
  ٨٨
صفحاتصفحات

رئيس مجلس اإلدارة :

عبدالله بن خليفة العطية

رئيس التحرير :

صالح بن عفصان العفصان الكواري

الخميس ٢ رجب ١٤٣٨ هـ - ٣٠ مارس ٢٠١٧ م

٧ مطالب لألمهات الدارسات بالجامعة السياح يقبلون على شراء السبح

واي فاي بسرعة البرق
للتكنولوجيا  ايندهوفن  بجامعة  الباحثين  من  مجموعة  استطاع 
بهولندا ابتكار واي فاي بسرعة البرق، إذ تبلغ سرعته ٤٢٫٨ جيجابت 
فى الثانية الواحدة، أي أسرع ١٠٠ مرة من خدمة الواي فاي العادية 

التي يستخدمها العالم. 
لموقع Timesofindia الهندي توصل الفريق من الوصول  ووفقاً 
إلى هذه السرعة الفائقة لإلنترنت عن طريق تطوير شبكة السلكية 

تعتمد على األشعة تحت الحمراء غير الضارة.
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الدوحة - [: تشهد السبح إقباالً كبيراً من السائح 
واقف،  سوق  من  بشرائه  يقوم  بسيط  كتذكار  األجنبي، 
يمثل الهدية البسيطة لألهل واألصدقاء. وتندرج صناعة 
والتي  جـــداً،  البسيطة  الحرفية  الصناعات  تحت  السبح 
أساسيان  عامالن  وهما  والتركيز  الدقة  حــول  تتمحور 
ال تقوم من دونهما، فبهما تكون عملية اختيار األحجار 
وتوزيعها ورصها بطريقة سليمة، إذ تحتاج عملية اختيار 
األحجار، على اختالف أشكالها وأنواعها، إلى دقة كبيرة 
وتــركــيــز، فــقــد تــحــتــوي األحــجــار عــلــى شـــروخ أو كسور 
بسيطة ال ترى بوضوح، إال بعد االنتهاء من عملية الرص.

 األمر الذي يؤثر في الشكل النهائي.
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األطفال ضحية األلعاب اإللكترونية
وراء عنف ٩٣٫٩٪ منهم

في  المشاركين  مــن   ٪  ٥٥٫١ طــالــب   :] منوعات   - الــدوحــة 
الحديثة  الجواالت  استخدام  بعدم  منوعات [  ملحق  استطالع 
قبل سن السادسة عشرة في حين حذر ٩٣٫٩ ٪ من مساهمة األلعاب 
رفضوا   ٪  ٦٫١ مقابل   ، األطــفــال  عند  العنف  زيــادة  في  اإللكترونية 

فكرة ربط العنف باأللعاب اإللكترونية.
وقال ٦٩٫٤ ٪ من المشاركين أن أطفالهم يستخدمون الجوال لمدة 
قال  فيما  يومياً،  لساعتين   ٪  ١٤٫٣ مقابل  يومياً،  ساعتين  من  أكثر 

١٦٫٣ ٪ منهم أن االستخدام يكون لساعة واحدة يومياً.
وأختار ٥٤٫٢ ٪ من المشاركين لتحديد ساعات االستخدام كأفضل 
فيما  الدائمة،  للرقابة   ٪  ٢٩٫٢ اختيار  مقابل  لألطفال،  حماية  طرق 

اختار ١٦٫٦ ٪ الستخدام تطبيقات الحماية.
وأكد ٦١٫٢ ٪ من المشاركين في االستطالع تسبب مواقع التواصل 
االفتراضي،  بالعالم  والتعلق  بالعزلة  األطفال  إصابة  في  االجتماعي 
مقابل ٢٢٫٤ ٪ لسرقتها لوقت الطفل، واختار ١٦٫٤ ٪ تسببها بالخمول.
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الدوحة - منوعات [: أكد عدد من األمهات الدارسات 
ما  ســواء  ظروفهن  مــراعــاة  ضـــرورة  على  قطر  جامعة  فــي 
المشروعات،  وتسليم  الغياب  وأيــام  األمومة  بإجازة  يتعلق 
وإجــازة  وضعهن  تراعي  ال  الجامعة  قوانين  أن  إلــى  الفتات 
وتخضع  أسبوعين  عن  تزيد  ال  عليها  يحصلن  التي  األمومة 

لتقدير األساتذة.
وحــــددت الــطــالــبــات الـــدارســـات فــي الــجــامــعــة ٧ مطالب 
دليل  فــي  والــحــوامــل  األمــهــات  حــقــوق  إدراج  أولــهــا  رئيسية 
الطالب واستحداث إجازة وضع ال تقل عن شهر، باإلضافة 
للسماح لألمهات بتسليم الواجبات عبر اإلنترنت وفتح حضانة 
ألبناء الطالبات بأسعار رمزية، كذلك استحداث نظام انتساب 
وتوفير مواصالت للحوامل داخل الجامعة وزيادة عدد أيام 

اإلجازات الخاصة بالطالبات.
تسجيل  فــي  صعوبة  يواجهن  أنهن  إلــى  الطالبات  ولفتت 
مخصص  أنه  اعتبار  على  المبكرة  الطفولة  بمركز  أطفالهن 
ألبناء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة، األمر الذي يدفع 
بعضهن للغياب من أجل االهتمام بأطفالهن أو إلى تجميد 
قيدهن، في حين تضطر بعض األمهات إلى الدوام بعد عدة 

أيام من الوضع، أو ترك أطفالهن بالمنزل برفقة الخدم.
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محمد إبراهيم آل فخرو:

ليلى مالك:  

مبارك النعيمي:

قــــال مــحــمــد إبـــراهـــيـــم آل 
دون  لــمــن  يـــجـــوز  ال  فـــخـــرو: 
الــــثــــانــــيــــة عــــشــــرة اســــتــــخــــدام 
الجواالت الحديثة، وأن يكون 
ذلـــك عــنــد الــحــاجــة الــقــصــوى 
فـــقـــط فـــي حـــالـــة غـــيـــابـــه عــن 

عنه. وبعده  المنزل 
وحـــــــــــذر مـــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
بصورة  اإللــكــتــرونــيــة  األلــعــاب 
مـــدمـــنـــة خــــاصــــًة بـــعـــد تــأكــيــد 
الــعــديــد مــن الـــدراســـات وجــود 
أضــــرار جــســيــمــة عــلــى الــخــاليــا 

الــعــصــبــيــة، وذلـــــك فـــي ظـــل انـــتـــشـــار ألــعــاب 

الــحــروب والــعــنــف الــدمــوي، 
ـــهـــا فـــي  ـــب فـــــضـــــًال عــــــن تـــســـب
الــــعــــزلــــة وانــــــغــــــالق الـــطـــفـــل 
عــمــن حــولــه مـــن أصــدقــائــه 
مشيراً  والمجتمع،  وعائلته 
ـــــــى وجـــــــــود الــــعــــديــــد مــن  إل
من  األطفال  لحماية  الطرق 
أهمها  االستخدام،  مخاطر 
الــرقــابــة الــدائــمــة ومــراجــعــة 
ما تصفحه االبن على شبكة 
سؤالهم  عن  فضالً  اإلنترنت، 
للهاتف  اســتــخــدامــاتــهــم  عــن 

الصحيح. االستخدام  إلى  وترشيدهم 

ـــــى مــــــالــــــك:  ـــــيـــــل ـــــــت ل قـــــــال
ـــــرك األمـــــهـــــات  ـــــت ـــــألســـــف ت ل
أبـــنـــاءهـــا يــلــهــون بــاســتــخــدام 
الـــجـــواالت كــنــوع مــن الــراحــة  
مـــن مــطــالــبــهــم، خـــاصـــًة فــي 
الصغيرة  الــعــمــريــة  الــمــراحــل 
الـــــثـــــالث  تـــــتـــــعـــــدى  ال  الــــــتــــــي 
على  وعــي  أي  دون  ســنــوات، 
مــخــاطــر ذلـــك عــلــى الــصــحــة 
وعــلــى تــشــكــل شــخــصــيــتــه في 

لكبر. ا
الحديثة  الــجــواالت  تــأثــيــر  إلــى  وأشـــارت 
ــتــركــيــز  عـــلـــى األطــــفــــال مــــن حـــيـــث قـــلـــة ال

والــــــــــحــــــــــفــــــــــظ وتـــــــــحـــــــــول 
اهــتــمــامــاتــه الــريــاضــيــة إلــى 
يمارسها  إلكترونية  ألعاب 
مـــن خـــالل شـــاشـــة، مــتــخــذاً 
الــنــوم  أو  الــجــلــوس  وضــعــيــة 

اليوم. ساعات  طيلة 
وطــالــبــت بــتــثــقــيــف اآلبـــاء 
واألمهات من خالل ندوات 
الــجــهــات  مــن  عــمــل  وورش 
ـــمـــخـــتـــصـــة والـــــــمـــــــدارس،  ال
فـــــــضـــــــًال عــــــــن اإلعــــــــالنــــــــات 
خطورة  توضح  التي  المستمرة  التلفزيونية 

للجواالت. األطفال  استخدام 

أكــــــد مـــــبـــــارك الـــنـــعـــيـــمـــي عــلــى 
خــطــورة الـــجـــواالت عــلــى األطــفــال 
اإللكترونية  واأللعاب  عام،  بشكل 
بــشــكــل خــــاص، لـــدورهـــا فـــي دفــع 
الطفل نحو العنف والعداء المستمر 
لما تستخدم من أسلحة وعمليات 

قتل وسرقة دون قيود.

بتحديد  األمـــور  أولــيــاء  وطــالــب 
ســـــاعـــــات اســـــتـــــخـــــدام الـــــجـــــواالت 
ـــبـــعـــد  فـــــي نــــهــــايــــة األســـــــبـــــــوع، وال
ــتــواصــل  عـــن اســـتـــخـــدام وســـائـــل ال
عزلة  مــن  تسببه  لما  االجــتــمــاعــي 
ــبــعــد عن  وانــــطــــواء لــلــشــخــصــيــة وال

التواصل األسري.

المراقبة الدائمة أهم طرق الحماية

تثقيف األمهات بمخاطر الجوال

األلعاب اإللكترونية سبب عنف األطفال 

نظراً آلثارها السلبية على األطفال

٥٥٥٥ ٪ يرفضون استخدام األطفال للجوال ٪ يرفضون استخدام األطفال للجوال
األطـــــفـــــال  عــــنــــد  الــــعــــنــــف  نــــشــــر  فــــــي  ـــــة  ـــــي ـــــرون ـــــكـــــت اإلل األلـــــــعـــــــاب  مــــســــاهــــمــــة  أكــــــــــــدوا   ٪  ٩٣٫٩

طالب ٥٥٫١ ٪ من المشاركين في استطالع ملحق منوعات [ بعدم استخدام الجواالت الحديثة قبل سن 
السادسة عشرة في حين حذر ٩٣٫٩٪ من مساهمة األلعاب اإللكترونية في زيادة العنف عند األطفال، مقابل ٦٫١٪ 

رفضوا فكرة ربط العنف باأللعاب اإللكترونية.
 ٪  ١٤٫٣ مقابل  يومياً،  ساعتين  من  أكثر  لمدة  الجوال  يستخدمون  أطفالهم  أن  المشاركين  من   ٪٦٩٫٤ وقــال 

لساعتين يومياً، فيما قال ١٦٫٣٪ منهم أن االستخدام يكون لساعة واحدة يومياً.
 ٪٢٩٫٢ اختيار  مقابل  لألطفال،  حماية  طرق  كأفضل  االستخدام  ساعات  تحديد  المشاركين  من   ٪٥٤٫٢ واختار 

للرقابة الدائمة، فيما اختار ١٦٫٦٪ استخدام تطبيقات الحماية.
وأكد ٦١٫٢٪ من المشاركين في االستطالع على تسبب مواقع التواصل االجتماعي في إصابة األطفال بالعزلة 

والتعلق بالعالم االفتراضي، مقابل ٢٢٫٤٪ لسرقتها لوقت الطفل، واختار ١٦٫٤٪ تسببها بالخمول.
 ٪١٠٫٢ مقابل  الترفيهية،  المجاالت  في  ينحصر  للجواالت  أطفال  استخدام  أن  المشاركين  من   ٪  ٨٧٫٨ وكشف 

للمجاالت التعليمية، فيما اختار ٢٪ المجاالت الثقافية.

