال  ثــم  الجمجمة  داخـــل 
ويأتي  المخ  يخرج  ثم  جيداً  ورجه 
عملية  وهــي  العيون  إخـــراج  ثــالــثــاً: 

معقدة، ولكي تحافظ على رموش 
الــحــيــوان كــمــا هــي البــد مــن الــدقــة 
العين  نــزع  وثــم  الجفون  قطع  فــي 
بملعقة وتنظيف محجر العين من 
الشحوم وأخيراً تبقى من شهر إلى 
٤٥ يوماً في مواد حافظة كيماوية، 
ثم يبقى الرأس ٣ أيام في الشمس.
صنع  فهي  الثانية  المرحلة  أمــا 
المطلوبة  المقاسات  بنفس  القالب 
وكـــل تــفــاصــيــل الــحــيــوان والــحــركــة 
وتفاصيل  الــعــضــالت  وإبــــراز  أيــضــاً 
الــجــســم الــدقــيــقــة، وتــفــصــيــل شكل 
أذن  يـــشـــبـــه  بـــالســـتـــيـــكـــي  طــبــيــعــي 
الــحــيــوان مــن نــاحــيــة شــكــل األذن، 
لــيــحــافــظ عــلــى امــــتــــداد واعـــتـــدال 
الطبيعي  بالشكل  وإظهارها  األذن، 
والخيوط  األســالك  نجهز  ثم  ومن 
ونجهز  السبحة.  سلك  مثل  القوية 
الــجــلــد  ألن  اإلبـــــــر  ــــــــواع  أن أصــــلــــب 
كرتين  ونحضر  اخــتــراقــه،  صعب 
مــن الــكــريــســتــال لــوضــعــهــمــا مكان 

العينين.
مرحلة  الثالثة  المرحلة  وتعتبر 
الـــبـــنـــاء وفـــيـــهـــا نــلــبــس الــجــمــجــمــة 
ــقــالــب بـــدقـــة كـــبـــيـــرة، ونــدخــل  ــال ب
ـــيـــن مــن  ـــوعـــت ـــمـــصـــن الــــكــــرتــــيــــن ال

الــكــريــســتــال، ونــخــيــط الــجــلــد حــول 
مقاس  حسب  على  البعض  بعضه 
الجلد،  لــمــقــاس  الــمــســاوي  الــقــالــب 
ومـــــن ثــــم نــجــمــع الــهــيــكــل كـــامـــًال 
بالجمجمة  الــقــرون  تثبيت  ويــتــم 
وبــالــطــريــقــة نــفــســهــا يــلــبــس الــجــلــد 

بقالب الجسم بالكامل.
وفـــــي الـــمـــرحـــلـــة الــــرابــــعــــة يــتــم 
تجميل المجسم حيث نأخذ الرأس 
ونـــنـــظـــفـــه، وذلـــــك بــحــكــه بــمــشــط 
لكي  ولين  برفق  خاص  بالستيكي 
الــرأس،  فيتشوه  الشعر  يتساقط  ال 
ــلــحــيــوان، ونــصــبــغ  بـــمـــواد خــاصــة ل
الــعــيــون ويـــتـــم رســمــهــا وإبـــرازهـــا 
بــشــكــل طــبــيــعــي، ودهـــــن الـــقـــرون 

بمادة خاصة للتنظيف.
وفـــــي الـــمـــرحـــلـــة األخــــيــــرة يــتــم 
على  القاعدة  على  الحيوان  تثبيت 
نفس الهيئة التي يريدها المشتري.

تــحــنــيــط  ـــقـــة  طـــري هـــــي  مـــــا  ڈ 
األسماك ؟

مــن  أســــهــــل  تـــعـــد  األســـــمـــــاك   -
من  تأخذ  فهي  األخرى  الحيوانات 
٤ أيــام إلــى أســبــوع فــي محلول ثم 
من  العينين  ونضع  القالب،  نلبسها 

الكريستال.

ڈ ما أندر الحيوانات التي قمت 
؟ بتحنيطها 

- النمر السيبيري، الفهد، الشبل 
األبيض.

التي  القطرية  الحيوانات  ما  ڈ 
؟ بتحنيطها  قمت 

- الــطــيــر، الــحــبــاري، الــكــروان، 
المها. الغزال،  الثعلب، 

بالقالب  التحنيط  عن  حدثنا  ڈ 
بالقش  التحنيط  بين  الفرق  ومــا 

أو القطن ؟
أصعب  هــو  بالقالب  التحنيط   -
أنــــــــواع الـــتـــحـــنـــيـــط، وذلـــــــك لــغــالء 
والــقــش،  بالقطن  مــقــارنــة  الــمــادة 
حيث  مــن  دقـــة  أكــثــر  األول  ويــعــد 
الـــعـــضـــالت وحـــركـــة الــجــســم بــأي 
حـــركـــة تــجــمــع تــفــاصــيــل الــحــركــة 
وهــذا  الــجــســم،  حــركــة  عــن  لتعبر 
على  األول  هو  التحنيط  من  النوع 

الخليج. مستوى 
ڈ ما أغلى قطعة تم تحنيطها ؟

ألف   ٥٠ قيمته  وكانت  األســد،   -
ريال. 

ڈ أرخص قطعة ؟
ــــواع الــطــيــور  - كـــان نــوعــاً مــن أن

بقيمة ١٥٠ رياالً.

إبراهيم عمران اختصاصي التحنيط  لـ منوعات [:

أسعار الحيوانات المحنطة وصلت ٥٠ ألف ريال
ـــــــــــاً  ـــــــــــي ـــــــــــوم ي ــــــــــــــــــــــــــــــــون  زب  ٤٠٠ ـــــــــل  ـــــــــب ـــــــــق ـــــــــت ـــــــــس ي ـــــــــــــل  ـــــــــــــح ـــــــــــــم ال

أوضــــح إبـــراهـــيـــم عـــمـــران - اخــتــصــاصــي تــحــنــيــط  بــالــقــالــب 
تــتــرواح  الــمــحــنــطــة  الــحــيــوانــات  أســـعـــار  أن  الحرف-  ســـوق  فـــي 
بتحنيط  قــام  أنــه  إلــى  ريــال،الفــتــاً  ألــف   ٥٠ إلــى  ١٥٠ريــــاالً  بين 
الفهد،  السيبيري،  النمر  منها  الــحــيــوانــات  أنــدر  مــن  مجموعة 
الــشــبــل األبــيــض،هــذا بــاإلضــافــة إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــحــيــوانــات 
والثعلب،باإلضافة  والكروان  منها،الحباري  القطرية  والطيور 

والمها. الغزال  إلى 
فن  التحنيط  إن   ] منوعات  ملحق  مع  حــوار  في  وقــال 
وطيورهم  بحيواناتهم  االحتفاظ  من  الحيوانات  محبي  يُمكن 
الـــنـــادرة كــقــطــعــة فــنــيــة ثــابــتــة وبــالــوضــع الـــذي يــريــدونــه جــســداً 
أن  مــوضــحــاً  األبـــد،  إلــى  بصرهم  أمــام  شــاخــصــاً  ليظل  روح  بــال 

التنظيف. أولها  مراحل  بخمس  يمر  التحنيط 

كتب - إبراهيم صالح:
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تكنولوجيا

تــعــرضــت الــســيــارة ذاتـــيـــة الــقــيــادة 
التي تختبرها شركة أوبر في بعض 
الـــواليـــات األمــريــكــيــة، لــحــادث كبير 
التى  الــصــور  وكشفت  الــطــريــق،  على 
نــشــرت عــلــى تــويــتــر أن ســيــارة أوبــر 
جانبها  عــلــى  انــقــلــبــت  الــقــيــادة  ذاتــيــة 
بعد أن تسببت في حادث في تيمبي 

بوالية أريزونا.

لموقع  تصريح  فــي  أوبـــر  وأكـــدت 
"بلومبرج" األمريكى صحة الصورة 
التي تظهر فيها سيارتها ذاتية القيادة 
"أوبر فولفو" . ولم يتم الكشف عن 
أي  هناك  كــان  إذا  مــا  حــول  تفاصيل 
أو  القيادة  ذاتية  السيارة  في  شخص 
سائقون آخرون على الطريق أصيبوا 
بــإصــابــات خــطــيــرة، وحــتــى اآلن لم 

تعلن الشركة عن تفاصيل الحادث أو 
األمر الذي تسبب فيها.

ســبــق  أوبـــــــر  أن  بــــالــــذكــــر  جــــديــــر 
وقـــــررت نــقــل اخـــتـــبـــارات الــســيــارات 
سان  من  بها  الخاصة  القيادة  ذاتية 
ديسمبر  في  أريزونا  إلى  فرانسيسكو 
الــمــاضــي، وفـــي األســابــيــع األخـــيـــرة، 
مهتمة  غير  أوبــر  أن  تقارير  كشفت 

ـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــتــي  بـــاتـــبـــاع ال
النوع  لهذا  كاليفورنيا  والية  وضعتها 

من السيارات.
وتــمــثــل الـــســـيـــارات ذاتـــيـــة الــقــيــادة 
العديد من التخوفات لدى الجمهور، 
ألنــهــا تعمل بـــدون ســائــق وهــو األمــر 
حــوادث  فــي  يتسبب  أن  يمكن  الـــذي 

خطيرة على الطريق.

