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 عبد اهللا دسمال: ريشة بيكاسو 
ألهمتني قصص اإلبداع

١٠١٠ مشاكل تحبط رواد األعمال الجدد مشاكل تحبط رواد األعمال الجدد
األعــمــال  رواد  مــن  عـــدد  حـــدد  مــنــوعــات [:  الدوحة- 
الجدد من طالب وخريجي جامعة قطر ١٠ تحديات تواجههم 
في بداية مشروعاتهم تتمثل في ترتيب الوقت بشكل جيد بين 
الواجبات المنزلية والدراسية والعمل، باإلضافة إلى افتقادهم 
الصحيح  التوجيه  وغــيــاب  واالحــتــكــار،  الــمــال،  ورأس  للدعم 
لألفكار المبتكرة، وصعوبة الحصول على التراخيص والسجل 
باإلضافة  هذا  المشروع،  وبدء  العمل  سوق  ودخــول  التجاري، 
إلى صعوبة تقبل األفكار الجديدة والتخطيط الجيد للمشروع 
وخوف الشركات الداعمة من تطبيقها، كما أن بعض الشركات 
عند  الخبرة  قلة  كــذلــك  لنفسها  الــدعــايــة  بــهــدف  الــدعــم  تعلن 

الرواد الجدد.

ص٣

الطواش مقاول 
غوص اللؤلؤ

 :] الدوحة-منوعات 
الذي  اللؤلؤ  تاجر  هو  الطواش 
يــشــتــري مــحــصــول الــلــؤلــؤ من 
أثــنــاء  الــغــوص  سفينة  نــوخــذة 
الموسم، وكان الطواش يذهب 
الغوص  سفينة  إلــى  بسفينته 
فـــي الـــهـــيـــرات، وعـــلـــى سطح 
الطواش  يعقد  الغوص  سفينة 
الــصــفــقــة مــع الــنــوخــذة لــشــراء 
اللؤلؤ  تقييم  ومــهــنــة  الــلــؤلــؤ. 
ــــى خــبــرة  وشــــرائــــه تــحــتــاج إل
عــالــيــة ومــعــرفــة تــامــة بــأنــواع 
عملية  تتم  أن  وبــعــد  الــآللــئ، 
اللؤلؤ  الــطــواش  يــســوق  الــشــراء 

في سوق الهند للمجوهرات.

ص ٨

حـــذر   :] مـــنـــوعـــات  الدوحة- 
عــدد من أولياء األمــور من األثــر السلبي 
إلفــــــراط األبــــنــــاء فـــي اســـتـــخـــدام مــواقــع 
التواصل االجتماعي بعيداً عن أعين األهل 
مؤكدين أهمية فرض رقابة عليهم من 
قــبــل األهـــل وتــحــديــد ســاعــات اســتــخــدام 
استخدامهم  عــدم  يضمن  بما  اإلنــتــرنــت 
على  سلباً  ينعكس  بشكل  الــمــواقــع  لتلك 
تحصيلهم الــدراســي. وأوضــح هــؤالء في 
مواقع  أن  منوعات [  لـ  تصريحات 
الختصار  وجـــدت  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
الــمــســافــات وتــقــريــب الــبــعــيــد مــن األهــل 

واألصدقاء ومتابعة أخبارهم .

ص٤

مواقع التواصل تهدر وقت الشبابمواقع التواصل تهدر وقت الشباب

مــــنــــوعــــات   - الـــــــدوحـــــــة 
عبد  الـــفـــنـــان  قــــال   :]
إلى  ينتمي  إنــه  دســمــال  اهللا 
ولكن  التجريدية  المدرسة 
له أعمال ال تنتمي إلى هذه 
اللوحة  هــذه  مثل  المدرسة 
التي نتكلم عنها، فهي تنتمي 
إلـــــى الـــمـــدرســـة الــتــأثــيــريــة 
أنه  إلــى  مشيراً  أشــرنــا،  كما 
متقوقعاً  وال  منغلقاً  لــيــس 
داخــــــــل حــــــــدود الـــمـــدرســـة 
الــــتــــجــــريــــديــــة. وقــــــــال لــقــد 
بــدايــة  فــي  شخصياً  تــأثــرت 
حــيــاتــي الــفــنــيــة بــالــمــدرســة 
وال  والتجريدية  التكعيبية 
أزال أتبع الخطوط العريضة 
ــفــنــيــة،  ـــــمـــــدارس ال لــــهــــذه ال
بيكاسو  ريشة  إن  وأضـــاف: 
ومونيه  ومــاتــيــس  وســيــزان 
قـــد ألــهــمــتــنــي وأوحـــــت إلـــّي 
بالكثير من قصص اإلبداع. 