٦٩٫٤ ٪ من 
األطفال يستخدمون 
الجواالت ألكثر من 
ً ساعتين يوميا

محمد إبراهيم آل فخرو

ليلى مالك

مبارك النعيمي

سعود الكبيسي:

ـــكـــبـــيـــســـي: يـــحـــتـــاج  قــــــال ســــعــــود ال
األطـــــفـــــال فــــي يـــومـــنـــا الــــحــــالــــي إلـــى 
اســــتــــخــــدام الــــــجــــــواالت، حـــيـــث تــجــد 
أعــوام  الستة  عــمــره  يــتــجــاوز  ال  طــفــالً 
شخص  مــن  أفــضــل  الــجــوال  يستخدم 
العديد  ذلك  جراء  من  واكتسب  بالغ، 

المختلفة  والثقافات  المعلومات  من 
فــي ظــل تــرابــط الــشــعــوب عــبــر شبكة 
التواصل  وسائل  خــالل  من  اإلنترنت 
تنبه  ضرورة  إلى  وأشار  االجتماعي. 
استخدام  كيفية  إلى  واألمهات  اآلبــاء 
العديد  تتيح  والتي  الحماية  تطبيقات 

من  يمكن  الــرقــابــيــة  الــمــمــيــزات  مــن 
يمكن  الــتــي  الــمــواقــع  تــحــديــد  خــاللــهــا 
اســــتــــخــــدامــــهــــا، فــــضــــالً عـــــن إغـــــالق 
الـــهـــاتـــف عـــن بـــعـــد، ومـــراقـــبـــة كــافــة 
الطفل  بها  يقوم  التي  االستخدامات 

حمايته. وبالتالي 

تنبه اآلباء لكيفية استخدام تطبيقات الحماية 

صالح العثماني:

تشغلهم عن الرياضة 
وتصيبهم بالخمول

أكـــد صــالــح الــعــثــمــانــي عــلــى مخاطر 
ــــجــــواالت عــلــى األطـــفـــال،  اســـتـــخـــدام ال
حيث  الــعــاشــرة،  دون  هــم  لمن  خاصة 
عن  والــبــعــد  بــالــخــمــول  عــــادة  يصيبهم 
البعد  عن  فضالً  الرياضية،  النشاطات 
طبيعي،  بــشــكــل  الــحــيــاة  مــمــارســة  عــن 
والـــجـــلـــوس خــلــف الـــشـــاشـــات لــســاعــات 
واكــتــســاب ثــقــافــات غــريــبــة مـــن خــالل 

وسائل التواصل االجتماعي.
وطـــالـــب اآلبــــــاء بــمــراقــبــة أطــفــالــهــم 
ضــار  هــو  لــمــا  وإرشـــادهـــم  كبير  بشكل 
ساعات  عــدد  وتقليص  نــافــع،  هــو  ومــا 
استخدام الجواالت والكمبيوتر اللوحي، 
فـــضـــًال عـــن مــهــاداتــهــم بــبــعــض الــكــتــب 
عن  البحث  طــرق  وتعليمهم  الــورقــيــة، 
خالل  من  اكتسابها  وكيفية  المعلومات 
اهتماماتهم  وتحويل  اإلنــتــرنــت  شبكة 

من ترفيهية إلى تعليمية وثقافية.

الخميس ٢ رجب ١٤٣٨ هـ - ٣٠ مارس ٢٠١٧ م 

كتب - إبراهيم صالح :

سعود الكبيسي



فتح حضانة ألبناء 
الطالبات بأسعار رمزية

إدراج حقوق 
األمهات والحوامل 
في دليل الطالب

 استحداث
 نظام انتساب

 استحداث 
إجازة وضع ال 
توفير مواصالت للحوامل تقل عن شهر

داخل الجامعة السماح لألمهات 
بتسليم الواجبات 
زيادة عدد أيام اإلجازات عبر اإلنترنت

الخاصة بالطالبات

متطلبات األمهات الدارسات بالجامعة

عائشة الحجاجي:كوثر المفلحي:
أوقفت قيدي ألقوم
 برعاية طفلي

زيادة أيام اإلجازات 
الخاصة بالطالبات

اإلدارة  بكلية  طالبة   - المفلحي  كوثر  قالت 
واالقـــتـــصـــاد: إن مـــراعـــاة ظــــروف الــطــالــبــات 

األمــهــات تــعــود إلــى األســـاتـــذة، فمنهم من 
يـــراعـــي ظــروفــهــن فـــي االخـــتـــبـــارات أو 

تأجيل تسليم المشروعات، ومنهم من 
يرفضون أي أعذار ويقولون الدراسة 

قمت  وتــابــعــت  األعـــــذار.  تتقبل  ال 
بتجميد قيدي في الجامعة خالل 

فترة الوضع وعدت في الفصل 
التالي،الفتة إلى أن الكثير من 
للعودة  يضطررن  الطالبات 
لــــلــــدراســــة بـــعـــد أســبــوعــيــن 
غالبية  الــوضــع،حــيــث  مــن 
األساتذة ال يتقبلون الغياب 
واألعــــــذار حــتــى فـــي هــذه 

الحاالت.

إعــالم  خريجة   - الحجاجي  عائشة  قــالــت 
معظم  المحاضرات  تستنفذ  عامة:  عالقات 
لالهتمام  الــكــافــي  الــوقــت  أجــد  وال  وقــتــي 
يجلس  أحداً  أجد  ال  ،وعندما  بأطفالي 
مــعــهــم اضـــطـــر لــلــغــيــاب، وبـــدورهـــم 
الظروف،  هذه  يراعوا  لم  األساتذة 
تسليم  مــواعــيــد  تــأجــيــل  ورفـــضـــوا 

المطلوبة. األعمال 
وطــالــبــت عــائــشــة الــحــجــاجــي 
بـــــــــضـــــــــرورة زيـــــــــــــــادة عــــــدد 
أيـــــــام اإلجـــــــــــازات الـــخـــاصـــة 
ــتــتــعــدى أكــثــر  بــالــطــالــبــات ل
مـــن أســبــوعــيــن ألنـــهـــا غــيــر 

الوضع. إلجازة  كافية 

مها العجي:

اآلداب  بكلية  طالبة  العجي-  مها  قالت 
والــعــلــوم قــســم خــدمــة اجــتــمــاعــيــة:أرى إن 
انتهيت  أنــنــي  لــو  وتمنيت  صعبة  تجربتي 
،وأضافت   ً أما أكون  أن  قبل  الجامعة  من 
ارتــدي  ابــنــي  يــرانــي  عندما   ً كــثــيــرا "أحــزن 

للجامعة". تذهبين  ال  لي  يقول  العباية 
قالت  لظروفهن  األساتذة  مراعاة  وعن 
ظروفنا  يراعون  أساتذة  هناك  :"لإلمانة 
المطلوبة،  الــواجــبــات  تسليم  يــخــص  فيما 
أو  معه  وانشغل  طفل  لدي  أن  أبلغتهم  إذا 
أساتذة  وهناك  بالتعب"،  أشعر  كنت  إذا 

ظروفنا. يراعون  ال  آخرين 
ومـــن الــمــواقــف الــصــعــبــة الــتــي تــعــرضــت 
األســاتــذة  ألحــد  قلت   " العجي  تحكي  لها 
ـــا ســهــرت مــع ابــنــي وكــانــت حــرارتــه  : "أن
لــلــخــادمــة  أعــطــيــتــيــه  كــنــت  الـــرد  فــكــان   ٤٠

إجازة  وعن  المطلوب!".  شغلك  وأكملتي 
لــلــدكــاتــرة  يـــعـــود  األمــــر  إن  قـــالـــت  الـــوضـــع 
إجـــازة  الــدكــتــور  يــعــطــي  فــقــد  ودي  بــشــكــل 
كــحــد  أســبــوعــيــن  أو  مــثــالً   ً يـــومـــا  ١٢ لــمــدة 
أم  ألي  كــافــيــة  غــيــر  مـــدة  ولــكــنــهــا  أقــصــى 

للجامعة. العودة  لتسطيع 
وطـــالـــبـــت الـــعـــجـــي بـــــضـــــرورة مــــراعــــاة 
وأن  خاصة  األمــهــات  للطالبات  الــدكــاتــرة 
الــطــالــبــة  عــن  مــخــتــلــف  الــطــالــبــة  األم  وقــت 
ـــعـــاديـــة، كـــمـــا طـــالـــبـــت بــــضــــرورة وجـــود  ال
تستقبل  الجامعة  لطالبات  خاصة  حضانة 
٥ ســنــوات،  األطــفــال مــن عــمــر الــشــهــر إلــى 
الــمــبــكــرة  الــطــفــولــة  مـــركـــز  يــســتــقــبــل  وأن 
األولــويــة  أن  اعــتــبــار  الــطــالــبــات،عــلــى  أبــنــاء 
فـــيـــه ألبـــنـــاء الـــمـــوظـــفـــات وأعــــضــــاء هــيــئــة 

لتدريس. ا

ابني يبكي ويرفض ذهابي للجامعة
مها العامري:

قــالــت مــهــا الــعــامــري - طــالــبــة في 
قسم الشؤون الدولية: ال يوجد قانون 
الجامعيات  األمــهــات  لصالح  منصف 
والجامعة تترك األمر في يد األساتذة 
األعباء  عننا  يخفف  متساهالً  كان  فإذا 

وإذا لم يكن كذلك ال يراعي أحوالنا.
لطفلي  والدتـــــي  وقــــت  وأضــــافــــت: 
كــنــت قــد اســتــنــفــذت رصــيــد إجــازاتــي، 
معي  متساهلين  كانوا  األساتذة  ولكن 
طالبات  بعكس  الــغــيــاب،  يحسبوا  ولــم 
تم  حيث  آخرين  أساتذة  مع  أخريات 
حــســاب غيابهم وقــت الــوضــع ورســبــوا 

في المادة.
وأكدت أن هناك عدداً من الطالبات 
اضطررن للعودة بعد أسبوع واحد من 
الوضع،فى حين تلجأ أخريات لتأجيل 

الكثير  أن  خــاصــة  الـــدراســـي  الــفــصــل 
وهن  للجامعة  للحضور  يلجأن  منهن 
بحالة حرجة، موضحة أن الجامعة ال 
توفر أيضاً وسيلة مواصالت للطالبات 
في  الــجــلــف  عـــربـــات  وأن  الـــحـــوامـــل، 
أيضاً  نضطر  ولــذلــك  قليلة  الجامعة 