سيارة أوبر ذاتية القيادة تتعرض لحادث بوالية أريزوناسيارة أوبر ذاتية القيادة تتعرض لحادث بوالية أريزونا

سامسونج  شــركــة  كشفت 
هاتفيها  عــن  إعــالنــهــا  خــالل 
عــن   +Sو٨  S٨ جـــالكـــســـى 
يــمــكــن  ـــتـــي  ال  DeX وحــــــدة 
الهاتف  لتحويل  استخدامها 
كمبيوتر،  بــيــئــة  إلـــى  الــذكــى 
ورغم أن الشركة لم تكشف 
المؤتمر،  خالل  سعرها  عن 
إال أن أحدث تقارير كشفت 
أن وحدة DeX ستصل بسعر 
الواليات  في  دوالر   ١٤٩٫٩٩
أن  المنتظر  ومن  المتحدة، 
بحلول  للمستخدمين  تصل 
 ٢١ فــي  وربــمــا  أبــريــل  نهاية 
ــــل مــــع طــــــرح الـــهـــاتـــف  ــــري أب

للمستخدمين.
ووفـــقـــا لــمــا نـــشـــره مــوقــع 
فإن  الهندي،   phonearena
كقاعدة  تعمل   DeX وحـــدة 

يــــتــــم وضـــــــع أحـــــــد هـــاتـــفـــي 
عليها   +S٨ أو   S٨ جالكسي 
باإلضافة  بها  شاشة  توصيل 
إلـــى لــوحــة مــفــاتــيــح وفــــأرة، 
بيئة  تشبه  عمل  بيئة  لتوفر 
عـــمـــل أنـــظـــمـــة الــكــمــبــيــوتــر 

هو  الفارق  أن  إال  الشخصي، 
أنــدرويــد،  بنظام  يعمل  أنــه 
كـــمـــا تــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــيــن 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
وتــعــدد  بــالــفــأرة  التطبيقات 

النوافذ والمهام.

تصميم  تعديل  تتيح  كما 
واجــــهــــة الـــمـــســـتـــخـــدم عــلــى 
الــــهــــاتــــف لـــتـــبـــدو مــشــابــهــة 
ـــنـــدوز،  لـــواجـــهـــات نـــظـــام وي
ــــهــــا مـــــألـــــوفـــــة  ــــجــــعــــل مـــــــــا ي
يمكن  كــمــا  للمستخدمين، 

التحكم  للمستخدمين  أيضا 
بـــحـــريـــة فــــي هـــــذه الـــنـــوافـــذ 
لـــتـــحـــريـــكـــهـــا وتـــصـــغـــيـــرهـــا 
والـــــتـــــعـــــديـــــل عــــلــــيــــهــــا، مـــع 
القطعة  هـــذه  أن  مــالحــظــة 
تـــشـــغـــيـــل،  نـــــظـــــام  تـــــوفـــــر  ال 
وإنـــمـــا تــقــوم بــتــكــبــيــر نــظــام 
أنــــــدرويــــــد الــــمــــوجــــود عــلــى 
ليتناسب  وتــعــديــلــه  الــهــاتــف 
مــــع طــبــيــعــة األعــــمــــال الــتــى 
فيما  المستخدم،  بها  يــقــوم 
تــعــاونــت شــركــة ســامــســونــج 
مايكروسوفت  مــن  كــال  مــع 
ــــــــــى، وذلـــــــك لــتــوفــيــر  وأدوب
الـــدعـــم لــتــطــبــيــقــات أوفــيــس 
وتـــطـــبـــيـــقـــات الــتــصــمــيــمــات 
وغــــيــــرهــــا خــــــالل الـــعـــرض 
لــــالســــتــــفــــادة مـــــن الـــشـــاشـــة 

الكبيرة.

تبويب جديد لــ جوجل باليوحدة DeX لتحويل جالكسي S٨ لكمبيوتر

أطــلــقــت شــركــة جــوجــل تــحــديــثــاً جــديــداً 
 "Play Store" لمتجر التطبيقات التابع لها
 Free” بـــ يعرف  جــديــداً  تبويباً  وفــر  الــذي 
األســبــوع  تطبيق  أو   'App of the Week
خالله  مــن  تعرض  تبويب  وهــو  المجاني، 
الحصول  يمكن  مــدفــوعــا  تطبيقا  الــشــركــة 
عليه بشكل مجانى خالل فترة زمنية تصل 
إلى أسبوع، وهى الميزة التى كانت توفرها 

شركة أبل في متجرها.
 androidpolice ووفقا لما نشره موقع
بالي"  "جوجل  متجر  فكان  األمريكي، 
مع  التطبيقات  سعر  الــســابــق  فــي  يــعــرض 

على  المستخدم  لتحفيز  عليه  خط  وضع 
الــمــدفــوع،  لسعره  يــعــود  أن  قبل  تحميله 
لمتجر  المستخدمين  ذهاب  فعند  واآلن 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات ســـيـــجـــدون هـــــذا الــتــبــويــب 
 Free App of بـــ  يــعــرف  والـــذي  الــجــديــد 
صــفــحــة  أســـفـــل  فـــي  يــظــهــر   the Week
أو  الذكية  الهواتف  على  ســواء  التطبيقات 

الويب. منصة  عبر 
واحـــدا  تطبيقا  الــجــديــد  الــتــبــويــب  ويــضــم 
مجاني  بشكل  إتاحته  ويتم  مدفوعاً  فقط 
بعد  يختفى  ثــم  فقط،  واحــد  أســبــوع  لمدة 

ذلك، ويظهر تطبيق آخر بدال منه.

إيقاف دعم تطبيق ماسنجر 
على نظام ويندوز فون ٨,١

 Google Maps 
تشارك موقعك  مع أصدقائك

 ٨٫١ فــون  ويــنــدوز  على  سكايب  تطبيق  دعــم  وقــف  بعد 

فــي وقــت مبكر مــن هــذا الــشــهــر، يــبــدو أن نــظــام تشغيل 

مايكروسوفت على وشك فقدان خدمة رسائل أخرى في 

بوك  فيس  بدأ  إذ  ماسنجر،  بوك  فيس  وهي  مارس  نهاية 

مؤخرا إرسال رسائل عبر البريد اإللكتروني ألولئك الذين 

 ٨ فون  ويندوز  أجهزة  على  ماسنجر  تطبيق  يستخدمون 

الشهر.  هــذا  نهاية  التطبيق  دعــم  بانتهاء  إلعالمهم  و٨٫١ 

القرار  هذا  يبدو  ال   Phonearena الهندي  للموقع  ووفقا 

بسوق  فــون  ويــنــدوز  نظام  حصة  تدني  مــع  خاصة  غريبا 

جميع  في   ٪١ من  أقل  إلى  وصلت  والتي  الذكية،  الهواتف 

أنحاء العالم في العام الماضى، كما تعني هذه الخطوة أن 

فإذا  الفائدة،  عديمي  أصبحا  و٨٫١   ٨ فون  ويندوز  نظامي 

يجب  األنظمة،  بهذه  مدعوما  ذكيا  هاتفا  تستخدم  كنت 

التحديث لجهاز يعمل بويندوز ١٠ بدال من ذلك.

خرائطها  خدمة  تحديث  عــن  جوجل  شركة  أعلنت 
بعرض  لألصدقاء  للسماح  جديدة  ميزات  مع  الشعبية 
تعمل  وال  الحقيقي،  الوقت  في  لآلخر  منهما  كل  موقع 
موقعك  مشاركة  قــررت  إذا  إال  الموقع  مشاركة  ميزة 
التي  المدة  تحديد  ويمكنك  معين،  شخص  مع  الحالى 
يرى فيها صديقك موقعك، وسيوفر هذا لمستخدمي 
خـــرائـــط جــوجــل طــريــقــة ســهــلــة لــلــســمــاح ألصــدقــائــهــم 
بمعرفة مدى قربهم، أو بعدهم أو الفترة التي أمامهم 
انسايدر"  "بيزنس  لموقع  ووفقا  معين.  لمكان  ليصلوا 
الكفاية  فيه  بما  بسيطة  الجديدة  فالميزة  البريطاني، 
لالستخدام، وتتطلب فقط الضغط على النقطة الزرقاء 
 ، موقعي"  حــدد "مشاركة  ثم  موقعك  إلــى  تشير  التي 
قائمة  فــي  شخص  أي  مــع  موقعك  مــشــاركــة  ويمكنك 
 ios كانت  إذا  عما  النظر  بغض  جــوجــل،  اتــصــال  جهات 
أو أندرويد أو على جهاز كمبيوتر، سيكون لديك أيضا 
خيار لتجاوز جهات اتصال جوجل ونسخ رابط إلرساله 
التحديث  أن  جوجل  شركة  وقــالــت  مستخدم.  أي  إلــى 
ســيــبــدأ فـــي الـــوصـــول إلـــى الــمــســتــخــدمــيــن خـــالل األيـــام 

. iOS القادمة، سواء على األندرويد أو

أبــل  أن   IHS شــركــة  محللة  ألــكــســنــدر"  "رودا  قــالــت 

تستعد إلنتاج آيباد برو قياس ١٠,٥ بوصة، بعد أن أشارت 

التسريبات من قبل إلى أن هذا الجهاز الجديد سيظهر في 

مارس، لكن فاجأت أبل محبيها بطرح جهاز آخر. ووفقا 

لموقع Digitimes األمريكى ستطرح أبل النسخة الجديدة 

مقرها  بافتتاح  احتفاال  أبــريــل،  أوائـــل  فــى  بــرو  آيــبــاد  مــن 

الجديد، لذا قد يتم إطالق آيباد برو الجديد بشكل محدود 

في الربيع بالواليات المتحدة وبعض األسواق األخرى، مع 

التوسع تدريجيا في باقي دول العالم. من الجدير بالذكر 

إعالن شركة أبل منذ عدة أيام عن آيباد جديد قياس ٩,٧ 

يحمل  للفيديوهات  جديد  تطبيق  جنب  إلــى  جنبا  بوصة، 

اسم clips ونسخة حمراء من هاتفي آيفون ٧ و٧ بلس.