وذكــــــــر دســـــمـــــال أنــــــه ال 
يــمــيــل إلـــى الــرســم الــواقــعــي 
ألنــــه فـــي نـــظـــره مـــا هـــو إال 
اســتــنــســاخ لــلــواقــع والــصــورة 
بذلك  تــقــوم  الــفــوتــوغــرافــيــة 
ببراعة، ولكنه يميل إلى أن 

يضع الفنان رؤيته وتجربته 
اللوحة  على  الفنية  وزاويته 
ليشاهد الجمهور الواقع عبر 
رؤيـــــة الـــفـــنـــان ومــــن خــالل 

عدسته الفنية الخاصة.

 ص٨

حصلت   :  ] مـــنـــوعـــات   - الــــدوحــــة 
شركة آبل على براءة اختراع جديدة لساعة 
خاصية  هو  يميزها  ما  أهم  مبتكرة،  ذكية 
الشحن اآللــي، حيث أن الساعة قــادرة على 
داخــل  جــزء  لــف  خــالل  مــن  الكهرباء  توليد 
الــجــهــاز يـــدويـــاً، وتـــوضـــح الـــصـــور الــخــاصــة 

في  تعتمد  الــشــركــة  أن  الــجــديــدة،  بــالــبــراءة 
تــلــك الــســاعــة عــلــى الــمــجــال الــمــغــنــاطــيــســي 
تجعل  التي  الحديثة،  التكنولوجيات  وبعض 
الذكية  ساعته  لشحن  يحتاج  ال  المستخدم 

بالطرق التقليدية.

ص ٥

في استطالع للرأي أجرته منوعات [:

اعترافات الشباب حول اعترافات الشباب حول 
التطعيس وخدمات التخييمالتطعيس وخدمات التخييم

٨٨

الطقاقة تختفي من األعراس القطرية    الطقاقة تختفي من األعراس القطرية    
الــدوحــة - مــنــوعــات [: 
لملحق  رأي  اســتــطــالع  أظــهــر 
 ٪٣٥٫٧ انتقاد   ] منوعات 
مستوى  تدني  المشاركين  مــن 
التخييم  مــواقــع  فــي  الــخــدمــات 
جيدة،  أنها  أكــدوا   ٪٥٠ مقابل 

ممتازة. اعتبروها  و١٤٫٣٪ 
الــمــشــاركــيــن  مــن   ٪٣٢ وأكـــد 
ضـــــــرورة تـــوفـــيـــر الـــمـــيـــاه فــي 
 ٪٢٥٫٥ مقابل  التخييم  مــواقــع 
طـــالـــبـــوا بــتــوفــيــر مــســتــلــزمــات 
طـــالـــبـــوا  و١٢٫٧٪  الـــتـــخـــيـــيـــم، 

بتوفير  و٢٩٫١٪  الوقود  بتوفير 
ــبــيــع الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة.  مــنــفــذ ل
وحـــــســـــب نــــتــــائــــج االســــتــــطــــالع 
الــمــشــاركــيــن  مـــن   ٪٤٩٫١ فــــإن 
ـــــقـــــومـــــون بــــالــــتــــطــــعــــيــــس مـــع  ي
و٩٤٫٦٪  سيلين،  في  األصدقاء 

يــفــضــلــون رحــــالت الـــبـــر. وأكـــد 
ـــشـــبـــاب لـــــ [  عـــــدد مــــن ال
التخييم،  فترة  تمديد  ضرورة 
لمخيمات  أمــاكــن  وتخصيص 
ــلــشــبــاب  الــــعــــائــــالت وأخــــــــرى ل
بــــحــــيــــث يــــتــــم تــــــفــــــادي بــعــض 

ـــتـــي قــــد تــحــدث  الـــمـــشـــكـــالت ال
بــســبــب هــــذا األمـــــر ولــلــحــفــاظ 
عــــلــــى خـــصـــوصـــيـــة الــــعــــائــــالت 
وكــذلــك تــخــفــيــف الــضــغــط عن 

