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أظــهــر  مـــنـــوعـــات [:   - الــــدوحــــة 
 ] منوعات  أجرته  للرأي  استطالع 
شــرح  عــلــى  الــطــلــبــة  مـــن   ٪٥٨٫١ اعــتــمــاد 
ــم كـــاســـتـــعـــداد نــهــائــي الخـــتـــبـــارات  الــمــعــّل
منتصف الفصل الثاني، مقابل لجوء ٢٩٪ 
اكتفى  فيما  الخصوصية،  الــــدروس  إلــى 

١٢٫٩٪ منهم بالدروس اإلثرائية.
رفض  فقد  االستطالع  نتائج  وحسب   
االســتــطــالع  فــي  الــمــشــاركــيــن  مــن   ٪٥١٫٦

ــــــدروس الــخــصــوصــيــة،  االعـــتـــمـــاد عــلــى ال
الـــدروس  عــلــى  يــعــتــمــدون   ٪٤٨٫٤ مــقــابــل 

الخصوصية.
في  الــمــشــاركــيــن  مـــن   ٪٦٦٫٧ وأكـــــد   
االســــتــــطــــالع عـــلـــى مـــســـاهـــمـــة الــــــدروس 
العلمي،  والــتــمــيــز  الــتــفــوق  فــي  اإلثــرائــيــة 
رغــبــتــهــم  عــــدم   ٪٣٣٫٣ أبـــــدى  حــيــن  فـــي 
فــي الــــدروس اإلثــرائــيــة، وطــالــب ٦٤٫٥٪ 
امتحانات  موعد  بتعديل  المشاركين  من 

وعــدم  الثاني  الــدراســي  الفصل  منتصف 
موافقة  مقابل  يومية،  بــصــورة  إجــرائــهــا 

٣٥٫٥٪ على إجراء االختبارات يومياً.
وحـــول الــعــوامــل الــتــي تـــؤدي إلــى إلهاء 
الــطــلــبــة خـــالل الــتــحــضــيــر لــالمــتــحــانــات، 
بّينت نتائج االستطالع أن وسائل التواصل 
األســبــاب،  مــن   ٪٧٣٫٣ تشّكل  االجتماعي 
و١٠٪  األصـــدقـــاء،  مــع  لــلــخــروج  و١٦٫٧٪ 

٢٢ألسباب أخرى.

الدوحة - منوعات [: تراهن شركة 
الذكي  هاتفها  على  كبير  بشكل  سامسونج 
حديث  لتقرير  فوفقاً   ،S٨ جالكسي  المقبل 
الــكــوريــة  فــالــشــركــة   NAVER مـــوقـــع مـــن 
الجنوبية ستنتج ما يصل إلى ١٠ ماليين وحدة 
مبدئي.   بشكل  الــجــديــد  الــذكــي  الــهــاتــف  مــن 
ماليين   ١٠ الـــ  بين  من  أن  التقرير  ويضيف 
وحــدة سيتم إنتاج نحو ٤٫٧ مليون في شهر 
مارس و٧٫٨ مليون وحدة في أبريل من هذا 
الكاميرا  مكونات  مــوّردي  أحد  وأكــد  العام.  
للهاتف الجديد أن سامسونج ضاعفت اإلنتاج، 
مــا أدى لــزيــادة إنــتــاج الــمــكــونــات الــداخــلــيــة، 

سامسونج  فتخطط  ســابــق  لتقرير  ووفـــقـــاً 
العديد  في  القادمة  الذكية  هواتفها  إلطــالق 
من األسواق في وقت واحد.  وأعلنت شركة 
الهاتف  إطــالق  موعد  عن  مؤخراً  سامسونج 
المعرض  خــالل   S٨ جالكسي  الــقــادم  الذكي 
إنه  وقــالــت  برشلونة،  فــي  للهواتف  العالمي 
يـــوم ٢٩ مــارس  سيتم الــكــشــف عــنــه رســمــيــاً 
الشركة  وستبث  نــيــويــورك،  بتوقيت   ١١:٠٠
اإللكتروني  موقعها  عبر  مباشرة  المؤتمر 
األســـواق  فــي  يتوفر  أن  على  اإلنــتــرنــت،  على 
العالمية في الـ ١٠ من شهر أبريل الذي يليه.

ص ٥

Sسامسونج تنتج ١٠ ماليين نسخة من جالكسي ٨

صناعة  منوعات [:   - الدوحة 
توارثها  عريقة  مهنة  التراثية  السيوف 
ــنــاء عــن األجــــداد فــي ســـوق واقـــف،  األب
استيراد  ومصادر  السيوف  تتنوع  حيث 

النصل من بالد الشام والهند.
وتـــــتـــــم كـــــافـــــة مـــــراحـــــل الــتــصــنــيــع 
والتركيب والزخرفة الفضية والذهبية 
في  يدوياً  الكريمة  باألحجار  وصقلها 
اليدوية  الحرف  بمركز  خاصة  ورش 
الكثير  تــجــذب  والـــتـــي  واقـــــف،  بــســوق 
تعد  التي  السيوف  القتناء  الشباب  من 

ويتم  القديم،  والــتــراث  لألصالة  رمــزاً 
المناسبات  من  العديد  في  بها  التباهي 

االجتماعية والوطنية.
 وتــبــدأ صــنــاعــة الــســيــف مــن تشكيل 
النصل  لصناعة  الــخــام  الــفــوالذ  مــعــدن 
يقوم  المرحلة  تلك  في  يصدأ،  ال  ألنــه 
النصل،   ووزن  مقاس  بتحديد  المصنع 
أما المرحلة الثانية فهي مرحلة تصنيع 
الغمد أو بيت النصل أو جراب السيف، 
ويتم تصنيعه من خشب التيك، ويأتي 

خشب التيك من الهند وإفريقيا.

السيوف رمز األصالة والتراث القديم

شـــارع الرفــاع .. ساحـــة رياضـــية
أوضح  منوعات [:   - الدوحة 
الرفاع  شــارع  أن  المواطنين  من  عدد 
الواصل بين طريقي الشمال والشحانية 
يـــســـتـــقـــطـــب عــــــشــــــرات الـــمـــواطـــنـــيـــن 
والمقيمين بشكل يومي 

لممارسة الرياضات المختلفة، والذي 
تم تأهيله ُمسبقاً ليكون مكاناً إلقامة 
إنشاء  إلى  إضافة  الوطنية  االحتفاالت 

طرق للمشاة على الجانبين.
مكانة  لــلــشــارع  أن  إلـــى  وأشــــــاروا   

كــبــيــرة فــي قــلــوب الــشــعــب الــقــطــري، 
وترجع تلك األهمية الحتفالهم باليوم 
في  ديسمبر   ١٨ الموافق  فيه  الوطني 
المعنية  الجهات  مطالبين  عـــام،  كــل 
بــــزيــــادة االهـــتـــمـــام بـــشـــارع الـــرفـــاع، 

يكون  أن  مــن  البــد  أنــه  إلــى  مشيرين 
واحداً من أفضل شوارع البالد، خاصة 
أنـــه أصــبــح واحـــــداً مــن أهـــم الــشــوارع 
الــنــاس  فيها  يُــمــارس  أن  يمكن  الــتــي 

نشاطاتهم الرياضية.

ص٣

٪٪٧٣٫٣٧٣٫٣

Osama  Ali



في استطالع لـ منوعات [:

٥١ ٪ من الطالب يرفضون الدروس الخصوصية
ـــــز  ـــــي ـــــرك ـــــت ــــــــــن ال ــــــــب ع ــــــــطــــــــال ـــــــــواصـــــــــل االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي تـــــــــصـــــــــرف ال ـــــــــت ــــــــــل ال ــــــــــائ وس

ـــــرأي أجــــرتــــه  ـــــل أظــــهــــر اســــتــــطــــالع ل
من   ٪٥٨٫١ اعــتــمــاد   ] مــنــوعــات 
الــطــلــبــة عــلــى شـــرح الــمــعــلــم كــاســتــعــداد 
نــهــائــي الخـــتـــبـــارات مــنــتــصــف الــفــصــل 
٢٩٪ إلى الدروس  الثاني، مقابل لجوء 
١٢٫٩٪ منهم  الخصوصية، فيما اكتفى 

اإلثرائية. بالدروس 
وحسب نتائج االستطالع فقد رفض 
بــاالســتــطــالع  الــمــشــاركــيــن  مــن   ٪٥١٫٦
الخصوصية،  الـــدروس  على  االعــتــمــاد 
الدروس  على  يعتمدون   ٪٤٨٫٤ مقابل 

. الخصوصية 
 وحول العوامل التي تؤدي إلى إلهاء 
لالمتحانات،  التحضير  خــالل  الطلبة 
وســـائـــل  أن  االســـتـــطـــالع  نـــتـــائـــج  بــيــنــت 
 ٪٧٣٫٣ تــشــكــل  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 

مع  ــلــخــروج  ل و١٦٫٧٪  األســـبـــاب،  مـــن 
األصدقاء، و١٠٪ ألسباب أخرى. 

الـــمـــشـــاركـــيـــن  مـــــن   ٪٦٦٫٧ وأكــــــــد 
بــاالســتــطــالع عــلــى مــســاهــمــة الـــدروس 
العلمي،  والتميز  التفوق  في  اإلثرائية 
في حين أبدى ٣٣٫٣٪ عدم رغبتهم في 
من   ٪٦٤٫٥ وطالب  اإلثرائية،  الدروس 
امتحانات  موعد  بتعديل  المشاركين 
منتصف الفصل الدراسي الثاني وعدم 
إجرائها بصورة يومية، مقابل موافقة 

٣٥٫٥٪ على إجراء االختبارات يومياً.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــكــمــال الـــدراســـة 
مــن   ٪٦١٫٣ طـــالـــب  االمــــتــــحــــان  بـــعـــد 
باالنصراف  االستطالع  في  المشاركين 
االختبارات،  من  االنتهاء  بعد  مباشرة 
اليوم  استكمال  لصالح   ٪٣٨٫٧ مقابل 

الدراسي.

عايض الهاجري: 

حسن مال اهللا:

عبدالرحمن المري:

قــــال عـــايـــض شـــجـــاع الـــهـــاجـــري: 
تــتــســبــب الـــــدروس الــخــصــوصــيــة في 
إثــــارة حــالــة الــفــوضــى داخـــل الفصل 
وعـــــدم انـــتـــبـــاه الــطــلــبــة، فـــضـــًال عن 
ـــى بــــاقــــي الـــــزمـــــالء،  ـــشـــويـــش عـــل ـــت ال
العــــتــــمــــاده الـــكـــلـــي عـــلـــى الــــمــــدرس 
المدرسة  ســاعــات  وأن  الخصوصي 

للتحصيل  وليس  والغياب  للحضور 
مع  الــعــلــمــي، لــذلــك ال أتــفــق نــهــائــيــاً 

المدرس الخصوصي.
وأشــــــار إلــــى إمــكــانــيــة االســتــعــانــة 
بـــــمـــــدرس خــــصــــوصــــي مـــــن خـــــارج 
الــمــدرســة، فــي حــالــة الــحــاجــة فقط 
شرح  أو  الـــدروس  بعض  الستكمال 

مفسر للمواضيع الدراسية الغامضة.
ــــــــدروس  وأكــــــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة ال
كبير  بشكل  ومساهمتها  اإلثــرائــيــة 
المعلومة  وتثبيت  الطلبة  تفوق  في 
لــمــا تــقــدمــه الــــدروس اإلثــرائــيــة من 
تفيد  مــخــتــلــفــة  وأســئــلــة  مــراجــعــات 

كثيراً في فترة االمتحانات.

أن  اهللا  مـــــــــال  حـــــســـــن  قـــــــــال 
االعــتــمــاد عــلــى شـــرح الــمــعــلــم في 
الــفــصــل والـــمـــذاكـــرة فـــي الــمــنــزل 
هــــي الـــطـــريـــقـــة األمــــثــــل لــلــتــفــوق 
ــــــدروس  ال عـــلـــى  االعــــتــــمــــاد  دون 
اإلثرائية  الدروس  أو  الخصوصية 

دون  فــــقــــط  الــــحــــاجــــة  عــــنــــد  إال 
رئيسية  كوسيلة  عليها  االعــتــمــاد 
ــيــم، فـــي ظـــل الــتــركــيــز  ــتــعــل فـــي ال
لــــشــــرح الـــمـــعـــلـــم داخـــــــل الـــفـــصـــل 
لتوضيح أي نقطة . والسؤال دائماً 

ــــذيــــن  ال الــــــطــــــالب  أن  وبـــــيـــــن 

يــــــعــــــتــــــمــــــدون عــــــلــــــى الـــــــــــــدروس 
الرئيسي  السبب  هم  الخصوصية 
فــي تــشــتــيــت بــاقــي الــطــلــبــة، نــظــراً 
المعلم  يقوله  بما  الــمــبــاالة  لــعــدم 
والــــتــــحــــدث فـــضـــًال عــــن اإلزعــــــاج 

لمستمر. ا

الــمــري  محمد  عــبــدالــرحــمــن  أكــد 
كانت  وإن  الخصوصية  الــدروس  أن 
للطلبة  األمــثــل  الــحــل  لكنها  خاطئة 
ـــحـــالـــي وتـــســـاعـــدهـــم  فــــي الــــوقــــت ال

يحصلون  مما  والتميز  التفوق  على 
تفصيلي  وشـــرح  اهــتــمــام  مــن  عــلــيــه 
مــن قــبــل الــمــعــلــم بــعــيــداً عــن أجـــواء 

بالمدرسة. واإلزعاج  الفوضى 

وأشــــار إلـــى عـــدم انــتــفــاع الــطــلــبــة 
وأن  خاصًة  اإلثرائية،  الدروس  من 
بــعــض الــــمــــواد يــتــم دراســـتـــهـــا دون 

فائدة.