أبل تنتج آيباد برو بشاشة ١٠٫٥ بوصة

G٦Gإل جي تجري اختبارات قاسية لهاتف إل جي تجري اختبارات قاسية لهاتف ٦
قاسية  اخــتــبــارات  جــى  إل  شــركــة  تــجــري 
الكارثة  لتجنب   G٦ الجديد  لهاتفها 
سامسونج  لها  تعرضت  الــتــي 
ـــــــعـــــــام الـــــمـــــاضـــــي،  ال
وسمحت الشركة 
الـــــــــكـــــــــوريـــــــــة 
الجنوبية 

مــــؤخــــًرا لـــوســـائـــل اإلعــــــالم الـــكـــوريـــة بــالــتــجــول 
هواتفها  واخــتــبــار  بفحص  الــخــاصــة  بــالــمــرافــق 
لمشاهدة الخطوات التي تتبعها الشركة للتحقق 

من مدى سالمة الهاتف الجديد.
الــهــنــدي   Phonearenaha لــمــوقــع  ـــا  ووفـــًق
 ٥٠ بشحن  تقوم  أنها  عن  أيًضا  جى  إل  كشفت 
ألف وحدة من G٦ يومًيا، لكنها تضع السالمة 
كأولوية أولى، إذ يخضع الهاتف لعدة اختبارات 
وعلى  الــمــرتــفــعــات  مــن  الــســقــوط  ضمنها  مــن 
الــصــلــب واألخـــشـــاب أو أرضـــيـــات الــســجــاد، مع 

تسجيل النتائج من قبل الكاميرات لدراستها.
تترك  فال  البطاريات  الختيارات  بالنسبة  أما 
الشركة شيئا للصدفة، إذ قال "كيم سونج وو" 
الرقمية،  جى  إل  بحديقة  المهندسين  كبير 
حـــيـــث تـــجـــرى جــمــيــع االخـــــتـــــبـــــارات: "إن 
هذه  نفعل  ونحن  القنبلة،  تشبه  البطارية 
حال  شخص  أي  إصــابــة  لمنع  االخــتــبــارات 
انفجارها، فالهدف ليس فقط التحقق مما 
إذا كانت البطارية سوف تنفجر تحت أشد 
األضــرار  مــن  للحد  أيضا  ولكن  الــظــروف، 

في نهاية المطاف" .

 ظــــهــــرت مـــــؤخـــــرا الــــعــــديــــد مــن 

الــتــقــاريــر الـــتـــي أشــــــارت إلــــى قــيــام 

بــعــض الـــهـــاكـــرز بـــاخـــتـــراق بــيــانــات 

 iCloud على  الحسابات  من  العديد 

وهـــو األمــــر الــــذي نــفــتــه شــركــة أبــل 

تــمــامــاً، لــكــن هـــذا فــي نــفــس الــوقــت 

الخصوصية  مــخــاوف  بعض  يــتــرك 

لــــدى الــمــســتــخــدمــيــن، وفــيــمــا يــلــى 

نـــعـــرض بـــعـــض الـــنـــصـــائـــح والــحــيــل 

حماية  على  المستخدمين  لمساعدة 

بياناتهم على iCloud من االختراق 

يلى: كما 

بخطوتين: التحقق  ميزة  تفعيل   

والــمــمــيــزة  الــجــيــدة  األدوات  مــن 

المستخدم  على  الحسابات،  لحماية 

أنه  وتعنى  حسابه،  لحماية  تفعيلها 

الدخول  من  شخص  أي  يتمكن  لن 

إلى حسابك من جهاز غير معروف 

حتى ولو كان يمتلك بيانات تسجيل 

رمز  أبــل  شركة  ترسل  إذ  الــدخــول، 

التحقق إلى أحد األجهزة الموثوقة، 

الرمز  هــذا  إدخـــال  عليك  وبالتالى 

إلى الجهاز الجديد لتمكين الوصول.

- التحقق من األجهزة الموثوقة:

عـــنـــد زيــــــارة مـــوقـــع أبـــــل، يــمــكــن 

ناحية  لألسفل  الــتــوجــه  للمستخدم 

األجهزة  لمعرفة   ،Devices قائمة 

إلــى  الـــدخـــول  تسجيل  يمكنها  الــتــي 

يمكنه  وبالتالى  المستخدم،  حساب 

أجهزة  هــنــاك  كــانــت  إذا  مــا  معرفة 

إلى  بــالــدخــول  قــامــت  لــه  تابعة  غير 

وسيلة  يعتبر  ما  وهو  ال،  أم  حسابه 

جيدة إلى حد ما.

كلمات  إدارة  بــرامــج  اســتــخــدام   -

المرور:

للمستخدمين  البرامج  هذه  تتيح 

مرور  كلمات  استخدام  على  القدرة 

قوية وفريدة من نوعها، لكل موقع 

للمستخدمين  ويمكن  يستخدمه، 

االعــتــمــاد عــلــى بــعــض بــرامــج إدارة 

بالمستخدم  الخاصة  المرور  كلمات 

.Last Pass ١ أوPassword مثل

٣٣ طرق لحماية حسابك على  طرق لحماية حسابك على iCloudiCloud من االختراق من االختراق

إياد أبو 



٦٦
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الوجه اآلخر

البر والبحر

هـــــوايـــــتـــــك  هـــــــــي  مـــــــــا  ڈ 
المفّضلة؟

- أنــــا أعـــشـــق رحـــــالت الــبــر 
والــبــحــر مــع أســرتــي وأهـــوى 
أحـــب  ال  ولـــكـــنـــنـــي  الـــســـبـــاحـــة 
الــصــيــد وأفــــّضــــل االســتــمــتــاع 
بـــأجـــواء الــبــحــر والــبــر وأمــيــل 

كثيراً. للهدوء 

العالمية المدن 

ڈ ما أحب المدن العالمية 
قلبك؟ إلى 

أشعر  وال  لندن  أعشق  أنا   -
بــــأي غـــربـــة فــيــهــا وأســتــمــتــع 
دبي  مع  وأفّضلها  كثيراً  فيها 
ـــعـــديـــد مــــن الـــعـــواصـــم  عــــن ال
الــجــمــيــلــة خــاصــة أنــنــي زرت 

العالم. دول  أغلب  تقريباً 

والبوليسية الدينية  الكتب 

ڈ هل تهوى القراءة؟
- نــعــم أنــــا أهــــوى الـــقـــراءة 
الدينية  الكتب  خــاصــة  كــثــيــراً 
منها  وأســتــفــيــد  والــبــولــيــســيــة 

كـــثـــيـــراً وأحـــــرص 
برفقتي  يكون  أن 
كــتــاب فــي الــســفــر 
تضيف  فــالــقــراءة 
لـــإلنـــســـان الــكــثــيــر 

معارفه. وتوّسع 
الكتب  لــمــاذا  ڈ 
البوليسية بالذات؟
طـــــبـــــيـــــعـــــة   -

عـــمـــلـــي كـــضـــابـــط 
شـــرطـــة جــعــلــتــنــي 
مـــن هــــواة قــــراءة 

تتسم  والتي  البوليسية  الكتب 
بالغموض واإلثارة، وبال شك 
أي  أن  وأعتقد  منها  أستفيد 
كــــتــــاب يــــقــــرأه اإلنـــــســـــان فــي 
أي عــلــم مــن الــعــلــوم البـــد أن 

شيئاً. له  يضيف 
بـــــصـــــراحـــــة  وأضـــــــــــــــــاف،   
هــنــاك  يـــكـــون  أن  أســـتـــغـــرب 
عــالقــة  أي  لــــه  لـــيـــس  إنــــســــان 
بــــالــــقــــراءة حـــتـــى ولـــــو نــصــف 
حتى يستفيد من  ساعة يومياً 

اآلخرين. وأفكار  تجارب 

السينمائية األفالم 

بـــاألفـــالم  عـــالقـــتـــك  مـــا  ڈ 
؟ السينمائية 

األكـــشـــن  األفــــــــالم  أحـــــب   -
من  النوعية  فهذه  والبوليسية 

عن  كثيراً  تستهويني  األفــالم 
األخرى. النوعيات  باقي 

مدريد ريال 

ريــــاضــــتــــك  هـــــــي  مـــــــا  ڈ 
الطائرة؟ بعد  المفّضلة 

القدم  كرة  ألعب  كنت  أنا   -
وحالياً ال أشاهد إال الدوريات 
وال  الــعــالــمــيــة 
مباراة  تفوتني 
لريال مدريد، 
أمـــــا الـــطـــائـــرة 
فــــحــــالــــيــــاً أنــــا 
مـــبـــتـــعـــد عــنــهــا 
كمشّجع  حــتــى 
ألنه صار لدّي 
تــــشــــبــــع كـــبـــيـــر 

. منها
هــــــــل  ڈ 
عندما  تــحــزن 

مدريد؟ ريال  يخسر 
أال  أتـــمـــنـــى  أنـــــا  بـــالـــطـــبـــع   -
يـــخـــســـر ولـــكـــنـــنـــي كـــريـــاضـــي 
فـــوز  الــــريــــاضــــة  أن  أعـــــــرف 
فــريــق  يـــوجـــد  وال  وخــــســــارة 
ال  كــمــا  مــســتــمــر،  بشكل  يــفــوز 
يـــوجـــد فـــريـــق يــخــســر دائـــمـــا، 
وأنــــــــا فـــــي األســـــــــاس هـــدفـــي 
االســـتـــمـــتـــاع بـــفـــنـــون الـــكـــرة، 
المقام  فــي  يهمني  وبــالــبــطــع 
من  الــريــال  يــخــســر  أال  األول 

برشلونة.