للسير إلى المحاضرات.
إلـــى عـــدم مــراعــاة بــعــض الــدكــاتــرة 
لـــوضـــعـــي كــــــأم، فــــال تــــراعــــي قــوانــيــن 
الــجــامــعــة أو تــســانــد وضــــع األمـــهـــات 
وال يمنحها أي حقوق أو مزايا  مطلقاً 
إضــافــيــة ،فــلــم تـــرد كــلــمــة حــامــل في 
خدمة  يخص  فيما  إال  الــطــالــب  دلــيــل 
خدمات  يخص  فيما  الحوامل  متابعة 

العيادة فقط.
األمــــهــــات  مــــطــــالــــب  أن  وأكــــــــــدت 

تتمثل  الجامعة  إدارة  مــن  الــطــالــبــات 
فــــي إجــــــــازة الـــــوضـــــع، فـــلـــيـــس هــنــاك 
إجـــــــازة وضـــــع مـــنـــصـــوصـــاً عــلــيــهــا فــي 
ُعرف  هي  وإنما  قطر  جامعة  قانون 
تمنح  أن  الــتــدريــس  هيئة  أعــضــاء  بين 
إلى  أســبــوع  مــن  وضــع  إجـــازة  الطالبة 
أســبــوعــيــن تــحــســب عــلــى أنـــهـــا إجــــازة 
طبية ثم يتوجب عليها العودة لمقاعد 
الــــدراســــة بــغــض الــنــظــر عـــن وضــعــهــا 
الــصــحــي،ونــتــيــجــة لــذلــك يــلــجــأ بعض 
ـــدريـــس الحــتــســاب  ـــت أعــــضــــاء هــيــئــة ال
إجازة الوضع من رصيد غياب الطالبة 
بالمئة  وعــشــريــن  بــخــمــســة  والــمــقــدر 
من عدد المحاضرات، مما يؤدي إلى 
من  وحرمانها  غيابها  رصيد  استنفاذ 
االمتحان في بعض األحيان. وأضافت 

األمر ال يقتصر على إجازة الوضع، بل 
والحضور  والمشاريع  للواجبات  يمتد 
جميع  من  يتوقع  والتي  واالمتحانات 

الطالبات، بغض النظر عن وضعهن.
وطــالــبــت بـــضـــرورة عــمــل دراســــات 
ــــدراســــة وضـــــع الــطــالــبــات  وبــــحــــوث ل
لهن،  الحلول  أنسب  ودراســة  األمهات 
وإدراج قسم في دليل الطالب يختص 
بحقوق األمهات والحوامل، واستحداث 
إجازة وضع ال تقل عن شهر ال تحسب 
فيها  تتابع  الطالبة،  غياب  رصيد  من 
الطالبة دروسها عبر اإلنترنت وتؤجل 
لــهــا جــمــيــع امــتــحــانــاتــهــا ومــشــاريــعــهــا 
ويبقى لها الخيار في تسليم الواجبات 
لمقاعد  عودتها  عند  أو  اإلنترنت  عبر 

الدراسة.

مطلوب استحداث نظام االنتساب وإجازة وضع

٣٣
الخميس ٢ رجب ١٤٣٨ هـ - ٣٠ مارس ٢٠١٧ م

قضايا ساخنة

قوانينها ال تراعي وضعهن

أمهـــات على مقاعـــد الجامعـــة
ــــاً ــــوم ي  ١٢ تـــــتـــــجـــــاوز  وال  ــــــوضــــــع  ال إجـــــــــــازة  ــــــي  ف يـــتـــحـــكـــمـــون  األســــــــاتــــــــذة 

قيدهن جمدن  وأخريات  الوضع  من  أسبوع  بعد  داومــن  الجامعةطالبات  في  قليلة  الجلف  وعربات  الحوامل  للطالبات  مواصالت  ال 

جامعة  في  الــدارســات  األمهات  من  عــدد  أكــد 
قطر على ضـــرورة مــراعــاة ظــروفــهــن ســـواء ما 
وتسليم  الــغــيــاب  وأيــــام  األمـــومـــة  بـــإجـــازة  يتعلق 
ال  الجامعة  قوانين  أن  إلى  المشروعات،الفتات 
يحصلن  التي  األمــومــة  وإجـــازة  وضعهن  تــراعــي 
لتقدير  وتــخــضــع  أســبــوعــيــن  عــن  تــزيــد  ال  عليها 
ــبــات الــــدارســــات في  األســــاتــــذة. وحـــــددن الــطــال
حقوق  إدراج  أولــهــا  رئيسية  مطالب   ٧ الجامعة 
األمهات والحوامل في دليل الطالب واستحداث 
للسماح  باإلضافة  شهر،  عن  تقل  ال  وضع  إجــازة 
وفتح  اإلنترنت  عبر  الواجبات  بتسليم  لألمهات 
كذلك  رمــزيــة،  بأسعار  الطالبات  ألبناء  حضانة 
اســـتـــحـــداث نـــظـــام انــتــســاب وتــوفــيــر مـــواصـــالت 
ـــام  لــلــحــوامــل داخـــــل الــجــامــعــة وزيـــــــادة عــــدد أي

اإلجازات الخاصة بالطالبات.
صعوبة  يواجهن  أنــهــن  إلــى  الطالبات  ولفتت 
المبكرة  الطفولة  بمركز  أطفالهن  تسجيل  فــي 
على اعتبار أنه مخصص ألبناء الهيئة التدريسية 
بعضهن  يــدفــع  الـــذي  األمـــر  الجامعة،  وموظفي 
لــلــغــيــاب مـــن أجـــل االهــتــمــام بــأطــفــالــهــن أو إلــى 
تجميد قيدهن، في حين تضطر بعض األمهات 
إلــى الــــدوام بعد عــدة أيـــام مــن الــوضــع، أو ترك 

أطفالهن بالمنزل برفقة الخدم.

كتبت - هبة البيه:



تحقيق٤٤

نسب الصلح بين األزواج مبشرة بالخير.. د.منى الخليفي لـ [:

إحصاءات الطالق في قطر غير دقيقة 
ــــــــطــــــــالق  ــــــــــحــــــــــل األمــــــــــــثــــــــــــل لــــــتــــــقــــــلــــــيــــــل ال ــــــق رخــــــــــصــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــزواج ال ــــــي ــــــب ــــــط ت

يوميات طالب

منى الخليفي
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                كتبت - منال عباس:

إدارة  مدير  الخليفي،  منى  الدكتورة  أكــدت 
أن  العائلية،  االســتــشــارات  بمركز  االســتــشــارات 
في  الــطــالق  نسبة  إلــى  أشــارت  التي  اإلحصائية 
هناك  وأن  فيها،  مبالغ   ،٪٥٧ بلغت  التي  قطر 
األرقــام  في  تتفاوت  التي  الــدراســات  من  عــدداً 
فــي هــذا الــمــوضــوع، وأشــــارت إلــى أنــه وحسب 
الرصد الذي يتم من خالل االستشارات الواردة 
للمركز، فإن نسب الصلح التي تتم بين األزواج 
ومبشرة  جـــداً  كبيرة  الــمــركــز  إلــى  الــلــجــوء  بعد 
بــالــخــيــر، وقـــالـــت فـــي حـــديـــث لــــ [ ليس 
الطالق  ظاهرة  على  بالقضاء  الجزم  باإلمكان 

الذي جعله اهللا كنوع من العالج، 
يــعــتــبــرون  مـــمـــن  هـــنـــاك  وأن 

الـــطـــالق بــمــثــابــة بـــدايـــة حــيــاة 
من  التخلص  هــو  والــمــهــم 

آثـــــاره ولــيــس الــطــالق 
نـــفـــســـه بـــاعـــتـــبـــاره 

كسنة  مــوجــوداً 
ـــــة،  ـــــي كـــــون

الــــطــــرفــــان  يـــهـــمـــل  أال  واألهــــــــــم 
المركز  بسعي  ونّوهت  أبناءهما، 
الــمــســتــمــر لــلــتــقــلــيــل مـــن األضــــرار 
واألوالد  والــــزوجــــة  الـــــزوج  عــلــى 
في  ودوره  الــمــحــيــطــة،  والــبــيــئــة 
تــقــويــة األســـاس الـــذي تــقــوم عليه 

األسرة.
سنة أولى زواج

أكدت  التي  النسب  عن  مــاذا  ڈ 
ارتــفــاع الــطــالق فــي السنة األولــى 

من الزواج ؟
- المشكلة ال تتعلق بالسنة األولى من الزواج، 
ونشدد في هذا الخصوص على أهمية رخصة 
ـــتـــي نــــــروج ألهــمــيــتــهــا  ــــــــزواج ال ال
فـــــــي كـــــــل مـــنـــبـــر، 
ألنـــهـــا طــبــقــت في 
الخليجية  الـــــدول 
الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــاورة، 
وعـــــــكـــــــســـــــت نـــــتـــــائـــــج 
إيـــجـــابـــيـــة، ونــتــمــنــى أن 
تــطــبــق فـــي قــطــر، ونـــرى 
خـــضـــوع الـــشـــاب والــشــابــة 
لهذه الدورات، وال أقصد 

تلك التي تستمر ألسبوع أو خمسة 
شك  بال  مكثفة،  دورات  بل  أيام، 
ونشير  مشاكل،  أي  تواجههم  لن 
هــنــا إلـــى تــجــربــة مــالــيــزيــا والــتــي 
الـــــزواج  رخـــصـــة  دورات  تــســتــمــر 
ـــمـــدة ٦ أشــــهــــر، حـــيـــث يــتــخــرج  ل
للحياة  جاهزان  وهما  الخطيبان 
أثبتت  فــقــد  وبــالــفــعــل  الــزوجــيــة، 
الـــزوجـــيـــن  هـــذيـــن  أن  الـــتـــجـــربـــة 
يـــســـتـــطـــيـــعـــان مــــواجــــهــــة مــشــاكــل 
الحياة سواء كان في السنة األولى 
من الزواج أو غيرها، ونرى من مشاكل السنة 
األولــــى أن الــزوجــيــن اعـــتـــادا قــبــل الــــزواج على 
وبالتالي  سماه،  في  طائر  منهم  وكل  الحرية، 
تفهم  بسبب  الـــزواج  بعد  بالقيد  االثــنــان  يشعر 
الزوجية،  بالحياة  المتعلقة  األمــور  من  الكثير 
دورات  خالل  من  عليها  التدريب  يمكن  والتي 
ظاهرة  ليس  والطالق  الــزواج،  رخصة  وبرامج 
جـــديـــدة ولــكــن الـــفـــرق كـــان يــتــم فـــي الــمــاضــي 
التخلص  أهمية  على  نؤكد  معلن،  وغير  بهدوء 

من اآلثار وليس من الطالق.

إحصاءات غير حقيقية
ڈ ما سبب ارتفاع نسبة الطالق إلى ٥٧٪ ؟

الطالق  نسبة  إلــى  أشــارت  التي  اإلحصائية   -
في قطر التي بلغت ٥٧٪، مبالغ فيها وأن هناك 
األرقــام  فــي  تتفاوت  التي  الــدراســات  مــن  عــدداً 
وال  طبيعتها،  دراســة  ولكل  الموضوع،  هذا  في 
بد من اإلشارة هنا إلى أنه وحسب الرصد الذي 
يتم من خالل االستشارات الواردة للمركز، فإن 
اللجوء  بعد  األزواج  بين  تتم  التي  الصلح  نسب 
ومبشرة بالخير، ولكن  إلى المركز كبيرة جداً 

على  بالقضاء  الجزم  باإلمكان  ليس 
ظاهرة الطالق الذي جعله اهللا كنوع 
من العالج، وأن هناك من يعتبرون 
الــــطــــالق هــــو بــمــثــابــة بــــدايــــة حــيــاة 
والمهم هو التخلص من آثاره وليس 
الطالق نفسه باعتباره موجوداً كسنة 
الطرفان  يهمل  أال  واألهــم  كونية، 
المركز  بسعي  ونّوهت  أبناءهما، 
األضــرار  من  للتقليل  المستمر 
على الزوج والزوجة واألوالد 
ودوره  الــمــحــيــطــة،  والــبــيــئــة 

فـــي تــقــويــة األســـــاس الــــذي تــقــوم عليه 
األسرة.