الدروس الخصوصية سبب فوضى الفصول 

شرح المعلم في الفصل والمذاكرة في المنزل .. الخطة األمثل للتفوق

نعم للدروس الخصوصية وال لإلثرائية

مداوي القحطاني:

سعود الكواري:

اعتبر مداوي سعيد القحطاني أن المدرس 
الــخــصــوصــي ســـالح الــطــالــب الــمــتــفــوق وجـــواز 
الكليات  نحو  المرجوة  الوجهة  لتحقيق  سفره 
الخصوصي  الــمــدرس  وأن  خاصًة  المتفوقة، 
يقدم للطالب المعلومات بطريقة مكثفة في 
عن تشويش الطالب  بيئة تتسم بالهدوء بعيداً 
والتعليم  التعليم  وزارة  وطالب  الفصل.  داخل 
العالي بالسماح للطلبة باالنصراف بعد االنتهاء 
وإتاحة  الثاني  الفصل  منتصف  اختبارات  من 
الــفــرصــة لـــلـــدراســـة وعـــــدم اســتــكــمــال الــيــوم 
الـــدراســـي إلتــاحــة أكــبــر عـــدد ســاعــات ممكنة 
للدراسة دون تأخير، خاصًة وأن االختبارات 

تأتي متتالية دون توقف.

قــــال ســعــود عــلــي الــــكــــواري إن الــــدروس 
مضيعة  ومــجــرد  الطلبة  تفيد  ال  اإلثــرائــيــة 
للوقت، وال يحتاجها الطالب في ظل انتباهه 
في الحصة، وطرح أسئلته على المعلم، وأن 

الدراسة في المنزل أفضل كثيراً.
االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  على  وأكد 
ــبــة أثـــنـــاء  تــتــســبــب فــــي صـــــرف انـــتـــبـــاه الــطــل
الــتــحــضــيــر لــالمــتــحــانــات، بـــل طـــــوال الــعــام 
الــدراســي وهــي أحــد األســبــاب الرئيسية في 
تشتيت الطلبة وبعدهم عن التركيز في ظل 
رقابة  دون  اليوم  ساعات  طوال  استخدامها 

من األسرة.

المدرس الخصوصي سالح الطالب المتفوق

الدروس اإلثرائية مجرد مضيعة للوقت

مع أو ضد االعتماد على الدروس 
الخصوصية؟

هل انصراف هل الدروس اإلثرائية تساعد على التفوق؟
الطالب بعد 

االختبار أم 
استكمال 

اليوم 
الدراسي؟

نعمنعم ال الال نعم

٢٩ ٪ يعتمدون على كتب - إبراهيم صالح :
الدروس الخصوصية  

٦٦٫٧ ٪ يجدون أن الدروس 
اإلثرائية تساعد على التفوق 

٦١٫٣ ٪ يفضلون انصراف 
الطالب بعد االختبار

٦٤٫٥ ٪ يرفضون إجراء 
االختبارات يومياً 

٪٥١٫٦

٪٤٨٫٤
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قضايا ساخنة

مطالب بتوفير الخدمات لرواده

شــارع الـرفـاع .. ســاحــة ريـاضيــة
الرواد   يزعج  المشي  مسار  على  والتعدي  الضرورية  الخدمات  الممشىغياب  بــجــانــب  ــة  ــارغ ــف ال ــمــســاحــات  ال بــاســتــغــالل  مــطــالــب 

هواة رياضة المشي يتواجدون بشارع الرفاع

أحمد النعيمي:

أشار أحمد النعيمي أن شارع 
لمحبي  الــفــرصــة  يتيح  الــرفــاع 
الــريــاضــة وركـــــوب الـــدراجـــات 
لــمــمــارســة ريـــاضـــاتـــهـــم بــعــيــداً 
إلى  الفتاً  المدينة،  صخب  عن 
شــارع  رواد  يزعج  مــا  أكثر  أن 
مسار  على  التعدي  هــو  الــرفــاع 
الــــدراجــــات والــمــشــي مـــن قبل 
أصـــحـــاب الـــســـيـــارات، ومـــؤكـــداً 
عــلــى ضـــــرورة مــنــع الــســيــارات 
المشي  مسار  على  التعدي  من 

والدراجات.
هــــذه  مــــثــــل  إن  وأضـــــــــــاف: 

المتهورين  السائقين  بعض  قبل  من  التصرفات 
قد تهدد حياة الشباب واألسر وصغارهم ممن 
به  الرفاع  شــارع  أن  موضحاً  المكان،  يرتادون 
العديد من المزايا التي قد ال تتوفر في معظم 
وهدوئه  باتساعه  يمتاز  إنه  حيث  قطر  شــوارع 
وبــســاطــتــه إلـــى جــانــب اهــتــمــامــه بــالــريــاضــيــيــن 
وتشجيع األسر والعوائل على ممارسة الرياضات 
الخفيفة مثل المشي والجري وركوب الدراجات، 
ودعا أن تحذو الجهات القائمة على التخطيط 
حذو شارع الرفاع في تصميم الشوارع الجديدة 

في الدوحة وخارجها . 

أمــــا مـــن نــاحــيــة الــخــدمــات 
فـــقـــد طـــالـــب بـــوضـــع بــــــرادات 
ومضاعفة  أكــبــر  بشكل  المياه 
الخشبية،  االســتــراحــة  مــقــاعــد 
ووضـــع الفــتــات تــحــذيــريــة في 
والمشي  الدراجات  مسار  بداية 
تجاوزها  مــن  الــســيــارات  لمنع 
ــيــهــا، بـــاإلضـــافـــة  ـــتـــعـــدي عــل وال
ال  حــيــث  الـــمـــيـــاه  دورات  ــــى  إل
عامة  مــيــاه  دورات  أي  تــوجــد 
رغم  الشارع  امتداد  طول  على 
وأن  خــــاصــــة  إلـــيـــهـــا  الـــحـــاجـــة 
الشارع يحتضن احتفاالت اليوم 
بصورة  خالله  األعــداد  وتتزايد  سنوياً،  الوطني 

كبيرة عن األيام العادية. 
ولـــفـــت إلــــى أن هـــبـــوب الـــريـــاح يــتــســبــب في 
ـــحـــرك الــــرمــــال وتــغــطــيــتــهــا لـــمـــســـار الــمــشــي  ت
وركـــوب الـــدراجـــات داعــيــاً فــي هــذا الــســيــاق إلى 
الواسعة  بالمساحات  خضراء  مسطحات  إقامة 
أسباير  حديقة  غــرار  على  الــشــارع  جانبي  على 
النباتات  من  االستفادة  إمكانية  إلــى  باإلضافة 
البرية المهملة وزرعها في المكان لتكوين غابة 
إلى  الوصول  من  وتمنعها  الرمال  تصد  خضراء 

الممشى ومسار الدراجات.

 فرصة لهواة الدراجات 
حسن عبدالرحمن: عبد ربه ثابت:

ثابت  ربه  عبد  قال 
يقع  الرفاع  شــارع  إن 
منزلي  مــن  بــالــقــرب 
وهــــــــو مــــــا يـــجـــعـــلـــنـــي 
ـــشـــارع  اخــــتــــار هـــــذا ال
كــــــمــــــكــــــان مــــنــــاســــب 
لــمــمــارســة الــريــاضــة 
خاصة  عليه،  اليومية 
الـــرفـــاع  شــــــارع  وأن 
أصــبــح أحـــد الــشــوارع 
الــمــهــمــة فـــي الـــدولـــة 
تــطــويــره  تـــم  أن  بــعــد 

بــــشــــكــــل جــــيــــد ووضــــــعــــــت أجــــهــــزة 
االتجاهين. في  عليه  رياضية 

مكتمل  الشارع  هذا  إن  وأضاف:   
إال  ينقصه  وال  الــنــواحــي  جميع  مــن 
بــعــض األمــــور مــثــل تــوفــيــر بــــرادات 
مــيــاه أكــثــر أو ثــالجــات لــبــيــع الــمــيــاه 
أن  والــعــصــائــر الـــطـــازجـــة، مــتــمــنــيــاً 
هذه  بتطبيق  المعنية  الجهات  تقوم 
الـــفـــكـــرة عــلــى شـــــارع الـــرفـــاع الـــذي 
المواطنين  من  العديد  وجهة  أصبح 

لممارسة  والمقيمين 
الـــــريـــــاضـــــة فـــــي هــــذا 

الشارع.
أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــار 
مناسب  الرفاع  شارع 
لـــمـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة 
األمـــاكـــن  أن  خـــاصـــة 
يتم  الــتــي  والــمــنــاطــق 
مــــمــــارســــة الـــريـــاضـــة 
ــيــهــا مـــنـــاســـبـــة مــن  عــل
ـــــهـــــا  ـــــت حـــــــيـــــــث أرضـــــي
للرياضيين  المالئمة 
الــشــارع  عــن  بعيدة  أنــهــا  إلــى  إضــافــة 
الـــرئـــيـــســـي، وهــــو مـــا يــتــيــح لــمــحــبــي 
مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة الـــيـــومـــيـــة أن 
عــن اإلزعــــاج أو  يــفــعــلــوا ذلـــك بــعــيــداً 
حــتــى مــضــايــقــة الـــســـيـــارات كــمــا هــو 
الــحــال عــلــى شـــوارع الــمــشــاة الــواقــعــة 
عــلــى الـــطـــرق الــرئــيــســيــة الــتــي عـــادة 
جــداً  خطيرة  أنها  البعض  يــراهــا  مــا 
الرياضات  يمارسون  من  حياة  على 

لمختلفة. ا

أوضــــــــــــــــــــح حــــســــن 
أن  ـــــرحـــــمـــــن  ـــــدال عـــــب
اإلقـــبـــال عــلــى الــشــارع 
يوماً  يتزايد  الرياضي 
سكان  مــن  اآلخــر  بعد 
الــمــنــطــقــة وحــتــى من 
عنها  بــعــيــداً  يــســكــنــون 
األولى  الساعات  خالل 
ـــضـــاً  مــــن الـــصـــبـــاح وأي
المسائية،  الفترة  فــي 
ـــشـــارع  ال أن  مـــوضـــحـــاً 
يــأتــي إلــيــه الـــنـــاس من 

على  يقتصر  وال  عــنــه  بــعــيــدة  أمــاكــن 
القاطنين على مقربة منه فقط.

وأشار أن هذا الشارع مكان رياضي 
بعضهم  الــنــاس  مــن  الكثير  إليه  يأتي 
قـــد يـــكـــون ريـــاضـــيـــاً والــبــعــض اآلخـــر 
بــدأ مــشــوار الــريــاضــة فــلــمــاذا ال تكون 
لوحات  سواء  تحفيزية  عبارات  هناك 
استمر  أو  أركــض  أو  أســرع  بعبارات: 
وغــيــرهــا مـــن الـــعـــبـــارات الــتــي تحفز 
األشـــخـــاص عــلــى مــواصــلــة الــريــاضــة 

لــتــحــفــيــز مــــن يـــراهـــا 
وهــــــو فـــــي الـــطـــريـــق، 
أيـــــضـــــاً يـــمـــكـــن كــتــابــة 
أرضية  على  الــعــبــارات 

الممشى. 
ـــــشـــــارع  ال أن  كــــمــــا 
مــــصــــمــــم لــــلــــريــــاضــــة 
ويــفــتــقــر إلــــى لــوحــات 
المسافات أي كم قطع 
الــشــخــص مــســافــة من 
بداية الخط إلى نهايته 
شاشات  إلــى  باإلضافة 

ضوئية يعرض فيها الزمن. 
المواقف  تعبيد  ضــرورة  على  وأكــد 
مظهر  على  والحفاظ  الممشى  لــزوار 
الــــشــــارع الـــريـــاضـــي ضـــــــرورة، ويــتــم 
وضع  طــريــق  عــن  باستمرار  تــطــويــره 
أجـــهـــزة ريــاضــيــة حــديــثــة عــلــى طــول 
الـــطـــريـــق وكـــذلـــك تــطــويــر الــمــمــشــى 
باستمرار حتى ال يتهالك وخاصة أن 
وتمر  تتجاوز  السيارات  بعض  هناك 

خالله.