بالبيزنس عالقتي 

عــــالقــــة  ــــــك  ــــــدي ل هـــــــل  ڈ 
بالبيزنس؟

ضـــربـــت  ـــــة  ـــــداي ـــــب ال فــــــي   -

ضربتي في البورصة وهربت 

عــمــيــق  بـــحـــر  الــــبــــورصــــة  ألن 
وخطير واآلن ليس لي عالقة 
عملي  فـــظـــروف  بــالــبــيــزنــس 
لي  تتيح  ال  الكثيرة  ومشاغلي 

البيزنس. في  التفكير  فرصة 
شـــعـــورك  يــــكــــون  كـــيـــف  ڈ 
منك  أقل  العبين  ترى  وأنــت 
مشروعات  ولديهم  نجومية 

عديدة؟ تجارية 
- بكل تأكيد أنا أحب الخير 
يقّسمها  أرزاق  وهذه  للجميع 
ــقــنــاعــة  ـــمـــهـــم ال الــــــــــرازق، وال
والعافية،  والــصــحــة  والــبــركــة 
من  منحني  ربي  هللا  والحمد 
والكثير. الكثير  والخير  النعم 

والخسارة المكسب 

ومــــــــاذا  كـــســـبـــت  مـــــــــاذا  ڈ 
خسرت من الرياضة؟

الــــريــــاضــــة  مـــــن  كـــســـبـــت   -

وبعض  الــنــاس  وحــب  الشهرة 
الـــمـــاديـــات فـــي آخــــر ســنــتــيــن 
ولــكــنــنــي دفــعــت الــثــمــن غــالــيــاً 
أكون مع المنتخب  ألنع أحياناً 
خـــــارج الــــدوحــــة ووالـــــــدي أو 
والــدتــي عــلــى ســريــر الــمــرض 
وهـــذا  بــجــوارهــمــا  أكـــــون  وال 
ولهذا ال أفّضل  يحزنني كثيراً 
الرياضة  أوالدي  يُــمــارس  أن 
كــمــحــتــرفــيــن ويــكــفــيــهــم أن 
دون  كــــــهــــــواة  يـــــمـــــارســـــوهـــــا 

بناد. االرتباط 
أن  مـــســـتـــغـــربـــاً  ألـــــيـــــس  ڈ 
أسرة  ومن  كبيراً  نجماً  تكون 
يمارس  أال  وتفّضل  رياضية 

أوالدك الرياضة؟
 : - يــضــحــك الــهــتــمــي قــائــالً

أفّضل  أنا  كثيراً،  تغير  الزمن 
أن يركزوا أكثر في دراستهم 
ويــتــفــوقــوا عــلــمــيــاً ويــمــارســوا 
الــــريــــاضــــة كــــهــــوايــــة دونـــمـــا 

ال  فأنا  ناد  بأي  ارتباط 
من  أحـــرم  أن  أريـــد 
لـــفـــتـــرات  أوالدي 
ُحرمت  كما  كبيرة 
كثيراً  والــــداّي  مــن 
لـــتـــواجـــدي الــطــويــل 

خــــــــــــــارج الـــــــدوحـــــــة 
ســـواء مــع الــعــربــي أو 

المنتخب.
عــالقــتــك  مــــا  ڈ 

بأوالدك؟
 الــحــمــد هللا لــدّي 

ولــــدان وبــنــتــان وهــم 
كـــــــل حــــيــــاتــــي، 

وأغــــــــلــــــــب 
وقــــــــــــــت 
فـــراغـــي 
أقــضــيــه 
مـــــــــــــــــــــــع 

ي  د ال و أ
ســــــــــــواء فـــي 

أو  الــــــبــــــيــــــت 
فـــــــي رحـــــــالت 

فهم  تــرفــيــهــيــة 
األول  عــــشــــقــــي 

واألخير.
ڈ مــن أقــرب 
األصــــدقــــاء إلــى 

قلبك؟
وهللا  أنــــــا   -

الــحــمــد لـــدّي 
الـــــــــعـــــــــديـــــــــد 

مـــن األصــــدقــــاء واعـــتـــز بــهــم 
على  أحــــرص  ولــكــن  جــمــيــعــاً 
محمد  بــأصــدقــائــي  االلـــتـــقـــاء 
جــــــاســــــم الــــــــكــــــــواري 
وعــلــي إســحــاق 
وإســمــاعــيــل 
الــــــشــــــيــــــب 
وعــــــــــلــــــــــي 
اهللا  عــــبــــد 
وغـــيـــرهـــم 
وبــــــالــــــطــــــبــــــع 
أغــــــلــــــبــــــهــــــم مــــن 
الـــــريـــــاضـــــيـــــيـــــن 
خـــــــــاصـــــــــة مــــن 
الطائرة  نجوم 

وهــــــــذا أمـــــــر طـــبـــيـــعـــي ألنـــنـــا 
قــضــيــنــا مــعــظــم أوقــاتــنــا مــعــاً 
المنتخب.  ومع  المالعب  في 

أنــــت  فــــّضــــلــــت  لــــــمــــــاذا  ڈ 
وعــدنــان  اهللا  عــبــد  وأخـــويـــك 

الطائرة؟
الكبير  أخــي  كــان  بالطبع   -

الــلــعــبــة  نـــجـــوم  مـــن  اهللا  عــبــد 
وتـــبـــعـــه أخـــــي عــــدنــــان وكــــان 
طائرة  كــرة  ملعب  بيتنا  فــي 
فيها  وتفوقنا  اللعبة  وعشقنا 
وكـــنـــا مـــن نــجــومــهــا وصـــّنـــاع 
اإلنــــــجــــــازات الـــكـــبـــيـــرة ســــواء 
المنتخب  أو  الــعــربــي  لنادينا 

الوطني.

الفضل أصحاب   

ڈ مـــن صـــاحـــب الــفــضــل 
نجوميتك؟ في 

مـــن  أكــــــثــــــر  هــــــنــــــاك   -

مـــدرب تـــرك بــصــمــة على 
مــشــواري الــريــاضــي وكــان 
إليه  وصلت  فيما  الفضل  له 
مـــن نــجــومــيــة وكــــان أولــهــم 
الـــكـــابـــتـــن مــنــيــر قـــــارة الـــذي 
ـــاع  ـــرّف ــبــنــي فـــي مـــركـــز ال حــّب
وتـــنـــبـــأ لــــي بــمــســتــقــبــل بــاهــر 
كــصــانــع ألـــعـــاب ثـــم الــكــابــتــن 
والكابتن  حامية  الرازق  عبد 
يـــــوســـــف فــــــريــــــدون الــــــذي 
بشكل  الــلــعــبــة  فــي  أّســســنــي 

قوي.

زمان  رياضيو 

ڈ  مـــا أبــــرز الـــفـــوارق 
بـــيـــن الـــريـــاضـــة زمــــان 

واليوم؟
الــــــريــــــاضــــــيــــــون   -

ألنديتهم  والؤهم  كان  زمان 
مشواره  طــوال  الالعب  ويظل 
وال  بناديه  مرتبطاً  الرياضي 
االنتقال  فــي  يفكر  أن  يمكن 
فالالعب  اآلن  أمــا  آخــر  لــنــاد 
فنحن  أكثر  يدفع  لمن  والؤه 
فـــي زمــــن االحــــتــــراف وتــجــد 

الـــالعـــب يــلــعــب في 
أكـــثـــر مـــن نــــاد في 
ــــواحــــد  الــــمــــوســــم ال
ينتقل  أن  وممكن 
بــيــن أغــلــب األنــديــة 
طـــــــــــوال مــــــشــــــواره 
الــريــاضــيــون  واآلن 
خــــــــــــــاصــــــــــــــة مــــــن 
العــبــي كـــرة الــقــدم 
يــســتــفــيــدون مــاديــاً 

بالماليين.

اللحظات أسعد 

اللحظات  أسعد  هي  ما  ڈ 
التي مّرت بك وأنت العب؟

لحظات  هــنــاك  بالتأكيد   -

ســعــيــدة مـــّرت عــلــّي كــالعــب، 
فـــكـــل فــــــوز يـــعـــنـــي لـــحـــظـــات 
الفرح  لحظات  وتتسع  سعادة 
والـــــســـــعـــــادة عـــنـــدمـــا نــحــصــد 
الذهب واللقب، وكانت أسعد 
فزت  عندما  حياتي  لحظات 
بالبطولة  العربي  فريقي  مع 
اآلسيوية ومع العنابي بذهبية 
في  الــعــربــيــة  األلـــعـــاب  دورة 
الــقــاهــرة وكــــان هـــذا إنـــجـــازاً 

مسبوق. غير 

التكريم مهرجان 

ڈ مــــاذا يــعــنــي لـــك إقــامــة 
مــــــهــــــرجــــــان تـــــكـــــريـــــم بـــعـــد 

اعتزالك؟
يتمنى  العــب  كــل  بالطبع   -

تــكــريــم  حـــفـــل  ــــه  ل يــــقــــام  أن 
بــــعــــد قـــــــــرار اعـــــتـــــزالـــــه وأنـــــا 
ــــي العــــــب طــــائــــرة  ــــان كــــنــــت ث
ـــه مـــهـــرجـــان اعـــتـــزال  يـــقـــام ل
وهـــــذا ضـــاعـــف مـــن فــرحــتــي 
وســـــــعـــــــادتـــــــي ألنــــــــــه تــــأكــــيــــد 
عــلــى تــقــديــر أســـــرة االتـــحـــاد 
والـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن لــــجــــهــــودي 
الطويل  ومـــشـــواري  وتــمــّيــزي 

باإلنجازات. الحافل 
وبالتأكيد  الهتمي  وأضاف   
إقـــــامـــــة مــــهــــرجــــان اعــــتــــزال 
لــــالعــــبــــيــــن يـــــحـــــّفـــــز نــــجــــوم 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل لــــكــــي يـــــطـــــّوروا 
ـــفـــســـهـــم بــــاســــتــــمــــرار لــكــي  أن
تكريمهم  ويتم  نجوماً  يكونوا 
يليق  اعـــتـــزال  مــهــرجــان  فـــي 

بتاريخهم.