هوية المؤسسةهوية المؤسسة
الــهــويــة  تــنــعــكــس  أن  يــمــكــن  هـــل  ڈ 

الجديدة للمؤسسة على تغيير الواقع لألفضل؟
- نؤكد أن الهوية الجديدة للمؤسسة القطرية 
المراكز  عمل  على  ستنعكس  االجتماعي  للعمل 
المختلفة التي تعمل تحت مظلتها، وأن التطوير 
والتغير مطلوب في كل عصر ومرحلة عمرية، 
بما في ذلك اإلنسان وما تصاحبه من تغييرات 
تغييرات  عن  فضالً  عمره،  مراحل  في  ربانية 
إلــى  ونــشــيــر  لتحقيقها،  اإلنــســان  يسعى  إراديــــة 
العشر  خـــالل  الــعــائــلــيــة  االســتــشــارات  مــركــز  أن 
وحقق  معين،  عمل  بنمط  مر  الماضية  سنوات 
جــاءت  واآلن  المميزة،  اإلنــجــازات  مــن  العديد 
ممثالً  الهرم  برج  مظلة  تحت  التغيير  مرحلة 
انطالقة  لتبدأ  االجتماعي  العمل  مؤسسة  فــي 
بدأ  فقد  بالفعل  وبالفعل،  جديد  وثــوب  برؤية 
وإســتــراتــيــجــيــة  منهجية  وضـــع  فــي  مــركــز  كــل 
ورؤية ورسالة، وتعمل على ترسيخ القيم التي 

اعتبرتها قيمة جداً.
على  أطلق  الذي  وفاق  مسمى  دالالت  ما  ڈ 

المركز؟
- إطالق مسمى وفاق على مركز االستشارات 
العائلية، يرجع لما حققه المركز من توافق كبير 
بين مئات األسر واألزواج، وتوصل لوفاق شامل 
التنويه  مــن  بــد  وال  األســـرة،  أفـــراد  جميع  بين 
العمل  فــريــق  بــه  يعمل  الـــذي  التكاملي  بــالــدور 
ويتطلع  التغيير،  هــذا  أهمية  تماماً  يعي  الــذي 
ومــراكــزهــا  األم  الــمــؤســســة  أهـــــداف  لــتــحــقــيــق 
مختلفة  مــجــاالت  فــي  العاملة 
وتــــصــــّب جــمــيــعــهــا فــــي تــنــمــيــة 
ونــــهــــوض الـــعـــمـــل االجــتــمــاعــي 
أن  ضــرورة  وتعتقد  قطر،  في 
التغيير  التطوير،  هذا  يصاحب 
أن  كما  االســتــشــارة،  نوعية  فــي 
تجد  للمركز  تــرد  استشارة  أي 
االهــتــمــام والـــرعـــايـــة، بــاعــتــبــار 
على  يحرص  استشاري  أي  أن 
اســـتـــقـــرار األســـــــرة، والــتــعــامــل 
ومهنية  بــأمــانــة  الــمــشــكــلــة  مـــع 
نعمل  وقالت:  كبير،  وإخــالص 
لروح  وفقاً  والعمل  المسؤولية  روح  زرع  على 
الــتــطــويــر والــتــغــيــيــر اإليــجــابــي واالبـــتـــكـــار، وأن 
التعامل المخلص مع المشكلة يعتبر أمانة يجب 

أن يؤديها الفرد بمهنّية تاّمة.

منى الخليفي

ر ى ب جزم إل ب
الذي جعله اهللا كنوع من العالج، 
يــعــتــبــرون  مـــمـــن  هـــنـــاك  وأن 

الـــطـــالق بــمــثــابــة بـــدايـــة حــيــاة 
من  التخلص  هــو  والــمــهــم 

آثـــــاره ولــيــس الــطــالق 
نـــفـــســـه بـــاعـــتـــبـــاره 

كسنة  مــوجــوداً 
ـــــة،  ـــــي كـــــون

ونشدد في هذا الخصوص على أهمية رخصة 
ـــتـــي نــــــروج ألهــمــيــتــهــا  ــــــــزواج ال ال
فـــــــي كـــــــل مـــنـــبـــر، 
ألنـــهـــا طــبــقــت في 
الخليجية  الـــــدول 
الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــاورة، 
وعـــــــكـــــــســـــــت نـــــتـــــائـــــج 
إيـــجـــابـــيـــة، ونــتــمــنــى أن
تــطــبــق فـــي قــطــر، ونـــرى 
الـــشـــاب والــشــابــة  خـــضـــوع
لهذه الدورات، وال أقصد 

األولــــى أن الــزوجــيــن اعـــتـــادا قــبــل الــــزواج على 
وبالتالي  سماه،  في  طائر  منهم  وكل  الحرية، 
تفهم  بسبب  الـــزواج  بعد  بالقيد  االثــنــان  يشعر 
الزوجية،  بالحياة  المتعلقة  األمــور  من  الكثير 
دورات  خالل  من  عليها  التدريب  يمكن  والتي 
ظاهرة  ليس  والطالق  الــزواج،  رخصة  وبرامج 
جـــديـــدة ولــكــن الـــفـــرق كـــان يــتــم فـــي الــمــاضــي 
التخلص  أهمية  على  نؤكد  معلن،  وغير  بهدوء 

من اآلثار وليس من الطالق.

إحص
ڈ ما سبب ارتفاع
التي اإلحصائية   -
قطر التي بلغت في
الــدراســا مــن  عــدداً 
الموضوع، هذا  في
بد من اإلشارة هنا
يتم من خالل االست
ت التي  الصلح  نسب 
إلى المركز كبيرة 
الجز باإلمكان  ليس 
ظاهرة الطالق الذي
من العالج، وأن هن
الــــطــــالق هــــو بــمــثــا
والمهم هو التخلص
الطالق نفسه باعتبا
أال واألهــم  كونية، 
ونّوه أبناءهما، 
للتقل المستمر 
على الزوج و
الــم والــبــيــئــة 
فـــي تــقــويــة

األسرة.

هـــل ڈ 

التعامل مع 
المشكلة أمانة 

يؤديها فريق العمل 
بمهنية تامة

مركز االستشارات 
حقق توافقاً كبيراً 
بين مئات األسر 

واألزواج
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تكنولوجيا

تطبيق يهمكتطبيق يهمك

PocketPocket
لحفظ الصفحات والفيديولحفظ الصفحات والفيديو

المعلومات  حفظ  فــي  مميز  أســلــوب   Pocket لتطبيق 
المتواجدة  المعلومات  كل  باستخراج  يقوم  فهو  وعرضها، 
وهــذه  الــخــاص،  بتصميمه  وحفظها  الــويــب  صفحات  فــي 
الــطــريــقــة تــســهــل عــلــيــك حــفــظ مــحــتــوى صــفــحــات الــويــب 
حفظ  مثل  خصائص  التطبيق  يــقــّدم  بعد.  فيما  لقراءتها 
الــصــور والــفــيــديــوهــات والــنــصــوص، عــمــل الـــوســـوم بشكل 
تلقائي، مكتبة لحفظ كل ما ترغب به، مزامنة بين جميع 
أجهزتك وعلى مختلف المنصات، البحث داخل النصوص 
الكثير  ذلك  وغير  المحفوظ،  المحتوى  مشاركة  وإمكانية 

يستحّق التجربة!.
في البداية تحتاج إلى إضافة Pocket الخاصة بالمتصفح 
الذي تستخدمه على جهاز الكمبيوتر، كل صفحة أو فيديو 
تقوم بإضافته سيتّم تحميله تلقائياً وبكبسة زر إلى هاتفك 
الخلفية  في  يتّم  التحميل  باإلنترنت،  متصالً  يكون  عندما 
التطبيق  فتح  تستطيع  ترغب  وعندما  به.  تشعر  أن  ودون 
اتصال  لوجود  الحاجة  دون  المخزنة  المواد  جميع  وقراءة 
أصبحت  التطبيق  واجهة  الفيديو.  ذلك  في  بما  باإلنترنت 
مع خطوط التصميم  رائعة جداً، التصميم أصبح متناسقاً 
المخزنة  الــمــواد  ســانــدوتــش.  كــريــم  اآليـــس  لنسخة  العامة 
تعرض بطريقة رائعة وسهلة للتصفح. كما يقوم التطبيق 
صور  فيديو،  مــقــاالت،  نوعها:  بحسب  تلقائياً  بتصنيفها 
بحيث يسهل تصفحها عليك إن أحببت. ناهيك عن إمكانية 

البحث وإضافة الوسوم وغير ذلك.

دراسة طبية حديثة

أرجعت دراسة طبية حديثة حدوث عدم 
والسلوكي  المعرفي  النظامين  بين  تــوازن 
مواقع  استخدام  في  اإلفــراط  إلى  المخ  في 

التواصل االجتماعي بصورة كبيرة.
وتـــوصـــلـــت الـــــدراســـــة الـــتـــي نـــشـــرت فــي 
المعلومات  مجلة «نظم  من  األخير  العدد 
اإلدارية» إلى السلوكيات القهرية المتكررة 

لفحص حسابك على فيسبوك أثناء قيادتك 
أن  يمكن  عمل  اجتماع  أثناء  أو  لسيارتك، 

يؤّدي إلى عواقب سلبية على أنظمة المخ.
وأظهر الباحثون في جامعة نيويورك أن 
امتالك اإلنسان آليتين مختلفتين في المّخ 
يؤثر على آلية اتخاذ القرارات الخاصة به، 
موضحين أن النظام األول هو نظام تلقائي 

االجتماعية،  اإلعـــالم  وســائــل  مــن  تفاعلي 
والــنــظــام الــثــانــي يــعــرف بــالــنــظــام العاكس 
اإلدراك  ينظم  الذي  المنطقي  النظام  وهو 
والــتــحــكــم فــي الـــدوافـــع والــتــصــرفــات التي 

ليست في مصلحة اإلنسان.
البحث  فــي  المشاركين  مــن   ٪٧٦ وذكــر 
في  السير،  أثناء  فيسبوك  استخدموا  أنهم 

فيسبوك  استخدامهم  إلى   ٪٤٠ أشار  حين 
استخدامهم   ٪٦٣ أّكــد  بينما  القيادة،  أثناء 
لفيسبوك أثناء تحدثهم ألشخاص آخرين.. 
استخدام  معدالت  زادت  كلما  لوحظ  فقد 
مواقع التواصل االجتماعي زاد الخلل وعدم 
التوازن في آلية عمل وظائف المخ والتوازن 

بينها.