مواقف السيارات غير معبدةضرورة توفير برادات المياه 

أحمد النعيمي حسن عبدالرحمنعبد ربه ثابت

تصوير ـ عثمان السامرائي

كتب ـ مصطفى عدي 

وزوار  الـــمـــواطـــنـــيـــن  مــــن  عـــــدد  أوضــــــح 

شـــارع الــرفــاع بـــأن شـــارع الــرفــاع الــواصــل 

بين طريقي الشمال والشحانية يستقطب 
عشرات المواطنين والمقيمين بشكل يومي 
والـــذي  المختلفة،  الــريــاضــات  لــمــمــارســة 
إلقامة  مــكــانــاً  ليكون  مسبقاً  تأهيله  تــم 
االحــتــفــاالت الــوطــنــيــة إضــافــة إلـــى إنــشــاء 
طرق للمشاة على الجانبين.  وأشــاروا إلى 
أن للشارع مكانة كبيرة في قلوب الشعب 
القطري، وترجع تلك األهمية الحتفالهم 
باليوم الوطني فيه الموافق ١٨ ديسمبر في 
زيادة  المعنية  الجهات  مطالبين  عام،  كل 
االهتمام بشارع الرفاع، مشيرين إلى أنه ال 
من أفضل شوارع  بد من أن يكون واحــداً 
أهم  من  واحــداً  أصبح  وأنــه  خاصة  البالد، 
الشوارع التي يمكن أن يمارس فيها الناس 
المشي  رياضة  مثل  الرياضية  نشاطاتهم 
والـــجـــري والــهــرولــة وريـــاضـــة الـــدراجـــات 
يــزال  ال  الطقس  وأن  خــصــوصــاً  الــهــوائــيــة، 
جميال في هذه الفترة، فكثير من الناس 
الرياضة  لممارسة  الــشــارع  هــذا  يــرتــادون 
المشكلة  أن  إلـــى  ولــفــتــوا  ومـــســـاًء.  صــبــاحــاً 
تكمن في هذا الشارع والمكان المخصص 
للكثير  يفتقر  بــأنــه  الــريــاضــة  لــمــمــارســة 
عند  الناس  يحتاجها  التي  الخدمات  من 

ممارستهم الرياضة وأهمها غياب دورات 
سواء  مياه  دورات  وجود  من  فالبد  المياه 
كانت على شكل كبائن متنقلة أو أن تبنى 
في أسفل ممرات المشاة فكثير من الذين 
الرياضة  لممارسة  الــشــارع  هــذا  يــرتــادون 
أن  خاصة  المياه،  دورات  إلــى  يحتاجون 
هناك كبار السن وأطفاال وقد يكون هناك 
مرضى السكري يأتون لممارسة مختلف 
الــريــاضــات فــالبــد مــن تــوفــرهــا، كــمــا أن 
الشارع يفتقر إلى سوبر ماركت أو أكشاك 
باإلضافة  والعصائر،  المياه  لبيع  متنقلة 
على  الخشبية  الــكــراســي  وجـــود  عــدم  إلــى 
جنبات الشارع ذهاباً وإياباً، حتى يستطيع 
حال  في  عليها  الجلوس  الطريق  مرتادو 
مــمــارســو  يــتــمــكــن  وحـــتـــى  ـــــك،  ذل أرادوا 
من  قسط  أخــذ  والــجــري  المشي  ريــاضــة 
الراحة من خالل المكوث عليها من فترة 
الشارع  بتشجير  أيضاً  طالبوا  كما  ألخرى. 
جميع  من  مكتمال  يكون  حتى  وتجميله 
بدال  الرياضة  لممارسة  ومناسباً  النواحي 
من  به  المحيطة  الفارغة  المساحات  من 
فكرة  تطبيق  واقترحوا  االتــجــاهــات،  كل 
التي  المناطق  مختلف  فــي  الــرفــاع  شــارع 
الرياضية،  الــشــوارع  عنها  تغيب  زالــت  ما 
وجهة  الرفاع  شارع  أصبح  أن  بعد  خاصة 
الــريــاضــات  لممارسة  يــومــيــاً  الرياضيين 

المختلفة عليه.
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منوعات [ تحاور المؤسسين

العنابي أنت قدها.. مبادرة شبابية في خدمة المجتمع 
ـــة   ـــري ـــط ـــق ـــــــة ال ـــــــدي ـــع األن ـــجـــي ـــش ـــت ــــا ل ــــن ــــقــــل ــــت ــــــع الـــــتـــــواصـــــل وان ــــــواق ــــى م ــــل ــــــا ع ــــــدأن ـــــون: ب ـــــس ـــــؤس ـــــم ال

ندى السليطي: أحمد الشعيبي: بدأنا بـ ١٠ متطوعين ووصلنا ٤٠٠  

قـــــــــال أحــــــمــــــد الـــشـــعـــيـــبـــي 
ـــائـــب مـــديـــر فـــريـــق الـــدعـــم  ن
تأسست  الــمــبــادرة  واإلســـنـــاد: 
٢٠١٤،كحملة  نوفمبر   ٦ فــي 
التواصل  مواقع  عبر  إعالمية 
وتشجيع  لــدعــم  االجــتــمــاعــي 
الــمــنــتــخــبــات الـــقـــطـــريـــة فــي 
جميع األلعاب الرياضية،وبعد 
تطورت  تقريباً  شهر  مـــرور 
الــــمــــبــــادرة فــــي وضـــــع فــكــرة 
رؤية وإستراتيجيات وتحولت 
مــــن حــمــلــة تــشــجــيــعــيــة عــلــى 
مبادرة  إلــى  ميديا  السوشيال 
أن  كيفية  هدفها  مجتمعية 
تأثير  عامل  الرياضية  تكون 

ــنــمــيــة قـــيـــم الــمــجــتــمــع  فــــي ت
وأصبحت  فــيــه  قــيــم  وغـــرس 
وفــرق  أقــســام  لديها  مــبــادرة 
مــنــهــم قــســم إعـــالمـــي وقــســم 
استقطاب ودعم المتطوعين، 
وإداري  تـــنـــســـيـــقـــي  وقــــســــم 
للمبادرة واستمرت هكذا إلى 
واجتمعنا   ٢٠١٥ مــارس  شهر 
القيم  عــلــى  الــعــمــل  لـــضـــرورة 
الــــــمــــــحــــــددة وهـــــــــي الـــــوعـــــي 
واألخالق واالنتماء والمساواة.
ـــا فـــــي عـــدة  ـــركـــن كـــمـــا اشـــت
مخيمات، ميدانية ومبادرات 
لــدعــم أطــفــال غـــزة، وشــارنــا 
ـــــــ ٦  ـــــة الــــنــــيــــجــــر ب فــــــي رحـــــل

مبادرات أخرى،وقمنا وقتها 
بــتــأســيــس قــســم جــديــد بــاســم 
فـــريـــق األنـــشـــطـــة والـــمـــيـــدان 
ـــا  ـــمـــشـــاريـــع،وبـــدأن وفــــريــــق ال
المتطوعين  اســتــقــطــاب  فـــي 

لــــلــــمــــبــــادرة ويـــعـــتـــبـــر جــمــيــع 
متطوعين  عــلــيــهــا  الــقــائــمــيــن 
من بينهم دكاترة ومساندون 
متطوعون وإداريون واألعضاء 
جميعهم تتراوح أعمارهم ما 
ومنهم  ســنــة،   ٣٠  :  ١٥ بــيــن 
طـــــــــالب جـــــامـــــعـــــيـــــون وفـــــي 
الــثــانــويــة وغـــيـــرهـــا، وكــذلــك 
تــضــم األعــــمــــار والــجــنــســيــات 

المختلفة.
وكــــــان عــــددنــــا فــــي بـــدايـــة 
وزادوا   ١٠ الــمــبــادرة  تأسيس 
وصلنا  العام  وبنهاية   ٢٠ إلــى 
إلـــى ٤٠ مــســانــد فــعــال وأكــثــر 

من ١٠٠ متطوع جاهز.

ــــــدى الـــســـلـــيـــطـــي -  قــــالــــت ن
ـــعـــالقـــات الــعــامــة  مـــســـؤولـــة ال
ـــادرة: من  ـــمـــب ـــال والـــتـــســـويـــق ب
الجهات  مــع  الــتــواصــل  مهامي 
الـــخـــارجـــيـــة وضــــمــــان رضــــاء 
الجهات الخارجية عن الفعالية. 
لهم  الفتيات  أن  على  وأكـــدت 
عن  يـــفـــرق  ال  أســــاســــي  دور 
الفتاة  تختار  كما  الشباب  دور 
المهام التي تناسبها وتتناسب 
مع قدرتها على العمل، خاصة 
أن هذه األعمال تنمي قدراتها 
ومــــهــــاراتــــهــــا.مــــوضــــحــــة أنـــنـــا 
إيصال  دائــمــاً  نــحــاول  كفتيات 
ــــصــــورة كـــامـــلـــة لـــألهـــل عن  ال

خاصة  بــه،  نقوم  الــذي  العمل 
حالياً  األهــالــي  مــن  العديد  أن 
أصـــبـــحـــوا عــلــى عــلــم بــأهــمــيــة 
األعــمــال  فــي  بناتهم  مشاركة 
التطوعية خاصة أن العديد من 
األعمال اإلدارية التي تمارسها 
الفتيات في المبادرات تستطيع 

أن تقوم بها من منزلها. 
أن  كــــــمــــــا  وأضــــــــــــافــــــــــــت: 
الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الــــمــــبــــادرة 
اً  كثير  أثــر  التطوعي  والعمل 
في شخصيتي حيث أصبحت 
شــخــصــيــتــي أقــــوى وتــطــورت 
عالقاتي االجتماعية وتغيرت 
المشكالت  حــل  فــي  طريقتي 

وتنمية مهاراتي القيادية التي 
عام.وتابعت:  بشكل  تطورت 
ـــطـــالـــب بـــــضـــــرورة تــقــديــم  ن
الـــدعـــم لــلــمــبــادرة والــتــواصــل 
معنا من جانب وزارة الشباب 

األولمبية  واللجنة  والرياضة، 
الدعم  لتقديم  زون  وأسباير 
ــمــبــادرة والـــتـــعـــاون الــدائــم  ــل ل

معنا.
كـــــذلـــــك  أن  مــــــوضــــــحــــــة 
مــشــاركــتــنــا فـــي فــعــالــيــة الــيــوم 
ــلــريــاضــة مـــن أجــل  الــــدولــــي ل
الــتــنــمــيــة والـــســـالم،خـــاصـــة أن 
الــفــعــالــيــة تــتــنــاســب مــع ركــائــز 
قطر  لــدولــة  الوطنية  الــرؤيــة 
أصبحت  ــهــا  أن خــاصــة   ٢٠٣٠
من أهم الدول التي تستضيف 
الــمــحــافــل الــريــاضــيــة الــدولــيــة 
استقبال  مــشــارف  عــلــى  وأنــنــا 

كأس العالم ٢٠٢٢.

دور أساسي للفتيات في خدمة المجتمع شعارنا الوعي واألخالق واالنتماء والمساواة 

يمنى عبده:خالد المريسي: 

عضو  المريسي  خالد  قال 
المشاريع:  ومــديــر  مــؤســس 
نكون  أن  المستقبلي  هدفنا 
قائمة  مجتمعية  مــؤســســة 
بــذاتــهــا، تــقــوم بــدعــم كــافــة 
األنــــشــــطــــة الـــريـــاضـــيـــة فــي 
الــمــجــتــمــع وغــــــرس الــقــيــم 
األحداث  وتنظيم  السامية، 
الــــريــــاضــــيــــة فــــــي الـــــدولـــــة 
بــســواعــد أبــنــائــهــا، وهـــذا ما 
نــســعــى لــتــحــقــيــقــه فــي كــأس 

يوائم  بما  عليه  واالستمرار   ٢٠٢٢ العالم 
.٢٠٣٠ المستدامة  قطر  رؤية 

وتابع: نطمح ألن نجد الدعم المناسب 
المبادرة  تكون  وأن  الرؤية  هذه  لتحقيق 
أخــــالق  ذي  ريــــاضــــي  لــمــجــتــمــع  مــــنــــارة 

متماسكة. بوطنية  يشجع  حميدة 
وأضاف: لقد «اتخذت مبادرة العنابي 
أنـــــت قــــدهــــا» نـــهـــجـــا تـــطـــوعـــيـــا مـــتـــطـــورا 
الذاتية،  المسؤولية  ذات  للوظيفة  مقاربا 
وضع  على  عملها  فــي  الــمــبــادرة  فتعتمد 
األســــاس الــمــتــفــق عــلــيــه بــيــن الـــقـــادة من 
رؤيــــة واضـــحـــة وأهـــــداف ومـــهـــام وأطـــر 
ـــعـــمـــل وضــــوابــــطــــه وطــــريــــقــــة ســـيـــره،  ال
مــمــا يــمــكــن الـــقـــادة واألعـــضـــاء مــهــارات 
من  عــال  حــس  إلــى  بــاإلضــافــة  تخطيطه 
مما  أكثر  تكون  قد  والقيادة  المسؤولية 
الخاصة  أعمالهم  في  الموظفون  يكتسبه 

العمل.  طبيعة  باختالف 
وأوضـــــــــح :مــــمــــا جــعــل 
أعـــضـــاء الـــمـــبـــادرة كــــوادر 
بشرية ذوي قدرات قاموا 
بــأنــفــســهــم عــلــى تــطــويــرهــا 
ـــراه الــيــوم  وصــقــلــهــا ومـــا ن
من  عــضــواً   ١٥ مــن  ألكــثــر 
الــفــاعــلــيــن، من  األعـــضـــاء 
أعـــضـــاء الـــمـــبـــادرة انــتــقــلــوا 
ــــــف جــــديــــدة  ــــــــى وظــــــائ إل
ذات  مـــنـــاصـــب  وأخـــــــــذوا 
الجهد  على  يدل  هذا  وأهمية،  مسؤولية 
مهاراتنا  صقل  في  كأعضاء  نبذله  الــذي 
للمحافظة  الــجــدد  األعــضــاء  إلــى  ونقلها 
عــلــى هــــذا الــســيــل الــجــمــيــل مـــن الــتــطــور 
المبادرة  تقوم  الذي  والتنمية  والمعرفة 

. عليها 
 كــمــا يــســتــخــدم فـــي الـــمـــبـــادرة أحـــدث 
ومتابعتها  األعمال  تنظيم  وطرق  برامج 
الصعيد  على  مستقبال  يستخدم  قد  مما 
ذاته،وتدفع  بالوقت  والمهني  الشخصي 
إلظهار أفضل ما  المبادرة األعضاء دوماً 
باإلضافة  ذواتهم  على  والتعرف  لديهم 
إلــى أهــدافــهــم وطــمــوحــاتــهــم الــتــي تكون 
واالستمرار  للعطاء  يدفعهم  الذي  الوقود 
التي  التطويرية  االجــتــمــاعــات  خــالل  مــن 
بــاإلضــافــة  التنفيذي  الــجــانــب  عــن  تبتعد 