االجتماعية  المشاركة 

عـــــالقـــــة  لــــــــــك  هــــــــــل   </
االجتماعية؟ بالمشاركات 

بــالــطــبــع   -

ــــــــــــــا أحـــــــب  أن
ــــمــــشــــاركــــة  ال
األنشطة  فــي 
االجــتــمــاعــيــة 
ــــــــــــاك  وهــــــــــــن
جـــــمـــــعـــــيـــــات 
ســـــــــــأطـــــــــــرح 
مــــــــــعــــــــــاهــــــــــا 
ــــــــــــرامــــــــــــج،  ب
وجــــار إعـــداد 
بـــرنـــامـــج مــع 
جــمــعــيــة مــكــافــحــة الــســرطــان 
بــعــد الــتــواصــل والــتــنــســيــق مع 

الجبر. زكية  األخت 

الجمهور عزوف 

عــــــزوف  تــــــــرى  كــــيــــف  ڈ 
ـــعـــة  ـــاب الـــــجـــــمـــــهـــــور عـــــــن مـــت

المباريات؟
حـــزيـــن  أنـــــــا  بــــصــــراحــــة   -

لـــلـــعـــزوف الــجــمــاهــيــري عــن 
كــــافــــة الـــلـــعـــبـــات فـــالـــتـــواجـــد 
الـــجـــمـــاهـــيـــري مـــهـــم لــلــغــايــة 
ــــيــــن عــلــى  ــــالعــــب ـــتـــحـــفـــيـــز ال ل
مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود وتــقــديــم 
أفــضــل مـــا لــديــهــم فــالــمــلــعــب 
بال  الــمــســرح  مثل  جمهور  بــال 
ــحــبــط الــالعــب  حــضــور أمـــر يُ

سواء. حد  على  والممثل 

سعيد الهتمي مايسترو الطائرة العرباوية والعنابية سابقاً لـ منوعات [:

ال أفّضـــل احتراف أبنــائي الرياضــةال أفّضـــل احتراف أبنــائي الرياضــة
الــــــبــــــيــــــزنــــــس ـــــــــد  أجـــــــــي وال  وهـــــــــــربـــــــــــت  الـــــــــبـــــــــورصـــــــــة  فـــــــــــي  ـــــــي  ـــــــت ـــــــرب ض ـــــــــت  ضـــــــــرب

ـــــد  ـــــصـــــي ال أهـــــــــــــــــوى  وال  ــــــــــي  ــــــــــرت أس ــــــــــع  م ــــــــر  ــــــــح ــــــــب وال الـــــــــبـــــــــر  رحـــــــــــــــــالت  أعـــــــــشـــــــــق   

األكــــــشــــــن  أفـــــــــــــالم  وأشــــــــــاهــــــــــد  ـــــة  ـــــي ـــــس ـــــي ـــــول ـــــب وال الــــــديــــــنــــــيــــــة  الــــــكــــــتــــــب  ــــــــــــــــراءة  ق أحـــــــــــب   

الــــــبــــــيــــــزنــــــس ـــــــــد  أجـــــــــي وال  س  ز ي ب ي ج و

الهتمي أبناؤه كل حياته 

سعيد الهتمي مع إنجازاتهسعيد جمعة مع شقيقه عبد اهللا وولديه ومحمد الكواري 

زرت أغلب 
العواصم العالمية 

ولندن ستظل 
عشقي الكبير 

في بيتنا ملعب 
طائرة ولهذا 

صرت وأخوتي 
من نجوم اللعبة 

ن

ك

م
ت
ال
اة
د،
رة
نــــا
هــا
جع
ّي
ـر
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ــة

ت
ت

عــمــيــق  بـــحـــر  الــــبــــورصــــة  ألن 
وخطير واآلن ليس لي عالقة
عملي فـــظـــروف  بــالــبــيــزنــس 
لي تتيح  ال  الكثيرة  ومشاغلي 
البيزنس. في  التفكير  فرصة 
شـــعـــورك يــــكــــون  كـــيـــف  ڈ 
منك أقل  العبين  ترى  وأنــت 
مشروعات ولديهم  نجومية 

عديدة؟ تجارية 
بكل تأكيد أنا أحب الخير -

يقّسمها أرزاق  وهذه  للجميع 
ــقــنــاعــة ـــمـــهـــم ال الــــــــــرازق، وال
والعافية، والــصــحــة  والــبــركــة 
من منحني  ربي  هللا  والحمد 
والكثير. الكثير  والخير  النعم 

والخسارة المكسب 

ومــــــــاذا كـــســـبـــت  مـــــــــاذا  ڈ 
خسرت من الرياضة؟

الــــريــــاضــــة مـــــن  كـــســـبـــت  -

وبعض الــنــاس  وحــب  الشهرة 
الـــمـــاديـــات فـــي آخــــر ســنــتــيــن

ولــكــنــنــي دفــعــت الــثــمــن غــالــيــاً
أكون مع المنتخب ألنع أحياناً 
خـــــارج الــــدوحــــة ووالـــــــدي أو
والــدتــي عــلــى ســريــر الــمــرض
وهـــذا بــجــوارهــمــا  أكـــــون  وال 
ولهذا ال أفّضل يحزنني كثيراً 
الرياضة أوالدي  يُــمــارس  أن 
كــمــحــتــرفــيــن ويــكــفــيــهــم أن 
دون كــــــهــــــواة  يـــــمـــــارســـــوهـــــا 

بناد. االرتباط 
أن مـــســـتـــغـــربـــاً  ألـــــيـــــس  ڈ 
أسرة ومن  كبيراً  نجماً  تكون 
يمارس أال  وتفّضل  رياضية 

أوالدك الرياضة؟
: - يــضــحــك الــهــتــمــي قــائــالً

أفّضل  أنا  كثيراً،  تغير  الزمن 
أن يركزوا أكثر في دراستهم 
ويــتــفــوقــوا عــلــمــيــاً ويــمــارســوا 

الــــريــــاض
ارتباط

أن أريـــد 
أوالدي
ك كبيرة 
وال مــن 
لـــتـــواجـــد
خــــــــــــــار
ســـواء م
المنتخب
م ڈ 

بأوالدك
الــحــ
ولــــدان
كـــــــل حـ
وأغــــــــلـــ
وقــــــــــــــت
فـــراغـــي
أقــضــيــه
مـــــــــــــــــــــــع
د ال و أ
ســــــــــــواء
الــــــبــــــيـــــ
فـــــــي رح
تــرفــيــهــ
عــــشــــقــــي
واألخير
ڈ مــ
األصــــد
قلبك؟
أنـــــ -

الــحــمــد
الـــــــــعـــــــــد

مـــن األصــــدقــــاء واعـــتـــز بــهــم 
على  أحــــرص  ولــكــن  جــمــيــعــاً 
محمد  بــأصــدقــائــي  االلـــتـــقـــاء 

وهــــــــذا أمـــــــر طــ
قــضــيــنــا مــعــظــم
وم المالعب  في 
فــــ ــــــمــــــاذا 
عــبــد  يـــك 

رة؟
كــان لطبع 
نــ مـــن  هللا 
ه أخـــــي عــ
ملعب يتنا 
اللعبة  نا 
مـــن نــجــو
ــــــازات الـــك
الــعــربــي  

ي.

أصحاب 

 مـــن صـــاح
نجوميتك  
هــــــنــــــاك -

درب تـــرك
شــواري الــر
فيم فضل 
نــجــومــيــة و
تـــن مــنــيــر
ــي فـــي مـــر
أ لــــي بــمــس
نــع ألـــعـــاب
حام لرازق 
ســـــف فــــــري
فــي  ســنــي 

ي.

رياضي

ڈ  مـــا أب
بـــيـــن الـــري
واليوم؟

الــــــر -

سعيد الهتمي مع إنجازاتههللا وولديه ومحمد الكواري 

و وي ي و و
ضــــة كــــهــــوايــــة دونـــمـــا 

ال  فأنا  ناد  بأي   
من أحـــرم  ن 
لـــفـــتـــرات ي
ُحرمت كما 

ً كثيرا لــــداّي 
دي الــطــويــل

رج الـــــــدوحـــــــة 
مــع الــعــربــي أو 

ب.
عــالقــتــك مــــا 

ك؟
ــمــد هللا لــدّي

 وبــنــتــان وهــم 
حــــيــــاتــــي،

ـــــــب 
ت
ي
ه
ــع

ي د
ء فـــي
أو ـــت 
حـــــــالت
فهم هــيــة 

األول  ي 
ر.