 اإلفراط في استخدام مواقع التواصل يحدث خلالً في المخ اإلفراط في استخدام مواقع التواصل يحدث خلالً في المخ

إنستجرام يطلق ميزة التحقق 
بخطوتين لجميع المستخدمين

المملوك  إنستجرام  تطبيق  وأعــلــن  سبق 
التحقق  ميزة  إطالق  عن  بوك  فيس  لشركة 
ذلك  وكان  بخطوتين،  المستخدم  هوية  من 
لعدد  إال  تطلقها  لم  ولكنها  الماضي،  العام 
كشفت  ومؤخراً  المستخدمين،  من  محدود 
الميزة  طرح  عن  للتطبيق  المطورة  الشركة 
ووفــقــاً  الــعــالــم.  حــول  المستخدمين  لجميع 
فيمكن  إنــســايــدر»  موقع «تــك  على  جــاء  لما 
لــلــمــســتــخــدمــيــن تــفــعــيــل الـــمـــيـــزة الـــجـــديـــدة 
خالل  من   Two-factor authentication
ذلك  وبعد  اإلعـــدادات،  داخــل  من  اختيارها 

ســيــتــم إرســــال رســالــة نــصــيــة لــرقــم هاتفك 
تـــحـــوي رمــــز الــــدخــــول فـــي كـــل مــــرة تــريــد 
تطبيق  أن  يذكر  لحسابك.  الــدخــول  تسجيل 
يطلق  الــذي  نوعه  من  األول  ليس  إنستجرام 
للمستخدمين،  بــخــطــوتــيــن  الــتــحــقــق  مــيــزة 
من  كبير  عــدد  على  بالفعل  متاحة  ولكنها 
وواتس  بوك  فيس  مثل  والمواقع  التطبيقات 
آب، وهي ميزة تعطي للمستخدمين مزيداً 
مـــن الــحــمــايــة لــحــســابــاتــهــم عــلــى اإلنــتــرنــت، 
التي  المتكررة  االخــتــراقــات  ظل  في  خاصة 

تحدث للمواقع الكبرى.

اســـتـــطـــاعـــت مــجــمــوعــة مــــن الــبــاحــثــيــن بــجــامــعــة 
إيندهوفن للتكنولوجيا بهولندا ابتكار واي فاي بسرعة 
الثانية  فــي  جيجابت   ٤٢٫٨ ســرعــتــه  تبلغ  إذ  الــبــرق، 
الــواحــدة، أي أســرع ١٠٠ مــرة من خدمة الــواي فاي 

العادية التي يستخدمها العالم. 
ووفقا لموقع Timesofindia الهندي تمكن الفريق 
عن  لإلنترنت  الفائقة  السرعة  هذه  إلى  الوصول  من 
طريق تطوير شبكة السلكية تعتمد على األشعة تحت 
الحمراء غير الضارة، وقالت الباحثة Joanne Oh أن 
وغير  فائقة  فقط  ليست  الجديدة  فاي  الــواي  سرعة 
للمشاركة  حاجة  هناك  يكون  لن  أيضا  بل  مسبوقة، 
ألن كل جهاز سيحصل على شعاع الضوء الخاص به، 
في  جيجابت   ٤٢٫٨ ســرعــة  على  الــحــصــول  يمكن  إذ 

الثانية عبر مسافة ٢,٥ متر.
واستخدم النظام الهولندي حتى اآلن أشعة الضوء 

فقط للتحميل.

واي فـــاي بســرعـــة البــــرق محرك بحث جوجل على منصة أندرويد

Woolet ٢٫٠ محفظة ذكية لحمايتك من السرقة
لم يتغير شكل المحافظ منذ عدة عقود 
القليلة  السنوات  خــالل  لكنها  اآلن،  حتى 
الــمــاضــيــة أصــبــحــت ذكــيــة وأكــثــر تــطــوراً، 
الباحثون  يدمجها  التي  التقنيات  بفضل 
تم تطوير محفظة ذكية  داخلها، وحديثاً 
جديدة تحمل اسم Woolet ٢٫٠ تساعدك 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى أمـــوالـــك وبــطــاقــات 

المهمة بعيداً عن أيدي اللصوص.
 thenextweb لـــــمـــــوقـــــع  ووفــــــــقــــــــاً 
 Woolet محفظة  طـــرح  فــتــم  الــهــولــنــدي 
منهما  كـــل  مــخــتــلــفــيــن،  بــنــمــوذجــيــن   ٢٫٠
نفسها،  القياسية  الــمــيــزات  على  تحتوي 
وبطارية   ،Bluetooth LE radio مثل 

ومــيــزة الشحن  أشــهــر،  لــمــدة ستة  تـــدوم 
صوت  مكبرات  إلى  باإلضافة  الالسلكي، 
مدمجة داخل بطانة المحفظة، باإلضافة 
إلــــى أجـــهـــزة اســتــشــعــار تــعــمــل عــلــى تتبع 
الذكي  الهاتف  عبر  وإخــطــاره  المستخدم 

إذا ابتعد عن محيط المحفظة.
ـــتـــبـــع مـــكـــان  ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــســـتـــخـــدم ت
٢٫٠ من خالل تطبيق   Woolet المحفظة
سرقتها  حال  الذكي،  الهاتف  على  خاص 
لم  اآلن  وحتى  مــا،  مكان  في  فقدانها  أو 
في  للبيع  طرحها  موعد  عن  اإلعــالن  يتم 
األسواق، لكن من المقرر أن تكون بسعر 

٨٩ دوالراً.

O’We ساعة ذكية للحصول على القدر الكافي من الشمس
ظـــهـــرت خــــالل الــســنــوات 
ـــــد مـــن  ـــــعـــــدي الـــــمـــــاضـــــيـــــة ال
تقوم  التي  الذكية  الساعات 
بــبــعــض مـــن مــهــام الــهــاتــف 
الــذكــي وتــســاعــدك فــي تتبع 
نــشــاطــك الــيــومــي وحــالــتــك 
ــــكــــن ســـاعـــة  الــــصــــحــــيــــة، ول
الــجــديــدة  الــذكــيــة   O›We

الــشــيء،  بــعــض  مختلفة 
مـــخـــصـــصـــة  إنــــــهــــــا  إذ 

مستخدميها  إلعطاء 
بـــعـــض الــمــعــلــومــات 
عـــن أشــعــة الــشــمــس 
الــــتــــي يـــتـــعـــّرضـــون 
لـــهـــا بــشــكــل يـــومـــي، 

كـــان  إذا  وتــــحــــذرهــــم 
هذا المقدار غير مناسب.

ــــك  ــــمــــوقــــع «ت ووفـــــــقـــــــاً ل
فساعة  األمــريــكــي،  تــايــمــز» 
ذكــيــة  ســـاعـــة  كــــأي   O›We

أجهزة  تــأتــي  حيث  أخـــرى، 
اســـتـــشـــعـــار مــخــتــلــفــة بــتــتــبــع 

البدنية  الــلــيــاقــة 

ــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــــــنــــــوم، ب وال
تحذيرك من الخمول وهذا 
لمدة  نــشــط  غــيــر  بقيت  إذا 

ســاعــة، مــن خــالل االهــتــزاز 
الــــصــــامــــت الـــــــذي يــنــشــطــك 
وتأتي  إزعــــاج.  دون  بلطف 

الــســاعــة الــجــديــدة مــع ميزة 
تــســمــح  الـــتـــي   SunTrack
كمية  عــلــى  بــالــحــصــول  لـــك 
الشمس  أشــعــة  مــن  مناسبة 
كل يوم، من خالل استخدام 
الــمــعــلــومــات الــخــاصــة بــنــوع 
لألشعة  وقــــراءات  بشرتك، 
فـــوق الــبــنــفــســجــيــة وبــيــانــات 

الموقع.
إن   O›We صــنــاع  وقــــال 
ألشعة  كبيرة  أهمية  هناك 
الــشــمــس لــصــحــتــنــا، وهــنــاك 
ـــعـــدم  ــــيــــرة ل مــــخــــاطــــر كــــب
ـــعـــرض لـــلـــقـــدر الـــكـــافـــي  ـــت ال
مــــن تـــلـــك األشــــعــــة يـــومـــيـــاً، 
تتيح   SunTrack ومــيــزة 
مقدار  معرفة  للمستخدم 
يحتاج  الــتــي  الــشــمــس  أشــعــة 
إليها ويحذره عند التعرض 

المفرط.

محرك  الختبار  تجريبية  نسخة  جوجل  شركة  أطلقت 
البحث التابع لها على منصة أندرويد، والتي أضفات بها 
الجديد  الشخصي  مساعدها  البحث  مــحــركــات  عــمــالق 
إتاحة  إلى  باإلضافة  التطبيق،  إلى   Google Assistant
ووفقا  الوقت.  نفس  فى  «بيكسل»  بها  الخاص  الالنشر 
فباإلضافة  األمريكي،   androidpolice موقع  نشره  لما 
ــتــي تــعــد أكــثــر  إلـــى واجــهــة تــطــبــيــق الــبــحــث الــجــديــدة وال
الرئيسية،  التبويبات  عــرض  حيث  مــن  وأوســع  تنظيماً 
شيوعاً،  األكــثــر  الــصــور  تبويب  عــالمــة  إضــافــة  عــن  فضال 
النسخة  هــذه  على  طغت  قــد  الجمالية  التغييرات  فــإن 
هذه  أن  إلــى  تقارير  كشفت  فيما  التجريبية،  الجديدة 
 .٦٫١٤٫١٧٫٢١  Google Search إصــدار  حملت  النسخة 
عـــلـــى جـــانـــب آخـــــر كـــانـــت شـــركـــة جـــوجـــل قــــد طــــورت 
ملفات  حجم  وتقليص  الصور  ملفات  لضغط  خوارزمية 
الجديدة  الخوارزمية  تجمع  حيث   ،٪٣٥ بنسبة   JPEG
مــمــتــازة  ضــغــط  كــثــافــة  بــيــن   Guetzli بـــ  تــعــرف  والــتــي 
وجودة بصرية عالية، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في 

النهاية. في  األحجام 
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الوجه اآلخر

سـفـر

ـــمـــامـــاتـــك غــيــر  ـــا عـــــن اهـــت ـــن ڈ حـــدث
الرياضية ؟

- نشأت في بيت رياضي من الجد إلى 
الوالد وأعمامي، لكن أنا من عشاق السفر 
ــتــعــرف عــلــى الــثــقــافــات األخـــــرى عن  وال
العشق  لحد  تصل  الــهــوايــة  وهـــذه  قـــرب، 
بــبــطــوالت،  إذا لــم أكـــن مــرتــبــطــاً  فــدائــمــاً 
سأسافر على الفور إلى الدولة التي أحب 

أن أتواجد بها.
ڈ كم دولة زرتها حتى اآلن ؟

- حــقــيــقــة ال أتـــذكـــر كـــم عــــدد الــــدول 
في  لكن  اآلن،  حتى  بزيارتها  قمت  التي 
المجمل قد يصل إلى أكثر من ٥٠ دولة 
حـــول الــعــالــم فــالــحــمــد هللا تـــواجـــدت في 
أكثر قارات العالم دون استثناء حتى اآلن 

وانبهرت بكثير من الدول.
أمريكا الجنوبية

عبدالعزيز  جذبت  التي  الدولة  ما  ڈ 
بشدة ؟

دول  مـــن  أروع  أجــــد  لـــم  صـــراحـــة   -
أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة فـــأنـــا مـــولـــع بــالــبــيــئــة 
هذه  في  والثقافات  هناك  والمجتمعات 
الـــــدول، والــتــي أراهــــا قــريــبــة مــن البيئة 