الترفيهية. األنشطة  إلى 

مساعد  عــبــده،  يمنى  قالت 
قـــــائـــــد فـــــريـــــق اإلعـــــــــــالم فــي 
هي  المبادرة  كانت  المبادرة: 
التي  األولى  التطوعية  الواجهة 
الكامل،  التغيير  بيت  أحـــدث 
قائد  إلى  متطوع  من  جعلتني 
مـــــبـــــادرة أخــــــرى ،واخــــتــــرت 
الــمــبــادرة لما رأيــتــه فــي اللقاء 
التعريفي من شخصيات شابة 
والتزامهم  خبرة  ذات  بعقول 
ــــقــــيــــم الــــــتــــــي وضــــعــــوهــــا  بــــال

لــلــمــبــادرة، وقـــد أثــبــتــوا فــعــالً أن األهــــداف 
والرسالة والمستندات التي على الورق هي 
دور  كــالم.وعــن  فقط  وليست  لديهم  فعل 
الفتيات أكدت أن مشاركة البنات في العمل 
التطوعي مهمة جداً فهي تهيئهن ألن تكن 
حسنة  وقـــدوة  متحدثة  فعالة  شخصيات 

ألبــــنــــائــــهــــن وصــــاحــــبــــات 
تـــأثـــيـــر قـــــــوي. وتـــابـــعـــت: 
انــضــمــمــت لــلــمــبــادرة من 
الــتــأســيــس وشـــاركـــت في 
الخاصة  الفعاليات  أغلب 
الرياضي  الــيــوم  مثل  بها 
كــمــا ســاعــدتــنــي الــمــبــادرة 
عــلــى االنـــطـــالق خــارجــهــا 
ـــــطـــــوع مــــــع جـــهـــات  ـــــت وال
أخــــرى كــمــؤتــمــر امــبــاور 
ضمن   WHS ومـــؤتـــمـــر 
روتــا.وأوضــحــت:  قطر-  مؤسسة  فعاليات 
دوري في المبادرة هو دور تنسيقي حيث 
أمــثــل واجــهــة تــواصــل بــيــن الــفــريــق وبــاقــي 
فرق المبادرة، والتواصل مع أعضاء الفريق 
وأرشفة  بنا  الخاصة  االجتماعات  لترتيب 
وتدوين بعض المستندات الخاصة بالفريق.

 المبادرة غيرت حياتي  ١٥ عضواً بالمبادرة تقلدوا مناصب مهمة
شعاع الباشا: 

نظرة األهل تغيرت للعمل التطوعي 
قالت شعاع الباشا مسؤولة فريق التدريب والتأهيل بالمبادرة: 
قسم التدريب والتأهيل في المبادرة نقدم من خالله عددا من 
الدورات وورش عمل لإلداريين والمساندين والمتطوعين في 
المبادرة ونقوم بتحديد الدورات التي نحتاجها بهدف تحسين 
مستوى  ورفع  المختلفة  مهاراتهم  وتعزيز  لألعضاء  المستوى 
وعيهم من بينها دورات إدارة المشاريع وإدارة الوقت، وغيرها 
والصعوبات  التطوعي  العمل  فــي  الفتيات  مشاركة  وعــن  مــن 
حوالي  من  فريق  كل  في  البنات  عدد  إن  قالت:  يواجهنها  التي 
٦ إلى ٧ فتيات وعددهن األكبر في المبادرة، خاصة أن الوعي 
لدى أولياء األمور زاد بضرورة مشاركة بناتهم في الفعاليات 

والمشاركة في العمل التطوعي.
ويقومون  يحضرون  باتوا  األمور  أولياء  من  العديد  أن  حتى 
وبعد  خــاصــة  األهــــل  مــعــارضــة  كــالــســابــق  يــعــد  ولـــم  بتوجيهنا 
والفتيات  الشباب  مجموعة  على  ويتعرفون  األهــل  يتأكد  أن 
المشاركين في هذه األعمال ويثقون فيهم وكذلك يتم تنظيم 
يوم مفتوح نستضيف فيه أولياء أمور الفتيات والشباب حتى أن 
األمر أصبح عائليا واألجواء أسرية بين أعضاء المبادرة بينهم 

البعض.

محمد  الـــعـــزيـــز  عــبــد  قــــال 
األنشطة  عــن  مــؤســس:  عضو 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا 
على  حــالــيــاً  نعمل  الــمــبــادرة: 
االســـتـــعـــداد والـــمـــشـــاركـــة في 

تـــنـــظـــيـــم «الـــــــيـــــــوم الـــــدولـــــي 
التنمية  أجـــل  مـــن  لــلــريــاضــة 
أبــــريــــل   ٨ يـــــــوم  والـــــــســـــــالم» 
فـــي قـــطـــر، وهـــــذا الــمــشــروع 
فــي  الــــريــــاضــــة  دور  يـــوضـــح 

العام  وهــذا  المجتمع،  تنمية 
األنشطة  فريق  فكرنا  يعكس 
من  العديد  بإضافة  واإلعــالم 

الفعاليات في هذا اليوم.
موضحاً أن الفعالية موزعة 

على العديد من األنشطة التي 
تـــضـــمـــن مــــشــــاركــــة مــخــتــلــف 
الرياضة  فــي  المجتمع  فئات 
أفــــراد  جــمــيــع  يــحــضــرهــا  أي 

األسرة.

نشارك بمبادرة دولية في أبريل

            كتبت - هبة البيه: 
قــــــــــررت مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الشباب التغريد خارج السرب 
بهم  خاصة  مبادرة  وتأسيس 
وتعزز  اهتماماتهم  عن  تعبر 
ــــــــوالء والــــقــــيــــم والــــمــــبــــادئ  ال
طريقها  وعــن  الشباب،  لــدى 
انــطــلــقــوا وبـــاتـــوا أســـمـــاً المــعــاً 
الشبابية  المبادرات  عالم  في 

المميزة.
اتــــــخــــــذوا مـــــن لـــــــون عــلــم 
دولـــــــــــة قـــــطـــــر اســـــــمـــــــاً لـــهـــم 
حماسياً  شعاراً  إليه  وأضافوا 
مبادرتهم  ليسموا  وتشجيعياً 

«#العنابي_أنت_قدها».
وفـــــــي مــــقــــابــــلــــة لـــــ[ 
مــع قــيــادات الــمــبــادرة أكـــدوا 
مؤسسة  تــكــويــن  هــدفــهــم  أن 

مجتمعية قائمة بذاتها تدعم 
ـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة  كـــافـــة األن
القيم  وتــغــرس  المجتمع  فــي 

الشباب. لدى  السامية 
الـــــمـــــبـــــادرة تــــأســــســــت فــي 
ـــة  ٢٠١٤،كـــحـــمـــل نـــوفـــمـــبـــر   ٦
إعـــــــالمـــــــيـــــــة عــــــبــــــر مــــــواقــــــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــدعــم 

وتـــــشـــــجـــــيـــــع الــــمــــنــــتــــخــــبــــات 
األلــعــاب  جميع  فــي  القطرية 
شهر  مــرور  الرياضية،وبعد 
تـــقـــريـــبـــاً تـــطـــورت الـــمـــبـــادرة 

فـــــــي وضـــــــــع فــــــكــــــرة رؤيـــــــة 
وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وتــحــولــت 
مــــن حــمــلــة تــشــجــيــعــيــة عــلــى 
الـــــســـــوشـــــيـــــال مـــــيـــــديـــــا إلـــــى 

مــــبــــادرة مــجــتــمــعــيــة هــدفــهــا 
الــريــاضــيــة  تــكــون  أن  كــيــفــيــة 
قيم  تنمية  فــي  تــأثــيــر  عــامــل 
فيه  قــيــم  وغــــرس  الــمــجــتــمــع 

وأصـــبـــحـــت مـــــبـــــادرة لــديــهــا 
أقــــســــام وفــــــرق مـــنـــهـــا قــســم 
إعــــالمــــي وقـــســـم اســتــقــطــاب 
ودعـــــــــــــــم الـــــمـــــتـــــطـــــوعـــــيـــــن، 

ـــــادرة قــيــم  ـــــمـــــب وحــــــــــددت ال
«الــوعــي واألخــــالق واالنــتــمــاء 
والـــــمـــــســـــاواة». وبــــــدأ الــعــمــل 
كأس  منذ  للمبادرة  الميداني 
انتقلوا  ثــم  الــيــد،  لــكــرة  العالم 
مـــن الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــعــديــد 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة 
ـــقـــافـــيـــة  ـــث ــــــــى األنـــــشـــــطـــــة ال إل

والخيرية.  واالجتماعية 
تـــــتـــــراوح أعــــمــــار األعـــضـــاء 
 ٣٠:  ١٥ بين  ما  والمتطوعين 
بداية  في  عددهم  وكان  سنة 
أعضاء   ١٠ الــمــبــادرة  تأسيس 
العام  وبنهاية   ٢٠ إلى  وزادوا 
مساندا   ٤٠ إلــى  وصــلــوا  األول 
متطوع   ١٠٠ من  وأكثر  فعاال 
لديهم  مسجل  وحالياً  جاهز 
٤٠٠ مسجل تصل لهم  حوالي 
والرسائل،  الفعاليات  مختلف 
مــطــالــبــيــن بـــضـــرورة تــقــديــم 
ــتــواصــل  الـــدعـــم لــلــمــبــادرة وال
وزارة  جــــانــــب  مـــــن  مـــعـــهـــم 
واللجنة  والــريــاضــة،  الثقافة 
زون  وأســــبــــايــــر  األولـــمـــبـــيـــة 
ــــدعــــم لـــلـــمـــبـــادرة  لـــتـــقـــديـــم ال

والتعاون الدائم معنا.

أعضاء الفريق يتحدثون لمنوعات [

مطلوب مساندة 
وزارة الثقافة والرياضة 

واللجنة األولمبية 
وأسباير للمبادرة

المبادرة تتأهب 
للمشاركة في فعاليات 
اليوم الدولي للرياضة 
للتنمية والسالم

تصوير : شاجي 

إياد أبو 
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تكنولوجيا

Any.do
لتنظيم وقتك

أنظمة  معظم  عــلــى  والــمــتــوّفــر   Any.do تطبيق 
تطبيقات  أبرز  من  واحــداً  يُعتبر  المختلفة،  التشغيل 
المهام والمذكرات بمختلف أنواعها، ويمتلك التطبيق 
قاعدة جماهيرية واسعة لما يُقّدم من مزايا وأدوات 
فريق  أعلن  آخــر  سياق  فــي  المجال،  هــذا  فــي  قوية 
يحمل  جــديــد  لتحديث  إطــالقــه  عــن  التطبيق  عــمــل 
خطوة  التطبيق  وتــقــّدم   ،٤٫٠  Any.do إصـــدار  رقــم 
عليها  حصل  الــتــي  الــجــديــدة  اإلضــافــات  عبر  لــألمــام 
بفضل التحديث، أبرزها ميزة المساعد الذكي الذي 
أقــرب  فــي  مهامه  إكــمــال  على  المستخدم  سيساعد 
التفاعلية  الــبــوت  خاصية  عبر  وذلــك  ممكن،  وقــت 
زراً  التطبيق  مستخدمو  سيالحظ  حيُث  والمعروفة، 
يشير  بالمهام  الــخــاصــة  الــشــاشــة  على  يطفو  جــديــداً 
عليهم بالدخول للمساعدة على إنجاز المهام الحالية 
إنــســان  تــوظــيــف  ويــمــكــن  المستقبلية،  وكــذلــك 

حقيقي بدل البوت في تنفذ المهام.
Any. أيًضا شمل تحديث
متكامالً  تقويماً   do
ومـــــــزامـــــــنـــــــتـــــــه 
ـــــــوقـــــــت  فــــــــــي ال
الــــحــــقــــيــــقــــي، 
أو  يومياً  ســواء 
أو  أســـبـــوعـــًيـــا 
شهريًا،  حتى 
وهــــــو خـــيـــار 
خاصًة  مهم 
لــلــمــســتــخــدم 
يميل  الـــــذي 
لـــــلـــــحـــــفـــــاظ 
عـــن الــمــهــام 
والــمــذكــرات 
فــــــي جــــــدول 
زمــــــــــــــــنــــــــــــــــي 

منتظم.

يأتي بشريحتي اتصال

بالك بيري تُطلق رسمياً هاتفها بالك بيري تُطلق رسمياً هاتفها AuroraAurora الجديد الجديد
 BB Merah Putih شركة  أعلنت 
الــمــالــكــة لــحــقــوق الــعــالمــة الــتــجــاريــة 
بالك بيري في إندونيسيا، بما في 
والبيع،  والتسويق  التصنيع  ذلك 
بشكل رسمي عن إطالق هاتف 
 ،BlackBerry Aurora
الـــذي يــأتــي بــمــواصــفــات مميزة 

ضمن  يــأتــي  الــهــاتــف  أن  ورغـــم  للغاية، 
أي  يــقــدم  وال  المتوسطة  الــهــواتــف  فئة 
الشركة  أن  إال  لالنتباه،  مثيرة  مميزات 
عـــززتـــه بــمــيــزة جـــديـــدة مـــن شــأنــهــا أن 

تجذب المستخدمين إليه.
ووفقاً لما نشره موقع GSM الهندي، 
هاتف  أول  يعد  ال  الجديد  الهاتف  فــإن 

ذكي يحمل العالمة التجارية بالك بيري 
يعتبر  لكنه  إندونيسيا،  في  إنتاجه  يتم 
يأتي  العالم  في  بيري  بالك  هاتف  أول 
نائب  ذكــره  لما  وفقاً  اتصال  بشريحتي 
في  الهاتف  بيع  وسيبدأ  الشركة،  رئيس 
بسعر  الجاري  مارس   ١٢ يوم  إندونيسيا 

يعادل ٢٦٠ دوالراً أمريكياً.