ــن أقــرب
دقــــاء إلــى 

وهللا ـــا 
د لـــدّي
ديـــــــــد 

ي ب
الــــــــكــــــــواري جــــــاســــــم
وعــلــي إســحــاق 
وإســمــاعــيــل 
الــــــشــــــيــــــب 
وعــــــــــلــــــــــي 
اهللا  عــــبــــد 
وغـــيـــرهـــم
وبــــــالــــــطــــــبــــــع 
أغــــــلــــــبــــــهــــــم مــــن 
الـــــريـــــاضـــــيـــــيـــــن 
خـــــــــاصـــــــــة مــــن 
الطائرة  نجوم 

ي
لــ ڈ 
وأخـــوي
الطائر
بال -

اهللا عــبــد 
وتـــبـــعـــه
بي فــي 
وعشقن
وكـــنـــا م
اإلنــــــجــ
لنادينا
الوطني

ڈ
في
-

مـــد
مــش
الف له 
مـــن نـ
الـــكـــابـــت
ــبــنــ حــّب
وتـــنـــبـــأ
كــصــان
ال عبد 
يـــــوس
أّســس
قوي

ب

إياد أبو 

               حاوره - صالح عبد الغني: 

والعنابية  العرباوية  الطائرة  ألعاب  صانع  الهتمي  جمعة  سعيد  أكد   
الكتب  وقراءة  األسرة  مع  والبر  البحر  رحالت  عشاق  من  أنه  السابق 

والبوليسية. الدينية 
 وقال الهتمي في حواره لمنوعات [: في بيتنا ملعب طائرة 
اللعبة،  نجوم  من  كنا  ولهذا  وأخوتي،  أنا  للعبة  الكبير  لعشقنا  نظراً 
كرة  تشّبعت  لقد  الــقــدم،  كــرة  مــبــاريــات  إال  أشــاهــد  ال  اآلن  ولكنني 
لدرجة  والديه  من  كثيراً  حرمته  الرياضة  أن  الهتمي  وذكر  طائرة. 
كانا على سرير العافية وأنا خارج البالد، وهذا كان يحز  أنهما أحياناً 
ولهذا ال أحّبذ أن يحترف أبنائي الرياضة  في نفسي ويحزنني كثيراً 

ألنهم كل حياتي.
 وقال الهتمي إن لندن من أحب العواصم العالمية لنفسه وهو ال 
ثم  البورصة  في  ضربته  ضرب  أنه  إلى  الفتاً  فيها،  بالغربة  يشعر 

هرب، وظروف العمل تحول بينه وبين البيزنس.
سعيد  الــخــلــوق  النجم  قــالــه  مــا  تفاصيل  وتــالــيــاً   

جــمــعــة الــهــتــمــي مــايــســتــرو الــطــائــرة الــقــطــريــة 
في حواره لمنوعات [ : سابقاً 
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المقهى الثقافي

«روح الحياة» أيقونة الخيول العربية كعنصر تشكيلي

هد
ش
م

تتناول   :] الــــدوحــــــة-منـــــوعات 
للفنانة  لــوحــة  الــعــدد  لــهــذا  مــشــهــد  زاويــــة 
وقد  الحياة  روح  بعنوان  شريم  آل  جميلة 
لمعرض  خصيصا  اللوحة  تلك  عــرض  تم 
الفن القطري المعاصر ٢٠١٦ في بريطانيا 
ولم تعرض تلك اللوحة ومثيالتها إلى اآلن 

في قطر.
وقـــالـــت الــفــنــانــة جــمــيــلــة آل شــريــم إن 
لــوحــتــهــا روح الــحــيــاة عــبــارة عــن الــتــأويــل 
الذي يجسد أيقونة الخيول العربية كعنصر 
جمالية  دالالت  من  تحمله  لما  تشكيلي، 
متفردة في سالالتها المرتبطة بحضارتنا 
الـــشـــرقـــيـــة، ألعــــمــــال تـــتـــســـم بـــالـــرصـــانـــة 
واألصالة والنظر إلى ما وراء الواقع وعبر 
أجل  مــن  والمتخّيل  العقلي  بين  الــتــالقــح 
في  جلية  وتظهر  بصري،  خطاب  تقديم 
أســـطـــورة خــيــول الــشــقــب الــقــطــريــة،حــيــث 
منه  ينهل  جمالي  بشكل  تاريخها  يـــدون 
ســالالتــهــا  إرث  عــلــى  فــيــقــفــون  الـــحـــضـــور 

الراقية ومنبعه هنا في جزيرة العرب.
الخيول  ســـالالت  معظم  إن  وتــابــعــت:   
خصائص  من  خصيصة  تحمل  العالم  في 
حيث  الـــدم،  بــهــذا  ترتبط  الــعــربــي،  الخيل 

تــقــف بــشــمــوخ فــتــكــون بــهــذا مــصــدر إبـــداع 
وحكايات  األصــل  بعراقة  لتحتفي  وإلهام 
الــشــعــر والــــروايــــة الــمــســتــقــاة مـــن الــحــيــاة 
المسكونة  الصحراء  أطـــراف  فــي  الحالمة 
قمرها  ضــيــاء  وتــحــت  المشرقة  بالشمس 
التعبير  عن  الحديث  إن  وأردفــت:  المنير. 
عـــن صــفــات مــشــتــركــة يــتــقــاســمــهــا الخيل 
والجمال  والشموخ  كالتحدي  اإلنــســان  مع 
بمحاوالت  للقيام  ألهمني  الذي  األمر  هو 
عالم  ضمن  خيول  إلــى  الشخوص  تحويل 
بالحقائق،  الخياالت  فيه  تمتزج  افتراضي 
فــتــطــفــوا مــن خــاللــهــا عــلــى ســطــح الــلــوحــة 
إيجابية  وتغريدة  جميلة  رســالــة  إليــصــال 
لشكل  تــجــريــديــة  مــعــاصــرة  بــصــريــة  بلغة 
الــمــثــلــث والــــــذي لـــه عـــالقـــة بـــتـــراث قطر 
أبعاد  معنى  أيضا  ليحمل  السدو  لزخرفة 
الــثــبــات  مـــن  عـــديـــدة  دالالت  ذات  ثــالثــيــة 
والحق  الخير  لعالم  بنجاح  واألمــل  والقوة 
والجمال، لجوانب إنسانية ليكون الفن في 
مرتبة العلم حينها تسمو الفكرة من خالل 
عن  للتعبير  الــواقــع  أرض  عــلــى  تطبيقها 
االلتزام واالعتزاز ببلدي والذي يسير نحو 

رؤيته المستقبلية المشرقة.

             كتب - محمود الحكيم 
أكـــد الــفــنــان نــاصــر ســهــيــم أن 
بالكثير  ازدحمت  الفنية  الساحة 
األلحان  وكثرت  المطربين،  من 
ــثــيــمــات الــغــنــائــيــة  الــمــتــشــابــهــة وال
سلباً  أثــر  الـــذي  األمـــر  المتقاربة 
عــــلــــى ســـــــوق األغـــــنـــــيـــــة، فــكــثــيــر 
مـــن الــمــطــربــيــن الـــجـــدد ســلــكــوا 
وقــلــدوا  آخــريــن  مطربين  سبيل 

وكــرروا  طريقتهم 
ألــحــانــهــم، كــاشــفــاً 
عـــــــــن تــــحــــضــــيــــره 
ألغــــنــــيــــة جــــديــــدة 
ســــيــــطــــرحــــهــــا فــي 
عــــــــيــــــــد الــــــفــــــطــــــر 
ـــارك بــعــنــوان  ـــمـــب ال
انـــــت يـــــاش اســمــك 
انـــــت، الفـــتـــاً خــالل 
حـــــــوار مــــع مــلــحــق 

منوعات [ أن الفيديو كليب 
مؤخراً،  طرحه  الذي  «سافرت» 
أن  موضحاً  كبيراً،  نجاحاً  حقق 
األغــنــيــة لــونــهــا طــربــي رومــانــســي 
عرفه  والــذي  المفضل  لونه  وهــو 
به الجمهور وطالبه بالرجوع إليه. 
متوقف  األغــنــيــة  نــجــاح  إن  وقـــال 
عــلــى قــــدرة الــمــلــحــن فــي تقديم 
جــمــل لــحــنــيــة إبــداعــيــة ومــمــيــزة 
الموسيقي  الوعي  أن  إلــى  مشيراً 
تــطــوراً  أكــثــر  بــات  الجمهور  لــدى 

وعمقاً. 

اهتمام  لديه  الجمهور  وقـــال: 
أن  كما  جديد  كــل  بمتابعة  كبير 
مدهشة  موسيقية  ثــقــافــة  لــديــه 
فـــكـــم مـــــرة قـــابـــلـــت مــنــهــم مــن 
يــعــلــق تــعــلــيــقــات ال يــدركــهــا غير 
يثني  مـــن  فــأجــد  المتخصصين 
تيمة  أو  معينة  آلــة  إدخـــال  على 
مــا،  لحنية  جــمــلــة  أو  مــوســيــقــيــة 
األمـــر الـــذي أتــعــجــب لــه وهـــو ما 
جداً  معجباً  جعلني 
الجيل  هـــذا  بثقافة 

من الجمهور.

ألحان متشابهة

كــيــف  بــــدايــــة  ڈ 
األغنية  واقـــع  تــجــد 

القطرية ؟ 
الفنية  الــســاحــة   -
بالكثير  ازدحـــمـــت 
مـــــن الـــمـــطـــربـــيـــن، 
وكــــثــــرت األلـــــحـــــان الــمــتــشــابــهــة 
والــثــيــمــات الــغــنــائــيــة الــمــتــقــاربــة 
سوق  على  سلباً  أثــر  الـــذي  األمـــر 
المطربين  مــن  فكثير  األغــنــيــة، 
الـــجـــدد ســلــكــوا ســبــيــل مــطــربــيــن 
آخرين وقلدوا طريقتهم وكرروا 

ألحانهم.
ڈ ما الجديد الذي تحضر له؟

جديدة  ألغنية  حالياً  أحضر   -
بــعــنــوان «انـــت يـــاش اســمــك انــت» 
الفطر  عيد  خــالل  أطرحها  لكي 
المبارك وهي من كلمات الشاعر 

هـــشـــام الـــشـــروقـــي ومــــن ألــحــان 
أحمد عبد اهللا وهي أغنية شبابية 
ذات إيقاع راقص، وأنا أسعى إلى 
تــقــديــم األغـــانـــي الــمــتــنــوعــة الــتــي 
أكانت  سواء  األذواق  كافة  ترضي 
اإليقاعات  ذات  الشبابية  األغــانــي 
األغـــانـــي الــطــربــيــة  أم  الـــراقـــصـــة 

والكالسيكية وغيرها. 