والثقافة العربية، وسريعاً كعربي تتأقلم 
أيضاً  صداقات  وكّونت  الشعوب  هذه  مع 

فهم أوفياء لدرجة كبيرة.
ڈ ما االنطباع الذي خرجت به خالل 

هذه الزيارات ؟
بأن  مهم  بانطباع  خــرجــت  بالطبع   -
للبعض  عربية  أصـــول  بهم  ربــمــا  هـــؤالء 
األندلس  من  أتــوا  منهم  فكثيرون  منهم 
عربية،  أصــول  من  أنهم  وأعتقد  قديماً 
ولـــهـــذا قـــد تــجــد الــبــعــض مــنــهــم بسحنة 
اإلسبانية  يتحدثون  فهم  خالصة،  عربية 

كلغتهم األم وهي من إرث أندلسي.
على  وتــرحــالــك  ســفــرك  يــؤثــر  أال  ڈ 

وضعك األسري ؟
أسرتي  أصطحب  ما  غالباً  بالعكس   -
منها  القليل  إال  سفرياتي  كــل  فــي  معي 
وهذا وضع طبيعي فكيف سأسافر بدون 
للغاية،  مــهــم  مــعــي  فــوجــودهــم  األســــرة 
وأقــــول لــك إن ســعــادتــي ال تــوصــف عند 
رحالت  أنها  أرى  فأنا  والترحال،  السفر 
وألسرتي  لي  ومهمة  ممتعة  استكشافية 

أيضاً بالتعرف على ثقافات الغير.
ڈ وماذا عن أوروبا ؟

ولم  األوروبــيــة  الـــدول  معظم  زرت   -

عـــنـــدي مــثــل دول أمــريــكــا  تـــتـــرك أثــــــراً 
وربــمــا  تــمــامــاً،  غــيــر  فالثقافة  الجنوبية 
الــجــنــوبــيــة  أمـــريـــكـــا  دول  مـــع  انـــدمـــجـــت 

لقربها من الثقافة العربية.
أعشق التاريخ

ڈ من أين استمد عبدالعزيز الكواري 
عشقه للسفر؟

- عشقي للسفر جاء من عشقي للتاريخ 
في  كثيراً  وأقـــرأ  التاريخ  جــداً  أحــب  فأنا 
تـــاريـــخ الـــحـــضـــارات والـــبـــلـــدان ومـــن هنا 
عشقت السفر ألرى هذه الحضارات على 

الطبيعة.
يمل  وال  عبدالعزيز  شد  تاريخ  وأي  ڈ 

من القراءة بين صفحاته؟
- صـــراحـــة تـــاريـــخ الــفــراعــنــة أبــهــرنــي 
فــهــو حــضــارة شاخصة  ويــشــدنــي كــثــيــراً 
حضارة  كانت  أنها  يعني  وهــذا  اليوم  إلى 
ســـائـــدة ورائــــــدة فـــي وقــتــهــا ولـــهـــذا كــان 
األندلس،  تاريخ  أحــب  كما  بها،  انبهاري 
حكمها  وكيف  اإلسالمي  الجانب  خاصة 
عــدة  لــقــرون  هــنــاك  وعــاشــوا  المسلمون 

حتى سقطت في يد الصليبيين لألسف.
واطلعت  الــبــلــدان  هــذه  زرت  وهــل  ڈ 

على حضاراتها عن قرب ؟

- بــالــتــأكــيــد قـــمـــت بــــزيــــارة إســبــانــيــا 
 ، مــرات   ٤ مصر  وزرت  عــديــدة  مــرات 
الحضارة  على  لــإلطــالع  أيــضــاً  وإيطاليا 
عن  الحضارات  هذه  ورأيــت  الرومانية 
عن  تقرأ  أن  السعادة  قمة  وهنا  قــرب، 
في  العين  رأي  وتــراهــا  معينة  حــضــارة 
تعكس  هــــذا  لــيــومــنــا  شــاخــصــة  مــكــانــهــا 
والبلدان  الحضارات  لهذه  عريقاً  تاريخاً 

إليها. المنتمية 
الفراعنة والرومان

ڈ وماذا عن الحضارة التي تركت أثراً 
لديك ؟.

من  هــي  صــراحــة  الفراعنة  حــضــارة   -
أبــهــرتــنــي وتـــركـــت أثـــــراً عــنــدي وقــريــبــاً 
فيها  تتواجد  التي  لمصر  بزيارة  سأقوم 
هــــذه اآلثــــــار فـــي كـــل ربـــــوع مـــصـــر، كما 
وفي  الرومانية،  بالحضارة  معجب  أنني 
اآلثار  هذه  وسط  أقف  إليطاليا  زياراتي 
بما  وأقارنه  قرأته  ما  وأتذكر  المتبقية، 

هو شاخص أمامي ليومنا هذا.
سياسة

ڈ هـــــل يـــتـــعـــاطـــى عـــبـــدالـــعـــزيـــز مــع 
السياسة؟

ثــم  - يـــضـــحـــك عـــبـــدالـــعـــزيـــز طــــويــــالً 

يقول»شوف أحب التاريخ وأكره السياسة 
«وهنا قمة التناقض كما يقول، ويستمر 
أنا ال أحب السياسة وال تستهويني نشرات 
األخبار، هكذا نشأت ال أتابع غير القنوات 

الرياضية الــ « بي إن سبورت والكاس».
ڈ لــكــن يــقــولــون الــحــيــاة ســيــاســة هل 

ترى ذلك فعالً ؟
- بــالــفــعــل الــحــيــاة ســيــاســة وهــــذا أمــر 
 ، سياسة  لبيته  قيادته  فالرجل  طبيعي 
عمله  مــجــال  فــي  اآلخــريــن  مــع  وتعامله 
السياسة  لكن   ، سياسة  مجتمعه  في  أو 
بمفهومها الدولي المتعارف عليه فأنا ال 

أحبها وال أتابعها على اإلطالق.
قطر عشقنا

عشقنا  قطر  على  نعرج  بنا  تعالى  ڈ 
جميعاً كيف تراها ؟

حياتنا  وكــل  وأمنا  عشقنا  هي  قطر   -
فنحن  بتاريخها،  بعبقها  بشعبها  بأرضها 
وعاشوا  ترابها  على  ولــدوا  الذين  أبناؤها 
والحمد  خيرها،  مــن  ونهلوا  وتــرعــرعــوا 
هللا أنــنــي ابـــن لــهــذا الــوطــن الـــذي أفتخر 

وأتشرف بانتمائي إليه.
ڈ وبماذا تتميز قطر ؟

طيبة  أهــمــهــا  الكثير  يميزها  قــطــر   -

بــعــاداتــهــم  وتمسكهم  وكــرمــهــم  أهــلــهــا، 
الذي  والتطور  المدنية  رغم  وتقاليدهم 
طرأ على المجتمعات، خاصة الخليجية، 
وال أبالغ إذا قلت لك قطر البلد الخليجي 
وتدينه  وتقاليده  بعاداته  تمسكاً  األكــثــر 
األخــرى  الخليجية  األقــطــار  ســائــر  دون 
خليجيين  أصــدقــاء  ألــتــقــي  أنــنــي  حــتــى   ،
ويحسدوننا  بــل  الــشــيء،  بهذا  ويــشــيــدون 

عليه.
ڈ ما هي األكالت التي تحبها؟

والــكــشــري  األردنــــي  المنسف  أعــشــق   -
القطرية،  األكـــالت  جــانــب  إلــى  المصري 
وأنـــــا بــطــبــعــي مــحــافــظ ألقـــصـــى درجـــة 
ال  مــرت  عــديــدة  ســنــوات  منذ  أنني  حتى 
حتى مع الشاي، ال  أشرب الحليب نهائياً 
أقبل على أي عنصر غذائي يحتوي على 

الدهون.
ڈ حدثنا عن عالقتك مع السينما؟

السينمائية  األفـــالم  باستمرار  أتــابــع   -
بواقع مرة أو مرتين في الشهر بالذهاب 
بعض  لمشاهدة  أسرتي  بصحبة  للسينما 
الجلف  سينما  وأفضل  المختارة  األفــالم 
األســرة  بصحبة  إليها  أذهــب  والتي  مــول 

دائماً فهي هادئة ومريحة.

أعشق السفر وزرت ٥٠ دولة
عبدالعزيز الكواري نجم الراليات لـ منوعات [:

عائلتي مارست رياضة السيارات قبل ٤ عقود 

لعبت كرة القدم والتنس إلى جانب سباقات الراليات

ــــة ــــي ــــرب ــــع ال ــــــة  ــــــاف ــــــق ــــــث وال ـــــبـــــيـــــئـــــة  ال مــــــــن  ــــــة  ــــــب ــــــري وق رائــــــــعــــــــة  ـــــة  ـــــي ـــــوب ـــــجـــــن ال ــــــا  ــــــك ــــــري أم دول 

حـــــضـــــاراتـــــهـــــا ـــــى  ـــــل ع لـــــلـــــتـــــعـــــرف  وإيــــــطــــــالــــــيــــــا  ــــــــــــرات  م  ٤ ــــــر  ــــــص وم ـــــا  ـــــي ـــــان ـــــب إس زرت 
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الوجه اآلخر

وعات [:

قال البطل عبدالعزيز الكواري أحد الرياضيين الذين 
بيت  في  وترعرع  نشأ  إنه  السيارات  رياضة  يمارسون 
كــلــه ريـــاضـــة، فـــوالـــده وجــــده وأعــمــامــه مــن مؤسسي 
رياضة السيارات في قطر ومن أوائل ممارسيها قبل ٤ 
عقود من الزمن، وذاع صيتهم جميعاً وحققوا إنجازات 

متعددة.
وكشف الكواري خالل حواره مع منوعات [ أنه 

حول العالم، ولكن بلدان أمريكا الجنوبية  زار ٥٠ بلداً 
لقربها من الثقافة والبيئة  هي األقرب إلى قلبه نظراً 
على  للتعرف  دفعه  للتاريخ  حبه  أن  موضحاً  العربية، 
تاريخ الحضارات، معتبراً أن للفراعنة حضارة شاخصة 
وتاريخ األندلس أبهره، كما قام بزيارة إسبانيا ومصر 
إلى  حضاراتها،الفتاً  على  للتعرف  وإيطاليا  مــرات   ٤
نشرات  تستهويه  وال  السياسة  ويكره  التاريخ  يحب  أنه 

األخبار.

والدي قدوتي
الــبــطــل عــبــدالــعــزيــز الـــكـــواري 
يــرى في والــده أنــه قدوته فهو 
مـــن تــفــتــحــت عــيــنــاه عــلــيــه منذ 
 ، شــيء  كــل  تعلم  ومنه  طفولته 
يدين  أنه  كما  كبيراً،  صار  حتى 
لرياضة  عشقه  في  بالفضل  له 
الـــســـيـــارات مــنــذ صــغــره ، حتى 
قطر  يمثل  كــبــيــراً  بــطــالً  أصــبــح 

في المحافل الدولية.

أقضي أجمل 
األوقات 
مع أوالدي

أن  الــكــواري  عبدالعزيز  يــرى 
قربه من أوالده الخمسة سعود 
ســـنـــوات   ٦ وظـــبـــيـــة  ســــنــــوات   ٧
والــهــنــوف ٤ ســـنـــوات والــمــهــا ٣ 
ســنــوات وســعــدون سنة واحــدة 
ويكون  ومتعته  حياته  كــل  هــم 
ســــعــــيــــداً جـــــــداً عـــنـــدمـــا يــقــضــي 
أنه  مــؤكــداً  معهم،  وقــت  أطــول 
يسعد أكــثــر عــنــدمــا يــذهــب إلــى 
البيت  إلى  بهم  ليأتي  مدارسهم 

بعد انتهاء اليوم الدراسي.