سيتوفر في األسواق ١٠ أبريل القادم

كبير  بشكل  سامسونج  شركة  تراهن 
عــلــى هــاتــفــهــا الــذكــي الــمــقــبــل جالكسي 
موقع  مــن  حــديــث  لتقرير  فــوفــقــاً   ،S٨
الجنوبية  الكورية  فالشركة   NAVER
وحدة  ماليين   ١٠ إلــى  يصل  ما  ستنتج 
من الهاتف الذكي الجديد بشكل مبدئي.
ويــضــيــف الــتــقــريــر أن مــن بــيــن الــــ١٠ 
مــاليــيــن وحــــدة ســيــتــم إنـــتـــاج نــحــو ٤٫٧ 
مليون  و٧٫٨  مـــارس  شــهــر  فــي  مــلــيــون 

وحدة في أبريل من هذا العام.
وأكـــــد أحــــد مــــــوردي مــكــونــات 
الــكــامــيــرا لــلــهــاتــف الــجــديــد أن 

ســامــســونــج ضــاعــفــت اإلنــــتــــاج، مـــا أدى 
ووفقاً  الداخلية،  المكونات  إنتاج  لزيادة 
لــتــقــريــر ســـابـــق فــتــخــطــط ســامــســونــج 
إلطــــالق هــواتــفــهــا الــذكــيــة الــقــادمــة في 

العديد من األسواق في وقت واحد.
ــنــت شــركــة ســامــســونــج مــؤخــراً  وأعــل
القادم  الذكي  الهاتف  إطــالق  موعد  عن 
العالمي  الــمــعــرض  خـــالل   S٨ جــالكــســي 
للهواتف في برشلونة، وقالت إنه سيتم 
الكشف عنه رسمياً يوم ٢٩ مارس ١١:٠٠ 
بــتــوقــيــت نـــيـــويـــورك، وســتــبــث الــشــركــة 
المؤتمر مباشرة عبر موقها اإللكتروني 

على اإلنترنت،على أن يتوفر فـي األسواق 
العالمية فـي الـ١٠ مـن شهـر أبريل الذي 
يــلــيــه. وكــشــف الــتــقــريــر أن ســامــســونــج 
جالكسي  المقبل  هاتفها  لتعزيز  تستعد 
فضالً  العين،  لقزحية  قــوي  بماسح   S٨
عن مستشعر للتعرف على الوجه، وذلك 
على  األمــان  من  جديدة  طبقة  إلضافة 

هواتفها الذكية.
 the investor لما نشره موقع ووفقاً 
الكوري، فباإلضافة إلى وجود مستشعر 
العين،  قزحية  ومــاســح  اإلصــبــع  بصمة 
القادمة  سامسونج  هــواتــف  شحنة  فــإن 

ستوفر ميزات التعرف على الوجه، فيما 
الكورية  المحلية  التقارير  بعض  أشارت 
نــمــاذج  بالفعل  تختبر  الــشــركــة  أن  إلـــى 

أولية تمتلك هذه المميزات.
التسريبات،  من  ينتهى  ال  سيل  وبعد 
 Sفــــقــــد أصـــــبـــــح هـــــاتـــــف جــــالكــــســــي ٨
مــــعــــروف الـــمـــواصـــفـــات بــشــكــل كــبــيــر، 
حــيــث مـــن الــمــنــتــظــر أن يــأتــي الــهــاتــف 
بــحــواف رقــيــقــة لــلــغــايــة، وشــاشــة سوبر 
AMOLED متموجة، فضالً عن معالج 
Snapdragon ٨٣٥، كما سيدعم ميزة 

الشحن الالسلكي.

إنتاج إنتاج ١٠١٠ ماليين نسخة من جالكسي  ماليين نسخة من جالكسي S٨S٨ خالل شهرين خالل شهرين
ــــه ــــوج ال ــــى  ــــل ع ـــــعـــــرف  ـــــت ال ـــــزة  ـــــي م ســــيــــضــــم   S٨ ــــي  ــــس ــــالك ج تـــــســـــريـــــبـــــات: 

«فايبر» تطلق ميزة الرسائل
 السرية ذاتية التدمير

أتــاحــت خــدمــة الــتــراســل الــفــوري» 
فــايــبــر» لــمــســتــخــدمــيــهــا مـــيـــزة أمـــان 
 «secret chats«بـــــــــ تــعــرف  جـــديـــدة 
بدء  خيار  للمستخدمين  تعطي  التي 
مــحــادثــات ذاتــيــة الــتــدمــيــر بــعــد فترة 
موقع  نشره  لما  ووفقاً  معينة،  زمنية 
هــذه  فــمــع  األمــريــكــي،   The Verge
للمستخدمين  يمكن  الجديدة  الميزة 
الرسائل  لتدمير  معين  توقيت  وضــع 
ــتــيــح حـــظـــر إعـــــادة  الــــفــــرديــــة، كـــمـــا ت
مشاركة هذه الرسائل في باقي غرف 
عن تنبيه المستخدم  الدردشة، فضالً 
لقطة  بــأخــذ  مــا  شخص  يــقــوم  عندما 
 ،iOS نــظــام  على  للمحادثات  شــاشــة 
الشاشة  لقطات  أخذ  خوارزمية  ومنع 

من األساس على منصة أندرويد.

طـــــرحـــــت شـــــركـــــة «بــــوســــطــــن 
ديــنــامــيــك» األمــريــكــيــة والــرائــدة 
فــــي صـــنـــاعـــة أجــــهــــزة الــــروبــــوت 
فــي  تـــعـــمـــل  والـــــتـــــي   ١٩٩٢ مـــنـــذ 
مــعــهــد الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي جــامــعــة 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، فـــيـــديـــو يــصــور 
الــروبــوت  وهــو  منتجاتها  أحـــدث 
الـــســـريـــع والــخــفــيــف الـــقـــادر عــلــى 
الـــتـــحـــرك وهـــــو يـــحـــمـــل األشــــيــــاء 
الحفاظ  مع  ويقفز،  السلم  وينزل 

توازنه. على 
تطرقه  ويعد هذا مجاالً جديداً 
اإلنــــســــان  أو  ـــــوت  ـــــروب ال أجــــهــــزة 
اآللــــي، هـــذا مــا أوضــحــه «مـــارك 
ريــبــيــر» مــؤســس الــشــركــة والــبــالــغ 
يعاونه  والذي  عاماً   ٦٠ العمر  من 

وعالماً. مهندساً   ٨٠

ــــــر الــــشــــركــــة  وأضــــــــــــــاف مــــــدي
الــثــانــي  الـــجـــهـــاز  أن  األمـــريـــكـــيـــة، 
قـــــادر عــلــى الــمــشــي بــســرعــة فــي 
الـــثـــلـــوج ويــفــتــح األبــــــواب لــتــفــادي 
الـــــوقـــــوع ويـــحـــمـــل أشــــيــــاء ثــقــيــلــة 

أصابعه. بأطراف 
وأشـــار «مـــارك ربــيــر» إلــى أن 
لسالح  مخصصة  الروبوتات  هذه 
الــجــيــش األمـــريـــكـــي فــهــي تــعــاون 
وفي  معداتهم  حمل  فــي  الــجــنــود 

العسكرية. مخازنهم 
«بوسطن  شركة  فريق  ويعكف 
ديـــنـــامـــيـــك» حـــالـــيـــاً عــلــى تــصــنــيــع 
أجــــهــــزة جــــديــــدة مــــن الــــروبــــوت 
حياتهم  فــي  الــســن  كــبــار  لمعاونة 
ــلــشــركــات  الـــيـــومـــيـــة وهـــــو تـــحـــٍد ل

األخرى.

تطوير روبوت يمشي على الثلوج ويفتح األبواب

يأتي مع تصميم بسيط ومميز

طـــــــــــورت الــــــعــــــديــــــد مـــن 
ـــا  ـــوجـــي ـــول ـــكـــن ـــت شــــــركــــــات ال
الــعــمــالقــة مـــؤخـــراً أنــظــمــة 
لــلــدفــع مـــن خــــالل الــهــاتــف 
تــطــور  اآلن  ولــكــن  الـــذكـــي، 
وأصــبــح  كبير  بشكل  األمـــر 
الـــدفـــع مـــن خـــالل الــخــواتــم 
إطــــــالق  تــــــم  إذ  الـــــذكـــــيـــــة، 
يحمل  جـــديـــد  ذكــــي  خـــاتـــم 
الــمــمــلــكــة  فـــي   Kerv اســــم 
لمرتاديه  يسمح  المتحدة، 
ــالــدفــع لــمــشــتــريــاتــهــم من  ب
خــــــــالل إصــــبــــعــــهــــم، وهــــو 
يــعــمــل مـــن خـــالل االتــصــال 
يتيح  مـــا  الـــذكـــي،  بــالــهــاتــف 
دون  الــدفــع  للمستخدمين 
إلخراج  جهد  لبذل  الحاجة 
تقنية  باستخدام  هواتفهم 

.(NFC)
ويعمل Kerv على شبكة 

دفـــع مــاســتــركــارد، ويــقــول 
«فــيــلــيــب كــامــبــل» مــؤســس 
للخاتم  الــمــطــورة  الــشــركــة 
ذكي  خاتم  أول  إنه  الجديد 
بتقنيات  مــزود  العالم  فــي 
ولكن  الــشــراء،  على  تساعد 
سيكون  الــفــتــرة  تلك  خــالل 

داخــل  فــقــط  للعمل  مــتــاحــاً 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وهـــذا 
بـــســـبـــب بـــعـــض الــمــشــكــالت 
استخدام  بحقوق  المتعلقة 

.(NFC)
«ماشابل»  لموقع  ووفقاً 
األمريكي، فالخاتم الجديد 

تــصــمــيــم  مــــع  يـــأتـــي   Kerv
عبارة  فهو  ومميز،  بسيط 
متاحة  صــغــيــرة  حلقة  عــن 
مختلفة،  وأحــجــام  بــألــوان 
إضــاءة  للمستخدم  ويعطي 
عملية  تتم  عندما  خــضــراء 

بنجاح. الدفع 

خاتم ذكي جديد للدفع لمشترياتك بإصبعك
«جي ميل» يدعم إضافات add-ons المستقلة

أطـــلـــقـــت شـــركـــة جـــوجـــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــمـــيـــزات 
بما  المختلفة،  خدماتها  من  لعدد  الجديدة  والتحسينات 
 ،Gmail لها  التابعة  اإللكتروني  البريد  خدمة  ذلــك  فــي 
الــتــي أصــبــحــت تــتــيــح اآلن لــلــمــطــوريــن والـــشـــركـــات دمــج 
وهو  اإللكتروني،  البريد  خدمة  مع  للتكامل  «إضافاتهم» 
بالكثير  القيام  المستخدمين  بمقدور  بــات  أنــه  يعني  مــا 
من األمور من خالل رسالة البريد اإللكتروني نفسها مثل 
دفع الفواتير وغيرها بدون الحاجة للتنقل بين 
استخدام  أو  تطبيق  من  أكثر 

إضافات تقليدية.
ووفقاً لما نشره موقع 
الهندى   phonearena
فــــــــإن «اإلضــــــــافــــــــات» 
الــــــجــــــديــــــدة يـــمـــكـــنـــهـــا 
مباشر  بــشــكــل  الــعــمــل 
 ،Gmail خــــالل  مـــن 
ــــــســــــت إضــــــافــــــة  ــــــي ول
للمتصفح نفسه مثلما 
كان يتم األمر سابقاً، 
وهـــــــو مـــــا يـــعـــنـــى أن 
المستخدمين يمكنهم 
اســـــــــتـــــــــخـــــــــدام هـــــــذه 
اإلضــــافــــات ســـــواء من 
خـــــالل نــســخــة تــطــبــيــق 
من  أو  الذكية  الهواتف 

خالل نسخة الويب.