كليب سافرت

فــيــديــو  ڈ طـــرحـــت مــــؤخــــراً 
كــلــيــب «ســــافــــرت». حــدثــنــا عن  

أصداء العمل؟ 
كليب  فــيــديــو  طــرحــت  نــعــم   -
وهو  قليلة  أسابيع  منذ  ســافــرت 
واألغنية  التونسي  طه  إخــراج  من 
مــــن ألــــحــــانــــي وتــــوزيــــعــــي ومـــن 
الماس  حـــروف  الــشــاعــرة  كلمات 
وهي أغنية رومانسية ذات طابع 
كــالســيــكــي ولــونــهــا طـــربـــي. وتــم 
الفضائية  الــقــنــوات  على  عرضها 
الــمــخــتــلــفــة مــثــل ونـــاســـة وقــطــر 
العمل  خلف  وقــد  وروتــانــا.  اليوم 
أصداء ممتازة وتلقاها جمهوري 
بـــالـــقـــبـــول وصــــادفــــت هـــــوى فــي 
نفوسهم ألنهم أحبوني في اللون 
بناصر  يلقبونني  وكــانــوا  الطربي 
اإلحساس، ولذلك لمست األغنية 
قــلــوبــهــم وجـــاءتـــنـــي الــكــثــيــر من 
التعليقات الجميلة والثناء العاطر 
بالفيديو  أشـــادوا  كما  العمل  على 
يــدور  مضمونه  كــان  الــذي  كليب 

حــــول انـــشـــغـــال الــــوالــــد مـــع ابــنــتــه 
حالة  لخلق  أدى  مــمــا  الــصــغــيــرة 
وعــاد  الطرفين  بين  الجفاء  مــن 
الرجل ليحاول إعادة العالقة كما 
كانت، وأنا كاتب سيناريو الفيديو 

كليب.

ناصر اإلحساس

ڈ لــــمــــاذا عــــــدت إلــــــى الـــلـــون 
الطربي من جديد ؟ 
- أنا كنت مشهوراً 
الرومانسي  باللون 
والـــــطـــــربـــــي وكـــــان 
جــــمــــهــــوري يــطــلــق 
ـــــــاصـــــــر  عـــــــــلـــــــــّي «ن
اإلحــــــــســــــــاس» كــمــا 
ولكن  لـــك،  ذكــــرت 
األخيرة  الفترة  في 
من  قـــدمـــت عـــــــدداً 
األغــــانــــي الــســريــعــة 

إلى  بالعودة  جمهوري  وطالبني 
فيه  يحبونني  الذي  األصلي  اللون 

فكانت أغنية سافرت. 

اللون الطربي

الطربي  اللون  يستطيع  هل  ڈ 
منافسة اللون اإليقاعي الراقص؟
- ال نستطيع أن نعمم في الحكم 

عــلــى األلــــــوان الــمــوســيــقــيــة ولــكــل 
أغنية حالة خاصة بها ترجع إلى 
جمل  تــقــديــم  فــي  الملحن  نــجــاح 
فقد  وإبــداعــيــة،  متميزة  لحنية 
جمل  تقديم  فــي  الملحن  ينجح 

لــحــنــيــة طــربــيــة تـــفـــوق روعــتــهــا 
وجــمــالــهــا كـــل مـــا يـــقـــدم بــالــلــون 
أمثلة  وهناك  الــراقــص  اإليقاعي 
كثيرة نجح فيها الملحن والموزع 
غاية  طربية  أغنيات  تقديم  فــي 
في الروعة والجمال والجميل أن 
اللون الطربي اإلبداعي يدخل في 
تعيش  التي  الخالدة  األغاني  نادي 
فـــي ذاكـــــرة الــجــمــهــور وتـــرددهـــا 
األجــــيــــال، كــمــا أن 
الـــلـــون الــطــربــي له 
جــمــهــوره الـــــذي ال 
يــــحــــرك مــشــاعــره 
سوى هذا النوع من 
الـــفـــن الــرومــانــســي 

الحالم.  

ثقافة موسيقية

تــجــد  كــــيــــف  ڈ 
تـــقـــبـــل الـــجـــمـــهـــور 

لألعمال الغنائية المقدمة؟
- بالفعل الجمهور لديه اهتمام 
أن  كما  جديد  كــل  بمتابعة  كبير 
مدهشة  موسيقية  ثــقــافــة  لــديــه 
فـــكـــم مـــــرة قـــابـــلـــت مــنــهــم مــن 
يــعــلــق تــعــلــيــقــات ال يــدركــهــا غير 
يثني  مـــن  فــأجــد  المتخصصين 
تيمة  أو  معينة  آلــة  إدخـــال  على 
مــا،  لحنية  جــمــلــة  أو  مــوســيــقــيــة 
األمـــر الـــذي أتــعــجــب لــه وهـــو ما 
هذا  بثقافة  جـــداً  معجبا  جعلني 

الجيل من الجمهور.

الفنان ناصر سهيم لملحق منوعات [:

الساحة الفنية مزدحمة باأللحان المتشابهةالساحة الفنية مزدحمة باأللحان المتشابهة
ـــــــد  ـــــــي ـــــــع أحـــــــــــــضـــــــــــــر ألغــــــــــنــــــــــيــــــــــة جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة ســــــــــأطــــــــــرحــــــــــهــــــــــا فـــــــــــــــي ال

ناصر سهيم خالل تسجيله األغنية

الفنون البصرية يقدم أنشطة لألسرة في كتارا

 :] الدوحة-منوعات 
البصرية  الفنون  مركز  يقدم 
ضمن فعاليات ساحة الفنون 
فـــــي كـــــتـــــارا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
للوصول  المختلفة  األنــشــطــة 
ألكـــبـــر عــــدد مـــن الــجــمــهــور، 
حــيــث يــقــيــم مــجــمــوعــة من 
األنـــشـــطـــة الــفــنــيــة الــمــوجــهــة 
لــألطــفــال، وهـــو األمــــر الــذي 
األســرة  جــذب  معه  يستطيع 
بــأجــمــعــهــا، فـــي إطـــــار خطة 
ـــــى مــد  ـــمـــركـــز الــــهــــادفــــة إل ال
التشكيلية،  بالثقافة  المجتمع 
مــــع الــــحــــرص عـــلـــى تــطــويــر 
ذائـــقـــتـــه الـــفـــنـــيـــة مــــن خـــالل 
الــــوصــــول بـــالـــمـــعـــارض إلــيــه 
مـــع االبــتــعــاد عـــن الــفــعــالــيــات 
يستفيد  ال  الــتــي  االحــتــفــالــيــة 
منها إال النخبة من الجمهور، 
كــمــا يـــحـــرص الـــمـــركـــز على 
المدرسية  الزيارات  استقبال 

ذائقة  تنمية  بغرض  لساحته 
األطفال الفنية.

ـــان ســلــمــان  ـــفـــن ويــــقــــول ال
الفنون  مركز  مدير  المالك 
الـــبـــصـــريـــة الــــتــــابــــع لــــــــوزارة 

الثقافة والرياضة: إن تنسيق 
الـــمـــركـــز لــلــســاحــة األمــامــيــة 
الــمــقــابــلــة لــمــبــنــى رقـــــم ١٩ 
فــــي كـــــتـــــارا، وإقـــــامـــــة عـــدد 
يهدف  فيها  الــفــعــالــيــات  مــن 

بـــــاألســـــاس الســـتـــغـــالل تــلــك 
المساحة في عرض فعاليات 
وإقامة أنشطة فنية متنّوعة، 
المجتمعية  الــشــرائــح  تــخــدم 
بمثابة  ولــتــكــون  المختلفة، 

واجــــــــهــــــــة فـــــنـــــيـــــة مـــمـــتـــعـــة 
لــلــزائــريــن والــمــهــتــمــيــن، في 
للتعريف  المركز  خطة  إطار 
القطرية  التشكيلية  بالفنون 
إلى  الفتاً  نطاق،  أوســع  على 
أطلق  قــد  الــمــســاحــة  تــلــك  أن 
ـــفـــنـــون»،  ــيــهــا «ســــاحــــة ال عــل
وأضاف إنه سيتم من خالل 
الــــســــاحــــة عــــــرض الـــلـــوحـــات 
للمركز،  للمنتسبين  الفنية 
الحية  الفنية  الــورش  بجانب 
ومـــــــرســـــــم لـــــألطـــــفـــــال فـــي 
دعوة  وكذلك  الطلق،  الهواء 
لعرض  القطريين  الفنانين 
والمساهمة  الفنية  أعمالهم 
بعض  وطباعة  تسويقها  فــي 
هــــــذه األعــــــمــــــال وعـــرضـــهـــا 
لــلــبــيــع عــلــى الــجــمــهــور عــلــى 
نفسه  للفنان  ثمنها  يعود  أن 
الطباعة  تكلفة  واســتــقــطــاع 

فقط.