حوار - سمير البحيري:
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المقهى الثقافي

ــــان الــتــشــكــيــلــي  ــــفــــن أكـــــــد ال
المري  خليفة  األفــالم  وصانع 
يعري  ناعم  سالح  السينما  أن 

الواقع
لــمــعــالــجــة الــقــضــايــا، وقـــال 
بصنع  أقــــوم  ال  طــريــقــهــا  عـــن 
أفــــــــالم تــــوعــــويــــة، بـــــل أقـــــوم 
بتعرية الواقع ومناقشة كيفية 
تعامل المجتمع مع أية قضية 
المشاهد  بينما  القضايا،  مــن 
هـــو الــــذي ســيــخــرج بــخــالصــة 
الــفــيــلــم وتــقــيــيــمــه لـــه، وذلـــك 
فنية  بطريقة  الفكرة  بإيصال 

غير مباشرة. 
هناك  أن  الــمــري  وأوضــــح 
المشتركة  العوامل  من  الكثير 
ـــي الــتــشــكــيــل  الـــتـــي تـــربـــط فـــّن
وصــنــاعــة األفــــالم وهـــو األمــر 
الـــــــذي جـــعـــلـــه يــــحــــرص عــلــى 
الــجــمــع بــيــنــهــمــا، كــاشــفــا أنــه 
معرض  إلقامة  حالياً  يستعد 
بــإبــداع  يــقــوم  حيث  شخصي، 
عــــدد مـــن األعـــمـــال الــجــديــدة 
فـــــي مـــــوضـــــوع ســـيـــعـــلـــن عــنــه 
قــريــبــاً، أمـــا فــي مــجــال الــفــن 
الــســابــع فــأشــار إلــى أنــه بصدد 
عنه  سيعلن  جديد  فيلم  إبداع 
حــواره  خــالل  وأوضــح  قريباً، 
مـــع مــلــحــق مـــنـــوعـــات [ 
عــن  عــــبــــارة  هــــو  الـــفـــيـــلـــم  أن 
فنية  لـــوحـــات  مـــن  مــجــمــوعــة 
أسلوبه  عن  متحدثاً  متتابعة، 
الــتــشــكــيــلــي وأبــــــرز مــحــطــاتــه 
التشكيليين  والفنانين  الفنية، 
الــعــالــمــيــيــن الــــذيــــن أبـــهـــروه 
فــــتــــأثــــر بــــهــــم فـــــي أعــــمــــالــــه، 
طــــارحــــاً رأيــــــه فــــي الــتــجــريــد 
وكيفية  الــحــداثــيــة،  والــفــنــون 
جــــذب الــجــمــهــور لــمــثــل هــذه 
الفنون،  من  المشفرة  األنـــواع 
غياب  إلشكالية  تــعــرض  كما 
الـــحـــركـــة الــنــقــديــة فـــي الــفــن 

عموماً.
مــســتــجــداتــك  آخـــــر  مــــا  ڈ 
الــــفــــنــــيــــة عــــلــــى الـــســـاحـــتـــيـــن 

والسينمائية؟ التشكيلية 
بداية  لنفسي  أهدافا  أضع   -
كـــل عــــام وأعـــمـــل حــالــيــا على 
اإلعــــــداد لــمــعــرض شــخــصــي، 

فيما كانت آخر مشاركاتي في 
بالجمعية  قطر  مــن  معرض 
التشكيلية،  للفنون  القطرية 
أمــــا فـــي مــجــال الــفــن الــســابــع 
فأسعى لالشترك في صندوق 
ـــقـــطـــري مــــن أجـــل  الـــفـــيـــلـــم ال
تــمــويــل فــيــلــم جــديــد لــي فيما 
بــعــد، بــيــنــمــا شـــاركـــت مــؤخــراً 
وأعمل  قــمــرة،  مهرجان  فــي 
«الصمت  فيلمي  تطوير  على 
ـــنـــدرج  االخـــــتـــــيـــــاري» وهــــــو ي
ضــمــن نــــوع فــيــلــم الــجــريــمــة، 
ويناقش  والتشويق،  الغموض 
ومعالجتها،  مجتمعية  قضايا 
«رجــال  فيلمي  شجعني  وقــد 
ــبــيــت» الــــذي حـــاز على  فـــي ال
جـــائـــزة بـــرنـــامـــج «صـــنـــع فــي 
قـــطـــر» ، عــلــى دخـــــول غــمــار 

تجربة جديدة.

الرسم واإلخراج

ڈ مــا الــرابــط الــذي جعلك 
السينمائي  الــفــن  بــيــن  تجمع 

والتشكيلي؟
رابـــــط  ــــاك  هــــن بـــالـــطـــبـــع   -
وثـــيـــق بـــيـــن الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
يعطي  فالرسم  والسينمائي، 
للمخرج نظرية فنية واضحة 
فــي انــتــقــائــه لـــزوايـــا الــتــصــويــر 
وألــــــــــــوان الــــفــــيــــلــــم وإضـــــــــاءة 
الــمــشــهــد، وطـــريـــقـــة صــيــاغــة 
الــقــصــة وطـــرحـــهـــا، فــعــنــدهــا 
يــكــون الــفــيــلــم مــجــمــوعــة من 
تفتقر  ما  وهذا  فنية،  لوحات 
لــه بــعــض األفــــالم الــتــي تكون 
بحيث  تقنية  الــمــشــاهــد  فيها 
يــكــون الــمــغــزى مــنــهــا إيــصــال 
الــقــصــة بــطــرحــهــا فــي الــحــوار 
بالطريقة  طــرحــهــا  مــن  بـــدالً 

المرئية الجذابة وتحتوي على 
سيكولوجية. معان 

سالح ناعم

ڈ كيف تنظر إلى السينما؟
- أرى أن السينما هي أفضل 
ــبــارهــا «ســالحــا  وســيــلــة بــاعــت
نــاعــمــا»، لــمــعــالــجــة الــقــضــايــا، 
بصنع  أقــوم  ال  طريقها  وعــن 
أفــــالمــــا تــــوعــــويــــة، بــــل أقــــوم 
بتعرية الواقع ومناقشة كيفية 
تعامل المجتمع مع أية قضية 

المشاهد  بينما  القضايا،  مــن 
هـــو الــــذي ســيــخــرج بــخــالصــة 
الــفــيــلــم وتــقــيــيــمــه لـــه، وذلـــك 
فنية  بطريقة  الفكرة  بإيصال 

غير مباشرة. 

الحديث الفن 

الــــمــــرحــــلــــة  هــــــــي  مــــــــا  ڈ 
التشكيلية التي تمر بها حالياً؟

خـــالل  كـــثـــيـــراً  اســـتـــفـــدت   -
تواجدي  أثناء  الماضية  الفترة 
فــــــي فـــــرنـــــســـــا، حــــيــــث قــمــت 

ـــتـــجـــول فــــي الــــعــــديــــد مــن  بـــال
وزرت  هــــنــــاك،  الــــمــــعــــارض 
ألكـــثـــر مــــن مـــــرة عـــــــدداً مــن 
الــمــتــاحــف وفـــي الــوقــت الــذي 
ـــى زيــــــارة  حــــرصــــت فـــيـــه عـــل
ألهميته  نظراً  اللوفر  متحف 
الــكــبــرى إال أنــنــي لـــم أتــوقــف 
المعروف  أعــمــالــه  عــن  كــثــيــراً 
عــنــهــا أنـــهـــا تــمــيــل أكـــثـــر فــي 
جذبتي  حيث  الواقعية،  تجاه 
أكـــثـــر األعــــمــــال الـــمـــعـــروضـــة 
فــــي مـــتـــحـــف بـــمـــبـــيـــدو لــلــفــن 

ـــــت هـــنـــاك  الـــــحـــــديـــــث، فـــــرأي
لفنانين  األعـــمـــال  مـــن  عــــددا 
مــعــاصــريــن أمـــثـــال جــاكــســون 
في  فتركت  وروكسو،  بوالك، 
أعمالهم تأثيراً كبيراً وحركت 
األفـــــكـــــار بـــــرأســـــي بــطــريــقــة 
إيجابية، وعلى الرغم من أن 
بدايتي كانت في الفن الواقعي 
لــكــنــنــي بــــال شــــك قــــد بــــدأت 
أمـــيـــل لــلــفــن الـــحـــديـــث، ففي 
الــفــن الــواقــعــي مــن الــســهــل أن 
برسم  الحزن  مشاعر  تجسد 
مـــشـــهـــد حــــزيــــن ولــــكــــن فــي 
بالتواصل  تقوم  الحديث  الفن 
مـــــع الـــمـــســـتـــعـــرض بـــــاأللـــــوان 
واألشــــــكــــــال وطــــريــــقــــة صــنــع 
التأثير  يختلف  وقد  الرسمة، 
بــيــن األشـــخـــاص، لــذلــك فــإن 

إيـــصـــال الــمــشــاعــر مـــن خــالل 
يعد  الحداثية  الفنون  خطوط 
هــو األصــعــب إال أنــه فــي ذات 

الوقت يعتبر األكثر إبهاراً.
تــرتــب  أن  يــمــكــن  كــيــف  ڈ 
خـــطـــواتـــك فـــي مـــجـــال الــفــن 

التشكيلي؟
ــنــاء فترة  فــي الــبــدايــة وأث  -
أراه  مــا  أرســـم  كــنــت  طفولتي 
وهــــــــذا مـــــا أعــــطــــانــــي الـــحـــس 
والمقاسات  والبعد  بالمنظور 
ـــرســـم، وبــعــدهــا بـــدأت  فـــي ال
وأحـــاول  مخيلتي  مــن  أرســـم 
الخيال  بــيــن  أمـــزج  أن  دومــــاً 
والــــواقــــع الـــــذي أرســـــم مــنــه، 
فــي  اهـــتـــمـــامـــاتـــي  أن  ورغــــــم 
الــــبــــدايــــة كــــانــــت تــنــتــمــي إلـــى 
نـــمـــط الــــرســــم الــــواقــــعــــي، إال 
أنــنــي ســرعــان مــا بـــدأت أميل 
بأن  علماً  الحديث،  الفن  إلــى 
سيعتمد  الــــقــــادم  مـــشـــروعـــي 

على تقنيات هذا الفن.
الــــفــــنــــانــــون  هــــــم  مــــــن  ڈ 
الذين  العالميون  التشكيليون 

أبهروك؟
مــن   claude monet  -
االنطباعيين  الفنانين  أعظم 
ريشته،  بحركة  تأثرت  الذين 
 Gustav Klimt وأيـــــضـــــا 
الــذهــب  أوراق  اســتــخــدام  فــي 
 Edgarبـــلـــوحـــاتـــه، وبـــالـــطـــبـــع
رسماته  فــي  بــالــذات   Degas
فيها  بصره  يضعف  بدأ  حيث 
نظره،  يـــراه  مــا  يجسد  فــكــان 
 Pollock و   Rothko أيضا  و 
 Van Gough و   Munch و 
من الذين تأثرت برسوماتهم 
غيرهم  والــعــديــد  التعبيرية، 

الذين  الفنانين  هـــؤالء  ولــكــن 
أســـتـــنـــد عــلــيــهــم عـــنـــدمـــا أبــــدأ 
بــوضــع الــفــرشــاة عــلــى الــلــوحــة 
البعض  بــرؤيــة  جـــداً  وســعــدت 
مـــن لــوحــاتــهــم فـــي الــمــتــاحــف 
الـــتـــي زرتـــهـــا وكـــــان تــأثــيــرهــا 
عندما كانت أمامي أقوى من 
كنت  فقد  صــورة،  في  رؤيتها 
أجــلــس أمــــام بــعــض الــلــوحــات 
لـــســـاعـــات مــنــبــهــرا ومـــحـــاوال 