دفع الفواتير وغيرها بدون الحاج
تطبيق من  أكثر 
إضافات تق
ووفقاً ل
nearena
فــــــــإن «ا
الــــــجــــــدي
الــعــمــل
خ مـــن 
ــــــس ــــــي ول
للمتصف
كان يتم

وهـــــــو 
المستخ
اســـــــــتــــــــ
اإلضــــاف
خـــــالل ن
الهواتف

خالل نسخ

Osama  Ali
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الوجه اآلخر

تقضي  التي  هواياتك  أبرز  هي  ما  ڈ 
فيها أوقات فراغك؟

أوقــات  أن  إلــى  أشــيــر  أن  أحــب  أوالً   -
بسبب ضغوط  الفراغ أصبحت قليلة جداً 
على  ـــــذي يـــؤّثـــر ســلــبــاً  الـــعـــمـــل، األمـــــر ال
ممارسة الهوايات، ولكن هذا ال يمنع من 
استغالل  واآلخر  الحين  بين  أحاول  أنني 
من  بالهروب  الذاكرة  وتنشيط  الفرصة 
ضــغــط الــعــمــل إلـــى هـــذه الـــهـــوايـــات مثل 
وإلى  الشتاء،  فصل  في  البّر  إلى  الذهاب 
بالطبع  فضالً  الصيف،  فصل  فــي  البحر 
قضائها  على  أحــرص  التي  األوقـــات  عن 
في المجلس الذي نتحدث فيه عن كافة 
األلــعــاب  بــعــض  ونــلــعــب  الحياتية  األمــــور 

مثل الورق والطاولة وغيرها.
إلى  الهوايات  هذه  أقرب  هي  وما  ڈ 

قلبك؟
صيد  - أنا من هواة السفر وأحب جداً 
األســـمـــاك فـــي رحــــالت الــبــحــر، كــمــا أن 
عــالقــتــي بــالــريــاضــة بــشــكــل عـــام وبــكــرة 
وال  أبـــداً،  تنقطع  ال  خــاص  بشكل  الــقــدم 
حتى  عنها  أبتعد  أن  اإلطالق  على  يمكن 
بعد اعتزالي لكرة القدم، وبالتالي بقيت 
قــريــبــاً مــنــهــا مـــن خــــالل عــمــلــي بــنــادي 
زلت  مــا  أنني  عــن  فضالً  حــالــيــاً،  الــوكــرة 
أمــــارس كـــرة الـــقـــدم، ولــكــن مــن خــالل 
على  األصدقاء  مع  باللعب  فقط  الهواية 
فــتــرات مــتــبــاعــدة، خــاصــة فــي الـــدورات 
الوكرة  نــادي  في  تقام  التي  الرمضانية 
والتي أحرص على المشاركة فيها خالل 
متابع  أنني  عن  فضالً  األخــيــرة،  األعــوام 
معظم  فــي  الــقــدم  كــرة  لــمــبــاريــات  جيد 

الدوريات سواء العربية أو العالمية.

والرياضة البزنس 

بعيداً  بالبزنس  عــالقــة  لــديــك  هــل  ڈ 
الرياضة؟ عن 

في  وجودي  هو  حالياً  الوحيد  عملي   -
بنادي  الرياضية  الشؤون  مدير  منصب 
بالبزنس  عالقة  أي  لي  توجد  وال  الوكرة 
أنكر  وال  بــعــيــد،  أو  قــريــب  مــن  الــخــاص 
أنـــنـــي حــــاولــــت اقـــتـــحـــام هـــــذا الــمــجــال 
لم  وبالتالي  بارتياح،  أشعر  لم  ولكنني 
أكرر هذه التجربة، خاصة أن مثل هذه 

التام. للتفرغ  تحتاج  المشروعات 
ڈ وكيف كانت هذه التجربة؟

مع  صغير  مــشــروع  بتأسيس  قــمــت   -
الحجر  بتركيب  خــاص  أصــدقــائــي  أحــد 
أعــوام  ستة  منذ  ذلــك  وحــدث  الطبيعي 
ناجحاً  مشروعاً  كــان  أنــه  ورغــم  تقريباً 
إلى حد كبير وما زال قائماً حتى اآلن إال 
نفسي  أجــد  لم  ألنني  عنه  انفصلت  أنني 

في هذا المجال على اإلطالق.

زمان لول

ممارسة  بين  الفوارق  أبرز  ماهي  ڈ 
وحالياً؟ سابقاً  الرياضة 

الحال،  بطبيعة  جــداً  كثيرة  الــفــوارق   -
وهذه هي سنة الحياة، حيث في السابق 
كــانــت الــرغــبــة أكــبــر والــتــحــديــات أشــرس 
كانت  اإلمكانات  أن  ورغــم  الجميع،  بين 
الجهود  أن  إال  لـــول»  «زمــــان  مــحــدودة 
كانت كبيرة جداً من جميع عناصر اللعبة 
جــداً  متحمسة  كــانــت  الجماهير  وحــتــى 
تسبب  فقد  اآلن  أما  أنديتها،  تشجيع  في 
في  الرياضة  ممارسة  عن  شبابنا  ابتعاد 

ابتعاد الجماهير أيضاً عن المالعب.
ڈ ومــــاذا عــن أصــعــب الــفــتــرات التي 

عشتها حتى اآلن؟
حتى  عشتها  بالطبع  عــديــدة  فــتــرات   -
بــدايــة  الــخــاص  بريقها  فــتــرة  ولــكــل  اآلن 
مــن الــمــنــافــســات الــصــعــبــة والــمــعــســكــرات 
بالتدريبات الشاقة سواء  ومــروراً  الطويلة 
ووصـــوالً  المنتخبات،  مــع  أو  األنــديــة  مــع 
إلى األصعب على اإلطالق وهو اإلصابات 
اللعينة، حيث إنني عشت أوقاتاً عصيبة مع 
بعض اإلصابات خالل مشواري مع الكرة، 

إلى الفترة الحالية التي  ووصوالً 
أكــــرس فــيــهــا كـــل تــفــكــيــري من 

أجل أسرتي وأوالدي.

بالنفس  الثقة 

ڈ ومـــاهـــي أهــــم الــخــبــرات 
التي اكتسبتها حتى اآلن؟

التي  الــفــوائــد  أن  الــحــقــيــقــة   -
كثيرة  القدم  كرة  من  اكتسبتها 
لو  إنني  أقــول  أن  ويكفي  جـــداً، 
أن  لتمنيت  للكرة  العباً  أكن  لم 
بالفعل  ألنها  للكرة،  العباً  أكون 

لــعــبــة شــيــقــة جـــــداً، واكــتــســبــت مــنــهــا كل 
مقومات الثقة بالنفس والطموح والبنيان 
لكرة  وعشقي  الــدائــم..  والــنــشــاط  الــقــوي 
الــقــدم بــشــكــل خـــاص ولــلــريــاضــة بشكل 
عام كان يجعلني أنصح جميع أصدقائي 
تجاهلها  وعدم  الرياضة  بممارسة  دائماً 
ألنــهــا مــلــيــئــة بــالــفــوائــد وعــقــلــيــة الــرجــل 
عن  ومــضــمــونــاً  شــكــالً  تختلف  الــريــاضــي 

عقلية الرجل غير الرياضي.
ڈ حدثنا عن عالقتك بأوالدك

- أكــــــّرس مــعــظــم أوقــــاتــــي مـــن أجــل 
معهم  الــجــلــوس  على  وأحـــرص  أوالدي 
أخصص  أنني  كما  ممكنة،  فترة  أطــول 

أو  للبر  ســواء  رحالتي  من  كثيرة  أوقاتاً 
وبــالــتــالــي  أســرتــي،  مــع  لــلــذهــاب  للبحر 
بين  مقسمة  الــرحــالت  هـــذه  مــثــل  فـــإن 
األوالد من ناحية واألصدقاء من ناحية 

أخرى.
تــحــضــيــر  فـــــي  تــــســــاعــــدهــــم  هـــــل  ڈ 

دروسهم؟
أوالدي  أســــاعــــد  ال  الــحــقــيــقــة  فــــي   -
كـــثـــيـــراً فـــي اســـتـــذكـــار دروســــهــــم داخـــل 
المنزل بسبب انشغالي 
الشديد، ولكني أقضي 
مــعــهــم أوقــــاتــــاً جــيــدة 
فــي الــلــعــب والــســوالــف 
وغــــيــــرهــــا مـــــن هــــذه 

األمور.
لدي ستة أبناء منهم 
ــــــالث بــــنــــات وثـــالثـــة  ث
 ٥ يـــوســـف  هــــم  أوالد 
غانم  والـــتـــوأم  ســنــوات 
وتـــمـــيـــم «عــــامــــيــــن»، 

وألعب الكرة كثيراً مع يوسف.
ــــمــــواقــــف الـــتـــي  ڈ مـــــا هـــــي ابــــــــرز ال

لها؟. تعرضت 
الجامعة  من  تخرجي  حفل  أنسى  ال   -
الرياضية  التربية  كلية  مــن  وبالتحديد 

في عام ١٩٩٧ والذي شّرفه بالحضور 
األمير  السمو  صاحب 
الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.
الحفل  هـــذا  جـــاء 
بــــعــــد أيـــــــــام قــلــيــلــة 

مـــــــع مـــن مــــبــــاراة الــعــنــابــي 
السعودية في تصفيات كأس العالم والتي 

األمــر  الــيــد،  فــي  لكسر  خاللها  تعرضت 
الحفل  لهذا  الذهاب  على  أجبرني  الــذي 

باليد المكسورة والجبس عليها.
ڈ ما هي أبرز مشاريعك الحالية؟

- تـــخـــرجـــت مــــن الـــجـــامـــعـــة قـــبـــل ٢٠ 
بإحدى  التحقت  واآلن  تقريباً  عــامــاً 

الــجــامــعــات اإلنــجــلــيــزيــة لـــدراســـة 
بـــورنـــمـــوث،  مــديــنــة  فـــي  اإلدارة 
وذلك بناء على تشجيع عدد كبير 

من األصدقاء.
عــــالقــــتــــك  تــــــصــــــف  كــــــيــــــف  ڈ 

بالتلفزيون؟
مــشــاهــدة  كـــثـــيـــراً  أهــــــوى  ال   -

أو  األفـــــــــالم  أتـــــابـــــع  وال  الـــتـــلـــفـــاز 
الــمــســرحــيــات  أو  الــمــســلــســالت 

ســــواء فــيــمــا يــخــص الـــدرامـــا 
أو  الــعــربــيــة  أو  األجــنــبــيــة 

الخليجية. حتى 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــي 

فــــــإن األعــــمــــال 
الـــتـــاريـــخـــيـــة 

هـــــــــــــــــــــــــــــي 
االســتــثــنــاء 

الــوحــيــد مــن هــذه الــقــاعــدة، حــيــث إنني 
أعــــشــــق هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن الـــــدرامـــــا، 
شديد  بتركيز  أشاهد  تجدني  وبالتالي 
جــــداً أعـــمـــاالً مــثــل فــيــلــم عــمــر الــمــخــتــار 
عمر  ومــســلــســل  والــرســالــة 
بــــن الـــخـــطـــاب، وفـــي 
ـــيـــة  ـــحـــال الـــــفـــــتـــــرة ال
أحرص على متابعة 
«أرطغرل»  مسلسل 
الـــتـــاريـــخـــي الــتــركــي 
والــــــــــــــــــذي يـــــتـــــحـــــدث 
عــــن تـــأســـيـــس الــــدولــــة 

التركية.

جاسم التميمي قائد العنابي ونادي الوكرة سابقاً لـ منوعات [:

ال أشاهد التلفزيون وتستهويني األعمال التاريخية
والـــعـــالـــمـــيـــة ـــة  ـــي ـــرب ـــع ال الــــــدوريــــــات  ـــــع  ـــــاب وأت  .. مـــســـتـــمـــرة  الــــقــــدم  بــــكــــرة  ـــي  ـــت ـــالق ع

الـــــمـــــالعـــــب هــــــــجــــــــرت  والــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر   .. الــــــــريــــــــاضــــــــة  عـــــــــن  ابــــــتــــــعــــــد  شــــــبــــــابــــــنــــــا 

ي قا

ــــر

جاسم التميمي

بــــكــ ـــي  ـــت ـــالق ع

 تكريم التميمي في آخر الدورات الرمضانية التي شارك بها

جاسم التميمي

أو للبر  ســواء  رحالتي  من  كثيرة 
وبــالــتــالــي أســرتــي،  مــع  ــلــذهــاب 
بين مقسمة  الــرحــالت  هـــذه  ثــل 
من ناحية واألصدقاء من ناحية

تــــســــاعــــد ــل 
م؟

الــحــقــيــقــة ي
فـــي اســـتـــذك
ال
ال
م
ف
و
األ

ثــ
أو
س
و
لكرة كثيراً 
ـا هـــــي ابــــــــر

لها؟. ت 
ت حفل  نسى 
كلي مــن  ديد 
والذي ١٩٩٧
األم السمو 

شيخ حمد بن
ل ثاني.