جانب من أنشطة المركز

المشاريع واإلرث تنظم ورشة في التصوير الضوئي
 :] منوعات  الدوحة- 
للمشاريع  العليا  اللجنة  تنظم 
المركز  مع  بالتعاون  واإلرث 
ــابــي لـــلـــهـــوايـــات، حــزمــة  الــشــب
مــــــن الـــــمـــــحـــــاضـــــرات ضــمــن 
ورشة بمقر المركز في كتارا 
أفضل  اختيار  أجل  من  وذلك 
ورش  فــي  لتأهيلها  العناصر 
ودورات أخرى ضمن برنامج 
الـــتـــصـــويـــر الــــريــــاضــــي، الــــذي 
الــمــصــّوريــن  جميع  يــســتــهــدف 
ـــــهـــــواة والـــمـــحـــتـــرفـــيـــن فــي  ال
قـــطـــر، ويـــســـتـــمـــر الـــبـــرنـــامـــج 
ــــــار أفــــضــــل  ــــــي بـــــــهـــــــدف اخــــــت
عدة  عبر  وتأهيلها  العناصر 
مـــراحـــل يــتــم فـــي كـــل واحـــدة 
ويُــعــد  األفـــضـــل.  اخــتــيــار  منها 

بــرنــامــج الــتــصــويــر الــريــاضــي 
الـــــذي انـــضـــم إلـــيـــه مـــا يــقــرب 
مـــبـــادرة  مـــــصـــــوراً   ٢٥٠ مــــن 
جــــديــــدة تــنــضــم إلـــــى ســلــســلــة 

للجنة  المجتمعية  المبادرات 
للمساهمة  وتـــهـــدف  الــعــلــيــا، 
فـــي تــطــويــر قـــطـــاع الــتــصــويــر 
الرياضي في قطر، من خالل 

تلك الــشــراكــة الــتــي تــقــام بين 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
وزارة  فـــي  شــركــائــهــا  وكـــافـــة 
في  ممثلة  والرياضة  الثقافة 

الــمــركــز الــشــبــابــي لــلــهــوايــات، 
وجامعة  الــســالم،  ومجموعة 
 Getty للفنون، ووكالة BTK
ومن  الفوتوغرافي.  للتصوير 
البرنامج  يستمر  أن  الــمــقــّرر 
سيحصل  حيث  عامين،  لمدة 
دورات  عـــلـــى  الــــمــــشــــاركــــون 
مستوى  أعــلــى  عــلــى  تعليمية 
تــــؤهــــلــــهــــم لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
 BTK شــــهــــادة مــــن جـــامـــعـــة
الــلــجــنــة  أن  كـــمـــا  األلـــمـــانـــيـــة، 
البرنامج  الســتــمــرار  تخطط 
ويقّدم   ،٢٠٢٢ مونديال  حتى 
ــابــي لــلــهــوايــات  الـــمـــركـــز الــشــب
خــــــالل تـــلـــك الـــــمـــــبـــــادرة كــل 
إمــكــانــيــاتــه مـــن أجــــل إنــجــاح 

البرنامج.

أثناء إطالق اللجنة العليا للمشاريع واإلرث برنامج التصوير الرياضي

الجيل الحالي 
يتميز بثقافة 
موسيقية معمقة

األغنية الطربية 
تحتاج إلى جمل 
لحنية إبداعية

لوحة روح الحياة



المنجـد مهنـة تصــارع للبقــاء
مهنة «المنجد» ما زالت قائمة، رغم التحديات 
والــمــصــاعــب الــكــبــرى فـــي ظـــل انــتــشــار األســفــنــج 
وابتعادهم  الجميع  مطلب  أصبح  والذي  الصناعي 
اليدوية،  والبطاطين  القطنية  المراتب  شراء  عن 
نظراً لسعرها المرتفع مقارنًة باألسفنج الصناعي.

أخذ محمد المنجد موقعاً له في مركز الحرف 
الـــيـــدويـــة بـــســـوق واقــــــف، حــيــث يـــقـــدم مــنــتــجــاتــه 

رئيسي  بشكل  يعتمدون  زالـــوا  مــا  الــذيــن  للزبائن 
والمجالس  والبطاطين  المراتب  في  القطن  على 
لما يتميز به من ملمس مريح ال يقدمه األسفنج 
الصناعي الذي أصبح مؤخراً مصدراً للشكوى من 

قبل العديد من مستخدميه.
ــعــديــد مـــن الــمــنــتــجــات الــتــي  ويـــقـــدم مــحــمــد ال
تــتــمــتــع بــاألصــالــة والـــتـــراث واســتــخــدام األقــمــشــة 
حيث  السابق،  في  األجــداد  عليها  يعتمد  كان  التي 
به  تتزين  حيث  طلباً  األكــثــر  الــســدو  قــمــاش  يــعــّد 

إقبال  إلــى  وأشــار  التراثي.  الطابع  ذات  المجالس 
مجلس  دول  من  واإلخــوة  المواطنين  من  العديد 
المقيمين  اقتناء  عن  فضالً  الــشــراء  على  التعاون 
كاشفاً  القطن،  من  المصنوعة  للبطاطين  العرب 
عــن اســتــخــدامــه األســفــنــج الــصــنــاعــي فــي صناعة 
الــمــجــالــس والــمــســانــد، والــبــطــاطــيــن والــمــراتــب، 
دون  والــمــحــاولــة  األذواق  كــافــة  إلرضـــاء  كــحــلــول 
الـــتـــوقـــف، وقـــــال أكـــثـــر مـــا يــمــيــزنــا أســتــخــدامــنــا 

القديمة. و  التراثية  لألقمشة 

سوق واقف شاهد على عظمة هذه الحرفة.. رضا يسري لـ[:

ية
دو

ن ي
ه
م

األواني النحاسية تجذب السياح البريطانييناألواني النحاسية تجذب السياح البريطانيين

الخميس ٩ رجب ١٤٣٨ هـ - ٦ أبريل ٢٠١٧ م 

كتب - إبراهيم صالح:

 :] ـــــوعـــــات  مـــــن  - الـــــــدوحـــــــة 
مشاركتهن  خــالل  قطريات  طالبات 
فـــــي مـــنـــتـــدى الــــفــــنــــون الـــمـــســـرحـــيـــة 

والــمــوســيــقــيــة الــثــامــن حــيــث يــقــدمــن 
منها  منوعة  وفنية  موسيقية  فقرات 

الوطني. بالنشيد  خاصة  فقرة 

تشهد   :  ] منوعات   - الدوحة 
الـــدوحـــة الـــعـــديـــد مـــن الــمــهــرجــانــات 
واالحـــتـــفـــاالت الــمــســتــمــرة عــلــى مــدار 
الــعــام والــتــي تــشــكــل مــنــاســبــة اللــتــقــاء 

من  والــصــورة  األســـرة،  أفـــراد  جميع 
مـــهـــرجـــان األغــــذيــــة حـــيـــث يــتــعــرف 
الـــجـــمـــهـــور خـــاللـــه عـــلـــى أطــــبــــاق مــن 

العالم. بالد  مختلف 

زهرات قطريات في منتدى الفنون

الدوحة عاصمة المهرجانات

مركز  قــدمــك  تطأ  إن  مــا   :]  - الــدوحــة 
الــحــرف الــيــدويــة بــســوق واقــــف، حــتــى تفاجئك 
ـــقـــاع مــصــدرهــا صــانــع  مــوســيــقــى مــنــضــبــطــة اإلي
النحاس الذي اعتاد أن يقّدم للقصور والمجالس 

أجمل التحف التي تتزين بها.
في  يروي لنا رضا يسري أنه أمضى ٢٠ عاماً 
وتحف  وثريات  صواٍن  إلى  النحاس  ألواح  تحويل 
إلــى وجــود  ذات أشــكــال عصرية وتــراثــيــة، الفــتــاً 
إقـــبـــال كــبــيــر مـــن قــبــل الــمــواطــنــيــن والــســائــحــيــن 
يفضلون  حيث  تــحــديــداً،  بريطانيا  مــن  األجــانــب 
األواني والقطع النحاسية ويعتمدون على شرائها 

عند  ألصدقائهم  الــهــدايــا  أو  الــتــذكــار،  مــن  كــنــوع 
العودة، فضالً عن إقبال اإلخوة من دول مجلس 

التعاون الخليجي.
بمجموعة  الــنــحــاســيــة  األلـــــواح  تــمــر  ويـــوضـــح: 
بداية  النهائي،  الشكل  إلــى  لتصل  الــمــراحــل  مــن 
على  تشكيلها  ثم  ومــن  النحاسية،  األلــواح  بلحام 
المصمم  مهمة  تأتي  ثم  ومن  المناسب،  القالب 
كــالــورود  الــزخــرفــي  التصميم  على  يعتمد  الــذي 
واألشكال الهندسية والزخارف اإلسالمية ليختار 

بينها على الشكل النهائي.
ومـــن ثــم تــأتــي عملية «الـــطـــرق» بــاســتــخــدام 

متنوعة  واألقــالم  المطارق  من  كبيرة  مجموعة 
األحجام، ومن ثم تصقل األلواح النحاسية ليكون 

البريق عنوانها وتكون جاهزة للبيع.
ويتابع: هناك مرحلتان تضاف في حالة طلب 
الزبون لهما، حيث يمكن أن يتم غمس القطعة 
كاملة  لتطلى  الفضة  من  مغطس  في  النحاسية 

من الفضة وال يتغير لونها نهائياً.
مختلفة  بـــدرجـــات  أوكــســيــد  أيـــضـــاً  ويـــضـــاف 
يعمل على الحفاظ على القطعة النحاسية والتي 
يستخدم عادة على القطع النحاسية التي تستخدم 

لتزيين الحدائق وتتعرض للتغيرات المناخية.
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