لتحليل طريقته في رسمها.
التي  األشــكــال  أقــرب  ما  ڈ 
الــجــمــهــور  تــجــذب  أن  يــمــكــن 

الحداثية؟ للفنون 
- كــــان الــجــمــهــور يــنــجــذب 
ـــتـــي اســتــخــدمــت  لـــلـــواقـــعـــيـــة ال
معينة  لحظات  لتوثيق  كثيراً 
أرى  أنـــنـــي  إال  ـــاريـــخ،  ـــت ال فـــي 
أنـــــهـــــا بـــــــــدأت تـــفـــقـــد الـــحـــس 
الــــفــــنــــي، وأصــــبــــحــــت أقـــــرب 
لــلــشــكــل األرشـــيـــفـــي، فــعــنــدمــا 
األخــرى  الفنون  تظهر  بــدأت 
مثل الــفــن االنــطــبــاعــي والــذي 
تــم انــتــقــاده كــثــيــراً فــي أوائـــل 
اتــضــحــت  أن  وبـــعـــد  ظــــهــــوره، 
مثله  أصـــبـــح  ــنــاس  ــل ل الــــرؤيــــة 
مـــثـــل الـــفـــنـــون األخـــــــرى الــتــي 
ظــــهــــرت مـــــن قـــبـــلـــه وتـــمـــت 
بدايتها  فــي  أيــضــاً  مــحــاربــتــهــا 
بعد  الـــنـــاس  يــتــقــبــلــهــا  أن  قــبــل 
فــتــرة ويــمــدحــوهــا، وعــمــومــاً 
ــيــئــة بــالــفــن  فـــــإن الـــحـــيـــاة مــل
ــــــــــداع ونــــحــــن بــالــحــاجــة  واإلب
للتغيير والتطور حتى لو كانت 
على  فخطأ  فاشلة  محاوالت 
إذا أراد  لوحة قد يكون جميالً 
الخطأ  مــن  يجعل  أن  الــفــنــان 
كل  على  يتوجب  كما  معنى، 
لها  تــكــون  أن  للريشة  حــركــة 

داللة يريد الفنان إيصالها.

 الجمهور والفن

عــــــزوف  هـــــنـــــاك  هــــــل  ڈ 
جماهيري عن فعاليات الفن 

التشكيلي؟
- بالعكس أرى أن الجمهور 
ـــقـــدر الـــفـــنـــون الــحــديــثــة  بــــدأ يُ
فــالــفــضــول يـــدفـــع األشـــخـــاص 
لــلــقــدوم ومـــحـــاولـــة فــهــم ما 
لم  لو  حتى  أمامهم  الــذي  هو 
ــوا مــهــتــمــيــن بــالــفــن من  يــكــون

األساس.

يحّضر لمعرض شخصي و فيلم جديد.. خليفة المري:

السـينـما ســالح نـاعــم يعــري الـــواقـــع
ـــــق ـــــشـــــوي ـــــت ـــــــوض وال ـــــــم ـــــــغ ـــــــــاري» يـــــــقـــــــدم الــــــجــــــريــــــمــــــة وال ـــــــــي ــــــت االخـــــــــت ــــــم ــــــص ــــي «ال ــــم ــــل ــــي ف

ــــــــــــــــــوان الــــفــــيــــلــــم  ــــــاء زوايــــــــــــــــا الــــــتــــــصــــــويــــــر وأل ــــــق ــــــت ــــــــن ان ــــــرج م ــــــخ ــــــم ــــــــم يـــــمـــــكـــــن ال ــــــــرس ال

الـــحـــديـــث ـــــفـــــن  ال أعــــــمــــــال  ــــي  ــــن ــــت وجــــذب فــــرنــــســــيــــة  ــــاحــــف  ــــت م عـــــــدة  زرت 

من أعمال الفنان خليفة المري

خليفة المري في أحد المعارض الفنية

مشهد من فيلم الصمت االختياري

تأثرت بأعمال 
جاكسون بوالك 

وروكسو

إيصال المشاعر 
بخطوط الفنون 

الحداثية هو 
األصعب

الجمهور يُقدر 
الفنون الحديثة 
ويهتم بأعمالها

خليفة  المري

مصطفى: كتب - أشرف 



الخــراز صـانـع ســالح المـحــارب
الــجــلــد  يـــدخـــل  مـــنـــوعـــات [:   - الـــدوحـــة 
بعض  لصناعة  الــيــدويــة  الــحــرف  مــن  كثير  فــي 
اليومية،  الــحــيــاة  فــي  تستخدم  الــتــي  المنتجات 
وهـــــي حـــــرف قـــديـــمـــة مـــارســـهـــا اإلنــــســــان مــنــذ 

األولى. الحضارات 
وتــعــتــمــد الــمــنــتــجــات الــجــلــديــة عــلــى الـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة، وتــمــر بــعــدة مــراحــل بــعــد الــحــصــول 
التي  الدباغة،  مرحلة  أولها  الحيوان،  جلد  على 
الدباغة  أنواع:  ثالثة  ولها  مرونة،  الجلد  تكسب 

السرج  لصنع  الجلد  عــن  الشعر  إلزالــة  بالزيوت 
باستخدام  والدباغة  الموسيقية،  اآلالت  وبعض 
والسيور،  الكتب  أغلفة  لصناعة  النباتية  الزيوت 
ذات  جلود  على  للحصول  المختلطة  والــدبــاغــة 
خـــواص مــعــيــنــة، وتــســتــخــدم لــصــنــاعــة الــمــالبــس 

واألحذية.
وفـــي قــطــر عــرفــت الــكــثــيــر مــن الــمــصــنــوعــات 
الجلدية التي كانت تستخدم في الحياة اليومية، 
وعرفت منطقة األسواق الشعبية وجود الحرفي 

يستخدم  كـــان  الـــذي  الــجــلــديــات،  صــانــع  الــخــراز 
واإلبــــرة،  الــمــقــص،  مــثــل  األدوات،  مــن  الــعــديــد 

والسندانة. والمطرقة،  والخيط، 
ـــاعـــات الـــجـــلـــديـــة الـــقـــديـــمـــة فــي  ـــصـــن ومـــــن ال
سالح  يحمل  الــذي  والــحــزام  الــمــاء،  قــربــة  قطر 
الـــمـــحـــارب، والـــنـــعـــال الــنــجــديــة، والـــدلـــو الـــذي 
يستخرج به الماء من العين، و«الخباط»، وهي 
أغــطــيــة تــصــنــع مـــن الــجــلــد وتــغــطــى بــهــا أصــابــع 

المحار. جمع  عند  لحمايتها  الغواص 

أقدم الصناعات التراثية

ية
دو

ن ي
ه
السبـحــة كشخـــة الملــوكالسبـحــة كشخـــة الملــوكم

تندرج صناعة السبح تحت الصناعات الحرفية 
البسيطة جداً، والتي تتمحور حول الدقة والتركيز 
وهــمــا عــامــالن أســاســيــان ال تــقــوم مــن دونهما، 
وتوزيعها  األحــجــار  اخــتــيــار  عملية  تــكــون  فبهما 
ورصها بطريقة سليمة، إذ تحتاج عملية اختيار 
األحجار، على اختالف أشكالها وأنواعها، إلى دقة 
كبيرة وتركيز، فقد تحتوي األحجار على شروخ 
أو كسور بسيطة ال ترى بوضوح، إال بعد االنتهاء 
الشكل  في  يؤثر  الــذي  األمــر  الــرص،  عملية  من 
الوقت،  مــع  مستخدمه  يــد  يجرح  وقــد  النهائي، 

دون  بتروي  األحجار  بانتقاء  الصانع  يقوم  لذلك 
استعجال.

ففي  طويالً،  وقتاً  السبح  صناعة  تستغرق  وال 
الدقة  عاملّي  مــع  العمل  فــي  الرغبة  تــوافــر  حــال 
في  سبحة   ١٥ إلــى   ١٠ إنــجــاز  يمكن  والــتــركــيــز، 
اليوم الواحد. وأكثر ما يميز السبحة هو مكانتها 
اقتناء  على  وحرصهم  المسلمين،  لدى  الخاصة 
أفضلها، لما لها من فضل في التسبيح واالستغفار 
بـ٣٣  وأخــرى   ٩٩ من  بقطع  الحسنى  اهللا  بأسماء 
قطعة، أو كجزء من أساسيات الزينة الرجالية، 
حيث أصبح يطلق عليها حديثاً « هواية الملوك «.

وتشهد السبح إقباالً كبيراً من السائح األجنبي، 

كــتــذكــار بسيط يــقــوم بــشــرائــه مــن ســوق واقــف، 
يمثل الهدية البسيطة لألهل واألصدقاء.

وفــــي الـــســـابـــق كـــانـــت تــتــم صــنــاعــة الــمــســابــح 
استخدام  دون  ومــن  بالكامل  الــيــد  بــاســتــخــدام 
وخصوصاً  فبعضها  مثالً،  كالخراطة  وسيلة  أية 
نحتاً  نحتت  األحــجــار  أو  الخشب  أو  الطين  من 
وكونت الحبيبات ثم صقلت بأنواع من الحجارة 
الــخــشــنــة، ومـــن ثــم ثــقــبــت الــحــبــيــبــات ونظمت 
اســتــخــدام  أن  إال    ، ذلـــك  شــابــه  مــا  أو  بــالــخــيــط 
أزال  منها  اآللــيــة  أو  الــيــدويــة  ســـواء  الــمــخــرطــة 
مــن الــعــمــلــيــة الــيــدويــة فــي الصنع  كــبــيــراً  جــهــداً 

وكفاءة. وبصورة أكثر إتقاناً 

الخميس ٢ رجب ١٤٣٨ هـ - ٣٠ مارس ٢٠١٧ م

ألــتــقــطــت عـــدســـة [ صـــــورة ألحــد 
بــائــعــي الــبــالــونــات الــهــوائــيــة الــتــي تستقطب 

األطـــفـــال وتــســاهــم فــي رســـم الــبــســمــة على 
وجوههم.

صــــورة   :] ـــوعـــات  مـــن  - الـــــدوحـــــة 
التقطها الزميل المصور رام لمدينة الدوحة 
الحاضر،  وحــداثــة  الــمــاضــي  أصــالــة  تعكس 
الفن  متحف  حــديــقــة  مــن  انــطــالقــاً  وذلـــك 

خاللها  من  يمكنك  لحظات  في  اإلسالمي 
وتستكشف  العريق  الماضي  إلــى  تسافر  أن 
الحاضر  إلى  سريعاً  وتنتقل  األجــداد،  حياة 

لتعيش التطور والنهضة العمرانية.

يجذب طائر الكاسكو األفريقي زوار سوق 
واقـــف،حـــيـــث يــحــرص هـــــؤالء عــلــى الــتــقــاط 
الـــصـــور  الــتــذكــاريــة بــجــانــبــه، ويــتــمــيــز طائر 

الكاسكو األفريقي  بقدرته على تقليد األصوات 
القرآنية  السور  من  العديد  وحفظ  البشرية، 

وهو أحد أهم األسباب في ارتفاع سعره.

بائع الفرحة في سوق واقف

الدوحة...األصالة تعانق الحداثة

طائر الكاسكو األفريقي يجذب السياح

كتب - إبراهيم صالح:
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