الحفل هـــذا 
ـــــــام قــلــيــلــة
بــــاراة الــعــنــاب
ة في تصفيا

األمــر  الــيــد،  فــي  لكسر  خاللها  تعرضت 
الحفل  لهذا  الذهاب  على  أجبرني الــذي 

باليد المكسورة والجبس عليها.
ڈ ما هي أبرز مشاريعك الحالية؟

٢٠ ل ب ق ة ع ام ج ال ن م خرجت ت -

الــوحــيــد مــن هــذه الــقــاعــدة، حــيــث إنني 
أعــــشــــق هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن الـــــدرامـــــا، 
شديد  بتركيز  أشاهد  تجدني وبالتالي
عــمــر الــمــخــتــار  جــــداً أعـــمـــاالً مــثــل فــيــلــم
عمر ومسلسل ة ال رس وال

تــحــضــيــر فـــــي  دهــــم 

أوالدي أســــاعــــد  ال  ة 
كـــار دروســــهــــم داخـــل
لمنزل بسبب انشغالي
لشديد، ولكني أقضي
مــعــهــم أوقــــاتــــاً جــيــدة
فــي الــلــعــب والــســوالــف
وغــــيــــرهــــا مـــــن هــــذه

ألمور.
لدي ستة أبناء منهم
ــــــالث بــــنــــات وثـــالثـــة
٥ يـــوســـف  هــــم  والد 
غانم والـــتـــوأم  ســنــوات 
وتـــمـــيـــم «عــــامــــيــــن»،

مع يوسف.
ــــمــــواقــــف الـــتـــي رز ال

الجامعة من  تخرجي 
الرياضية التربية  لية 
ي شّرفه بالحضور

مير
ن 

ل 
ة 

مـــــــع بــي
يات كأس العالم والتي

تـــخـــرجـــت مــــن الـــجـــامـــعـــة قـــبـــل ٢٠
بإحدى التحقت  واآلن  تقريباً  عــامــاً 
الــجــامــعــات اإلنــجــلــيــزيــة لـــدراســـة
بـــورنـــمـــوث،  مــديــنــة  فـــي  اإلدارة 
وذلك بناء على تشجيع عدد كبير 

من األصدقاء.
عــــالقــــتــــك  تــــــصــــــف  كــــــيــــــف  ڈ 

بالتلفزيون؟
مــشــاهــدة  كـــثـــيـــراً  أهــــــوى  ال  -

أو  األفـــــــــالم  أتـــــابـــــع  وال  الـــتـــلـــفـــاز 
الــمــســرحــيــات أو  الــمــســلــســالت 
ســــواء فــيــمــا يــخــص الـــدرامـــا
أو الــعــربــيــة  أو  األجــنــبــيــة 

الخليجية. حتى 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــي

فــــــإن األعــــمــــال
الـــتـــاريـــخـــيـــة
هـــــــــــــــــــــــــــــي
االســتــثــنــاء 

عمر  ومــســلــســل  والــرســالــة 
بــــن الـــخـــطـــاب، وفـــي 
ـــيـــة  ـــحـــال الـــــفـــــتـــــرة ال
أحرص على متابعة 
«أرطغرل»  مسلسل 
الـــتـــاريـــخـــي الــتــركــي
والــــــــــــــــــذي يـــــتـــــحـــــدث 
عــــن تـــأســـيـــس الــــدولــــة 

التركية. ال أساعد أبنائي 
في دراستهم 
وألعب الكرة
مع يوسف

          حاوره - صابر الغراوي: 

السابق  العنابي  وقائد  والسد  الوكرة  العب  التميمي  جاسم  أّكد 
ومدير الشؤون الرياضية بنادي الوكرة حالياً، أنه من هواة السفر 
واألصــدقــاء،  عائلته  برفقة  والبر  البحر  ورحــالت  السمك  وصيد 
الفتاً إلى أن عالقته بكرة القدم ال تنقطع ويتابع الدوريات العربية 
واألجنبية. وقال التميمي في حوار مع منوعات [ إنه دخل 
أنه  كما  النجاح،  تحقيقه  رغم  فيه  يستمر  لم  لكنه  البيزنس  عالم 
يدرس اإلدارة بإحدى الجامعات اإلنجليزية في مدينة بورنموث، 
أو  المسلسالت  أو  األفالم  يتابع  وال  التلفزيون  يشاهد  ال  أنه  كاشفاً 
المسرحيات سواء فيما يخّص الدراما األجنبية أو العربية أو حتى 
الخليجية، وأن اهتماماته الدرامية تقتصر على األعمال التاريخية.
وعن عالقته باألسرة، قال لدي ٦ أوالد أصطحبهم في رحالت 
نظراً  لــدروســهــم  التحضير  فــي  أســاعــدهــم  ال  لكني  والــبــحــر  الــبــّر 
النشغالي الشديد، كما أنني ألعب كرة قدم من ابني يوسف كلما 

سنحت الفرصة لذلك.
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المقهى الثقافي

هد
ش
أمــل العــاثم: جســر القمـــر معالجــة فنيــة لقضايـا المـرأةأمــل العــاثم: جســر القمـــر معالجــة فنيــة لقضايـا المـرأةم

 :] مــــنــــوعــــات   - الــــــدوحــــــة 
العاثم  أمــل  التشكيلية  الفنانة  قالت 
أن «جــســر الــقــمــر» يــأتــي فـــي إطـــار 
مــشــروعــاتــهــا الــمــســتــمــرة لــمــعــالــجــة 
أعمالها  مختلف  عبر  الــمــرأة  قضايا 
الــدور  على  الــضــوء  وتسليط  الفنية، 
الكون،  في  والقمر  للمرأة  المحوري 
لتطرح مــن خــالل ذلــك تــســاؤال عن 
مــــدى صــحــة االعـــتـــقـــاد الـــقـــائـــل بــأن 
الحياة  منبع  هما  والــمــرأة  الطبيعة 

الجديدة، وقدوم فصل الربيع.
لوحات  خالل  من  العاثم  وقدمت 
«جـــســـر الــقــمــر» بــعــض الــرســومــات 
فيها  اســتــخــدمــت  الـــتـــي  الــتــركــيــبــيــة 

حوار  في  لتضعها  األنثوية  الشخوص 
مشترك  رابـــط  إيــجــاد  مــع  القمر  مــع 

فيما بينهما.
وتـــــروي الــعــاثــم أن اخــتــيــار اســم 
«جـــســـر الــقــمــر» تــســبــب فـــي دهــشــة 
أشـــارت  ولكنها  الــنــاس،  مــن  الكثير 
عالقة  إيجاد  بذلك  قصدت  أنها  إلى 
أيضا  والقمر  بعطائها،  الــمــرأة  بين 
كــرمــز لــلــعــطــاء، حــيــث تـــرى الــعــاثــم 
أوجـــدت  قــد  الــقــديــمــة  الفلسفات  أن 
ـــرمـــزيـــة بــيــن  نــــوعــــاً مــــن الـــعـــالقـــة ال
من  القمر والطبيعة والمرأة انطالقاً 
الكون  محور  هو  القمر  بأن  االعتقاد 
تماماً كما تعتبر المرأة نواة المجتمع.

المقاومة  ظلت  قــائــلــة:  وأضــافــت 
ــيــة لـــلـــمـــرأة تــلــهــمــنــي خـــالل  الــجــمــال
تــجــربــتــي الــفــنــيــة، لــبــنــاء هــويــة فنية 
خاصة، في أعمالي المبكرة اهتممت 
بصورة المرأة في السياق االجتماعي، 
وإصرارها على بناء صورتها الخاصة 
فكرة  باستخدام  الــخــاص،  وصوتها 
أعالج  أعمالي  وفي  والظل.  الحقيقة 
وجـــهـــا آخــــر مـــن وجـــــوه الــمــقــاومــة 
ــمــرأة مــمــثــال فـــي خلق  ــل الــجــمــالــيــة ل
فضاء بديل حر، في العالقة الجدلية 
بين المرأة والقمر، مستخدمة مواد 
مثل  الــفــكــرة  بــهــذه  مرتبطة  وألــوانــا 

األقمشة الشفافة والخيوط.
أمل العاثم أمام أحد لوحاتها

أمل العاثم

ڈ هل تحدثنا عن بداياتك 
مع آلة العود؟

عزف  مــع  حكايتي  بــدأت   -
من  الموسيقى  ودراســة  العود 

خــــالل أحــــد األصــــدقــــاء الـــذي 

كان يملك عوداً وأخبرني بأن 

علّي أن أجــرب وأعــزف عليه 

وبالفعل حاولت مراراً وتكراراً 

أسرتني  حيث  ذلك،  أفعل  أن 

تلك  مــن  المنبعثة  األصـــــوات 

اآللة حتى شعرت أنني أتمسك 

الـــســـرور  مـــن  حـــالـــة  وأن  بـــه 

العود،  احتضان  عند  تنتابني 

أعــــزف  أن  عـــلـــى  وحــــرصــــت 

أتــعــلــم  وأن  اآللـــــة  هــــذه  عــلــى 

كـــل فــنــيــاتــهــا، وســمــعــنــي أحــد 

األصــــدقــــاء بــالــصــدفــة وطــلــب 

مــنــي أن أذهـــب لــلــتــواصــل مع 

عبدالعزيز  الموسيقار  الفنان 

الـــهـــيـــدوس والـــــــذي شــجــعــنــي 

كــثــيــرا عــلــى الــدخــول فــي هــذا 

مني  وطلب  والوسط  المجال 

الموسيقى  بــمــركــز  االلــتــحــاق 

لوزارة الثقافة  الذي كان تابعاً 

والــــفــــنــــون والــــــتــــــراث وقــتــهــا 

وبـــدأت  بــه  التحقت  وبــالــفــعــل 

على  الكثير  خالله  من  أتعلم 

يـــد مــجــمــوعــة مـــن األســـاتـــذة 

المهرة.

مراكز معتمدة

ڈ وهل حققت لك الدراسة 
كل ما تريده؟

عـــلـــى  اســـــتـــــفـــــدت  لـــــقـــــد   -

كــان  ولــكــن  الــنــظــري  الصعيد 

األكــاديــمــي  الــجــانــب  ينقصني 

أتعلم  كــنــت  فــقــدت  والــعــمــلــي 

فـــي الــمــركــز طــريــقــة الــعــزف 

لــكــن لــم يــكــن هـــذا مــا يجول 

في خاطري أو ما كنت أطمح 

فرصة  جاءتني  أن  إلــى  إلــيــه، 

الــســفــر والــــدراســــة فـــي معهد 

الــمــوســيــقــى بـــدولـــة الــكــويــت، 

وقـــد أنــهــيــت دراســـتـــي بفضل 

اهللا وأكثر ما أسعدني هو أنني 

وأنــا  الــدولــة  قبل  مــن  مبتعث 

أتمنى أن تكون هناك معاهد 

فنية أو موسيقية معتمدة في 

قطر كي ندرس بها وال نسافر 

لــلــخــارج ونــكــلــف الــدولــة هــذه 

تكون  حينما  أنــك  كما  المبالغ 

خــريــجــا ودارســـــــا فـــي بــلــدك 

فهذا يجعلك أكثر فخرا.

المجتمع والموسيقى

ڈ هـــل الــمــجــتــمــع  يــرفــض 
فكرة احتراف الموسيقى؟

رفــــضــــاً  واجــــــهــــــت  لــــقــــد   -
مــن قــبــل األهـــل لكن  رهــيــبــاً 

الــذي  والــدي  هــو  أنصفني  مــا 

أنه  وأخــبــرنــي  بجانبي  وقــف 

شــيــئــاً  أقــــــدم  أن  لــــي  يــمــكــن 

وعــــلــــّي الـــــخـــــروج لــلــمــجــتــمــع 

وإظـــــهـــــار الــــطــــاقــــات الــفــنــيــة 

الحبيبة  دولتنا  في  الموجودة 

قطر.

أي  فــي  مشاركاتي  عــن  أمــا 

من  شاركت  فقد  فني  محفل 

خـــــالل الــمــعــهــد فــــي الــكــويــت 

هناك  الحفالت  من  عــدد  في 

وشـــاركـــت فـــي إحـــيـــاء ذكـــرى 

الفنان فريد األطرش بالكويت 

ــلــي األعـــلـــى  وأنــــــا أعـــتـــبـــره مــث

الــــــذي كـــثـــيـــرا مــــا كـــنـــت أقــــوم 

سبع  عزفه  طريقة  بمشاهدة 

مرات لألغنية الواحدة وأكرر 

الـــشـــريـــط مـــــرة تـــلـــو األخـــــرى 

وقــــدمــــت ثـــــالث مـــعـــزوفـــات 

 ، هـــــمـــــســـــة»  «أول  وهــــــــــي 

«الـــربـــيـــع» و«زيــــنــــة» وكــانــت 

لي  بالنسبة  جدا  رائعة  تجربة 

وأضافت الكثير خاصة حينما 

يــحــيــيــك الـــحـــاضـــرون ويــقــال 

الموسيقى  تــدرس  طالب  إنــك 

العربية في الكويت وأنت من 

دولــة قطر وهــذا مــا يشعرك 

بالفخر الكبير.

كوادر قطرية

صعيد  على  أمنياتك  ما  ڈ 
الحركة الموسيقية القطرية؟

هــنــاك  يــــكــــون  أن  أتـــمـــنـــى 

ينضم  وأن  للموسيقى  معهد 

خاصة  الشباب  من  العديد  له 

إن  حــيــث  لــذلــك  نفتقر  وإنــنــا 

أعـــــداد الــعــازفــيــن الــقــطــريــيــن 

وهذا  جــداً،  قليل  المحترفين 

لــيــس بــالــمــؤشــر الــصــحــي أنــنــا 

نــحــتــاج لــــزيــــادة األعـــــــداد كي 

موسيقية  فــرقــة  لدينا  يــكــون 

في الدولة تكون مسؤولة عن 

والمناسبات  الــحــفــالت  إحــيــاء 

الــــوطــــنــــيــــة وتـــــضـــــم عــــازفــــي 

لــــــآلالت الـــشـــرقـــيـــة مــــن عـــود 

في  نسهم  حتى  وقانون  ونــاي 

تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ التي 

تــهــدف إلـــى أن تــكــون هــنــاك 

هذه  جميع  في  قطرية  كوادر 

المجاالت مثل األدب والفنون 

والهندسة والطب والعلوم.

الجمهور والموسيقى

ڈ كيف تصف العالقة بين 
الجمهور المحلي والموسيقى؟

الشعوب  مــرآة  الموسيقى   -

فأنا  شــيء  كــل  قبل  وهويتهم 

حينما استمع لموسيقى معينة 

مصرية  موسيقى  أنــهــا  أعــلــم 

أو هندية أو تركية وهذا يدل 

على أنها هوية الوطن ومؤشر 

ثــقــافــتــه وفــــكــــر، فــنــحــن فــي 

قطر، لدينا أغان كثيرة ال أحد 

خاصة وأنه  يعرف عنها شيئاً 

أو  موسيقية  حفالت  توجد  ال 

برامج فنية موسيقية تجعلك 

مـــتـــواجـــداً عــلــى الــســاحــة أمـــام 

الموجود  أغلب  لكن  الجمهور 

هــــو حـــفـــالت غــنــائــيــة فــقــط، 

كــمــا أنـــه ال يــتــوفــر مــن خــالل 

استضافة  مثالً  الحفالت  هذه 

وجـــه شـــاب لــيــقــدم مــعــزوفــة 

خالل  ومــن  معينة  موسيقية 

عليه  يتعرف  المشاركة  هــذه 

بــدوره  هــو  ويشجع  الجمهور 

اآلخـــريـــن لــلــمــشــاركــة أتــصــور 

عالقتنا  لتوطيد  بــحــاجــة  أنــنــا 

تراثنا  أن  خاصة  بالموسيقى 

زاخر ومليء بذلك.

مــــواهــــب  لـــــديـــــك  هــــــل  ڈ 
أخرى؟

- لــســت مــتــعــدد الــمــواهــب 
لـــكـــنـــي ســـبـــق وشـــــاركـــــت فــي 

مـــســـابـــقـــات ريـــاضـــيـــة حــيــنــمــا 

كـــنـــت صــــغــــيــــراً، حـــيـــث كــنــت 

ـــــاضـــــة «الـــكـــيـــك  أمــــــــــارس ري

بـــوكـــســـيـــنـــج» وشـــــاركـــــت مــن 

في  الــهــواة  بطولة  فــي  خاللها 

قبرص وحصلت على المركز 

الميدالية  وحــصــدت  الــثــالــث، 

فخراً  ذلــك  فكان  البرونزية، 

لـــي أن أشــــــارك بـــاســـم بــلــدي 

خــــاصــــة حـــيـــنـــمـــا تـــــم إعـــــالن 

واســم  اســمــي  وأذيــــع  النتيجة 

دولــتــي، إنــه شــعــور ال يوصف 

به  يشعر  أن  يمكن  وال  نهائياً 

إال من يعيش تلك اللحظة.

شارك في ختام مهرجان الوتر الخامس.. محمد السليطي:

مطلوب معهد موسيقى لتخريج الكوادر القطريةمطلوب معهد موسيقى لتخريج الكوادر القطرية
ــــــدوس  ــــــي ــــــه ــــــز ال ــــــزي ــــــع ــــــدال ــــــب ــــــز الــــــمــــــوســــــيــــــقــــــى بــــتــــشــــجــــيــــع مـــــــــن ع ــــــرك ــــــم انـــــتـــــســـــبـــــت ل

ـــــــات ـــــــزوف مـــــــع  ٣ ــــــــــت  ــــــــــدم وق األطــــــــــــــــــــرش  فـــــــــريـــــــــد  ذكـــــــــــــــــرى  ــــــــاء  ــــــــإحــــــــي ب ــــــــــت  ــــــــــارك ش

معهد  وجــود  أهمية  على  السليطي  محمد  الشاب  العود  عــازف  أكد 
موسيقى في قطر يسهم في تخريج الكوادر القطرية يكون لدينا فرقة 
والمناسبات  الحفالت  إحياء  عن  مسؤولة  تكون  الدولة  في  موسيقية 

الوطنية وتضم عازفين لآلالت الشرقية من عود وناي وقانون،
مع  بدايته  أن  إلــى  منوعات [  مــع  حــوار  فــي  السليطي  ولفت 
العزف كانت بتشجيع من أحد أصدقائه إلى أن التقى الموسيقار عبد 
المجال  هــذا  فــي  الــدخــول  على  كثيراً  شجعه  الــذي  الــهــيــدوس  العزيز 

والوسط وطلب منه االلتحاق بمركز الموسيقى الذي كان تابعاً 
بعد  فيما  ليتابع  وقــتــهــا،  والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة  لــــوزارة 

دراسته بمعهد الموسيقى في الكويت، حيث شارك هناك 
والذي  بالكويت  األطــرش  فريد  الفنان  ذكرى  إحياء  في 
بمشاهدة  يقوم  كان  ما  كثيرا  الذي  األعلى  مثله  يعتبره 

طريقة عزفه سبع مرات لألغنية الواحدة ويكرر الشريط 
مــرة تلو األخــــرى، الفــتــا إلــى أنــه قــدم خــالل الحفل ثالث 

معزوفات وهي «أول همسة»،  «الربيع» و «زينة» .

الموسيقى مرآة 
الشعوب وهويتهم 

الوطنية 

حصدت برونزية 
بطولة الكيك 

بوكسينج للهواة 
في قبرص

كتب - مصطفى عبد المنعم:



٤ مراحل لصناعة الصندوق الخشبي
صناعة  فــي  يعمل  إنــه  الــزمــر  حميد  محمد  قــال 
عاماً   ١٥ منذ  الفضية  والخواتم  الخشبية  الصناديق 
حيث ورث هذه المهنة من أجداده الذين مارسوها 
مــنــذ أكــثــر مــن ١٥٠ عــامــاً، وأخــــذوا منها مــصــدراً 
للرزق ووسيلة لعدم اندثار التراث وهو ما جذبني 
تدخل  ال  يــدويــة  المهنة  أن  وبين  الــبــدايــة.  مــن  لها 
صناعة  يتم  حيث  حديثة،  أجهزة  أو  أنواع  أي  فيها 
تشكيل  أوالً:  مراحل  أربــع  في  الخشبية  الصناديق 
أبعاد الصندوق من الخشب، ومن ثم تلبيس الجلد 

الكريمة،  باألحجار  وتطعيمه  المختلفة،  بأنواعه 
وفـــي الــنــهــايــة تــكــون الــزخــرفــة بــأســالك الــفــضــة أو 
الـــذهـــب. وكــانــت تــســتــخــدم الــصــنــاديــق الــمــزخــرفــة 
إلى  عرسه  ليلة  الــزوج  يقدمها  كهدية  األســاس  في 
الثمينة،  الــمــجــوهــرات  وكــافــة  الــذهــب  بها  زوجــتــه 
ومن ثم أصبحت تستخدم لحفظ كل ما هو ثمين، 
عن  الزمر  وكشف  والمستندات.  الرسمية  كاألوراق 
العادي  (الــصــاج،  الخشب  من  أنــواع  ثالثة  استخدام 
بجلد  الــصــنــاديــق  تطعيم  ويــتــم  األحــمــر)  والــخــشــب 
الجلد  الطبيعي،  الجلد  التمساح،  الجمال،  (الماعز، 

في  للزبون  االختيار  قــرار  يترك  والــذي  الصناعي) 
النهاية.

الخشبية  الــصــنــاديــق  شــغــل  تـــرابـــط  إلــــى  وأشـــــار 
الكريمة  األحجار  الستخدام  نظراً  الفضة  بالخواتم 
من  كبيراً  إقباال  تلقى  والتي  الحرفة،  في  والفضة 
الــســائــح الــخــلــيــجــي خــاصــًة فــي عــطــلــة نــهــايــة الــعــام 
األجنبي  السائح  ويفضل  الربيع،  وعطلة  الــدراســي، 
تــاريــخ  تـــروي  الــتــي  الــصــغــيــرة  الخشبية  الــصــنــاديــق 
قطر بين زخارفها كهدية لألصدقاء واألقارب عند 

العودة.

صناعتها تمر بخمس مراحل

ية
دو

ن ي
ه
السيوف رمز األصالة والتراثم

صــنــاعــة    :]  - الـــــدوحـــــة 
الــســيــوف الــتــراثــيــة مــهــنــة عــريــقــة 
تــوارثــهــا األبـــنـــاء عــن األجــــداد في 
ســـوق واقــــف، حــيــث تــتــنــوع أنـــواع 
الــــســــيــــوف ومــــــصــــــادر اســــتــــيــــراد 
الــنــصــل مـــن بـــالد الـــشـــام والــهــنــد. 
ــتــصــنــيــع  وتــــتــــم كــــافــــة مــــراحــــل ال
والــتــركــيــب والـــزخـــرفـــة الــفــضــيــة 
والـــذهـــبـــيـــة وصــقــلــهــا بـــاألحـــجـــار 
خاصة  ورش  في  يــدويــاً  الكريمة 
بــمــركــز الـــحـــرف الــيــدويــة بــســوق 
واقـــف والــتــي تــجــذب الــكــثــيــر من 
تعد  التي  السيوف  القتناء  الشباب 
القديم،  والــتــراث  لــألصــالــة  رمــزاً 
ـــتـــم الـــتـــبـــاهـــي بــــه فــــي الـــعـــديـــد  وي
مـــــن الـــمـــنـــاســـبـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

لوطنية. وا

الصناعة  مراحل 

تشكيل  من  السيف  صناعة  تبدأ 
مـــعـــدن الـــفـــوالذ الـــخـــام لــصــنــاعــة 
ــنــصــل ألنــــه ال يـــصـــدأ، فـــي تــلــك  ال
بتحديد  الــمــصــنــع  يــقــوم  الــمــرحــلــة 
تــتــم  وال  الـــنـــصـــل،  ووزن  مـــقـــاس 
لكنها  عشوائية،  بصورة  صناعته 
فمن  ومنضبطة،  دقيقة  دراســة 
الــصــعــب الـــقـــيـــام بــــأي شــــيء غــيــر 
أما  السيف،  صناعة  في  مدروس 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة وهـــي مــرحــلــة 
أو  الــنــصــل  بــيــت  أو  الــغــمــد  تــصــنــيــع 
جـــــراب الـــســـيـــف، فــيــتــم تــصــنــيــعــه 

خشب  ويــأتــي  الــتــيــك،  خــشــب  مــن 
وأفريقيا. الهند  من  التيك 

الغمد صناعة 

صـــنـــاعـــة الـــتـــيـــك فــيــهــا صــعــوبــة 

بــــالــــغــــة، حــــيــــث يــــقــــوم الـــمـــصـــنـــع 
النصل،  وأبعاد  مقاسات  بتسجيل 
ثـــم يــقــص مـــن الــخــشــب جــزءيــن 
مـــتـــطـــابـــقـــيـــن يــــشــــكــــالن جـــانـــبـــي 

الـــغـــمـــد، فــهــو لــيــس كــتــلــة واحــــدة 
كتلتان  لــكــنــه  الــبــعــض،  يــظــن  كــمــا 

ومتالصقتان. متطابقتان 
بالمرونة  التيك  خشب  ويتميز 
صناعة  اختارته  حيث  والصالبة، 
الغمد،  هو  ليكون  قديماً  السيوف 
بــالــرغــم مــن وجــود أنـــواع عــديــدة 

صالبة. األكثر  األخشاب  من 
وتــأتــي الــمــرحــلــة الــثــالــثــة وهــي 
تلك  فــي  ويــدخــل  الــغــمــد،  تــغــلــيــف 
والفضة  الطبيعي  الجلد  المرحلة 
مــع  فــقــط  الــفــضــة  أو  ــيــة،  اإليــطــال
نــســبــة قــلــيــلــة مـــن الـــنـــحـــاس حــتــى 
بسبب  ــلــون  ال لــتــغــيــيــر  تــتــعــرض  ال 
عــوامــل الــتــعــريــة والــخــدش، وفــقــاً 
في  الحر  واختياره  الزبون  لذوق 
اخــتــيــار الــفــضــة والــنــقــش والــجــلــد 

أيضاً. القبضة  وشكل  واللون 
ـــأتـــي مـــرحـــلـــة الــمــقــبــض،  ثــــم ت
ــيــعــه الـــفـــضـــة،  وتــــدخــــل فــــي تــصــن
النصل  بين  الفاصل  الــجــزء  وهــي 
والــمــقــبــض، أمـــا الــمــقــبــض نــفــســه 
أو  الـــعـــاج  مـــن  يــصــنــع  أن  فــيــمــكــن 

األبانوس. خشب  أو  العظم 
وهــــي  األخـــــــيـــــــرة  لــــمــــرحــــلــــة  ا
لــتــي  ا لـــمـــرحـــلـــة  ا وهــــي  لـــنـــقـــش،  ا
ــــمــــشــــتــــريــــن  ل ا أعــــــيــــــن  تــــــجــــــذب 
فــهــي  لـــلـــســـيـــوف،  لـــمـــشـــاهـــديـــن  وا
تــمــيــز  لـــتـــي  ا ــنــهــائــيــة  ل ا لــمــرحــلــة  ا
مــن  وآخـــــــر  ســـيـــف  بـــيـــن   ً لــــبــــا غــــا

واأللوان. النقوش  خالل 

الخميس ٢٤ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ - ٢٣ مارس ٢٠١٧ م 

كتب - إبراهيم صالح:

يــتــأمــالن  مــواطــنــان   :] الدوحة- 
الشاطئ ويتابعان عن قرب حركة األمواج 

تساقط  أثناء  القرم،  نبات  يتوسطها  التي 
األمطار.

تــوضــح  لــــصــــورة  ا  :  ] الدوحة- 
الروبوت  قسم  رئيس  العبيد  راشد  فهد 
لــعــلــمــي خـــالل عــمــلــه عــلــى  لـــنـــادي ا فـــي ا

 THE  ) لــثــالــثــة  ا لــلــعــيــن  األولــــي  الــشــكــل 
تسجيلها  تــم  والــتــي  ـ   (  THIRD EYE

. اختراع  كبراءة 

الدوحة - [: صورة توضح مجموعة 
كرة  لرياضة  ممارستهم  أثناء  الطلبة  من 
الـــطـــائـــرة فـــي الـــمـــالعـــب الـــرمـــلـــيـــة، وكـــان 

مجلس  مــرور  أسبوع  احتفالية  خــالل  ذلــك 
التعاون الخليجي والذي يهدف إلى التوعية 

المرورية لمختلف شرائح المجتمع.

ساعات للتأمل على شاطئ الذخيرة

عين قطرية ثالثة

طالب يلعبون كرة الطائرة 
في أسبوع المرور

Osama  Ali
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