المتاحة. الخدمات 
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ساعة ذكية تعمل بالشحن اآللي

ما هو تقييمك لمستوى
 الخدمات  في مناطق التخييم؟

٣٥٫٧٣٥٫٧٪٪
٥٠٥٠٪٪

١٤٫٣١٤٫٣٪٪

متدنية

جيد

ممتاز



استطالعات٢٢

استطالع للرأي أجرته منوعات [ يكشف:

التطعيـس.. هـوايـــة ٤٩٫١ ٪ مــن الشــباب 
ـــر ـــب ال رحـــــــــالت  يــــفــــضــــلــــون   ٪  ٩٤٫٦ ..و  الــــتــــخــــيــــيــــم   خــــــدمــــــات  ــــوى  ــــت ــــس م ــــدون  ــــق ــــت ــــن ي  ٪  ٣٥٫٧

 ٪٣٥٫٧ انتقاد   ] منوعات  لملحق  رأي  استطالع  أظهر 
التخييم  مواقع  في  الخدمات  مستوى  تدني  المشاركين  من 

مقابل ٥٠٪ أكدوا أنها جيدة، و١٤٫٣ ٪ اعتبروها ممتازة.
وأكد ٣٢٪ من المشاركين ضرورة توفير المياه في مواقع 
التخييم،  مستلزمات  بتوفير  طالبوا   ٪٢٥٫٥ مقابل  التخييم 
و١٢٫٧ ٪ طالبوا بتوفير الوقود و٢٩٫١٪ بتوفير منفذ لبيع السلع 
الغذائية. وحسب نتائج االستطالع فإن ٤٩٫١ ٪ من المشاركين 
يقومون بالتطعيس مع األصدقاء في سيلين، و٩٤٫٦ ٪ يفضلون 
رحالت البر. وأكد عدد من الشباب لـ [ ضــرورة تمديد 
فترة التخييم، وتخصيص أماكن لمخيمات العائالت وأخرى 
تحدث  قد  التي  المشكالت  بعض  تفادي  يتم  بحيث  للشباب 
وكذلك  العائالت  خصوصية  على  وللحفاظ  األمــر  هذا  بسبب 
تخفيف الــضــغــط عــن الــخــدمــات الــمــتــاحــة. وأشــــــاروا إلـــى أن 
الحوادث المرورية تتصدر سلبيات التخييم، بسبب التطعيس 
بــالــســيــارات وكــذلــك الــســبــاق والــســرعــة الـــزائـــدة والــتــهــور في 
انتشار  إلــى  الفتين  النارية،  بالدراجات  واالستعراض  القيادة 
ظاهرة تأجير الدراجات النارية من مختلف الفئات العمرية، 
الزائدة  السرعة  نتيجة  الحوادث  من  بالكثير  يتسبب  ما  وهو 

واالستعراض.

ماهي أهم الخدمات التي 
يحتاجها المخيمون؟

توفير مستلزمات التخييم
توفير المياه
توفير الوقود
توفير منفذ للسلع الغذائية

٣٢٫٧٣٢٫٧٪٪

٢٥٫٥٢٥٫٥٪٪

٢٩٫١٢٩٫١٪٪

١٢٫٧١٢٫٧٪٪
متدنية
جيد
ممتاز

ما هو تقييمك لمستوى الخدمات 
في مناطق التخييم؟

٣٥٫٧٣٥٫٧٪٪
٥٠٥٠٪٪

١٤٫٣١٤٫٣٪٪

الحوادث تعكر صفو 

االستمتاع بأجواء التخييم

شكاوى من نقص منافذ بيع 

السلع الغذائية ومحطات الوقود

مطالب بتمديد فترة التخييم 

وتخصيص أماكن للعائالت

نجيب السوادي: 

قال نجيب السوادي: إن موسم الشتاء 
يجذب الشباب والعائالت لرحالت البر 
والتخييم، موضحاً أنه بالرغم من أن 
الخدمات في سيلين تعتبر األفضل إال 
إلى  للذهاب  ونضطر  منقوصة،  أنها 
مسيعيد للحصول على الخدمات التي 
نحتاجها من حيث الوقود أو الجمعيات 
وغيرها من الخدمات، مقترحاً توفير 
بشكل  كــان  ولــو  حتى  المطاعم  بعض 
أن  إلى  الفتاً  الشتاء،  فصل  في  مؤقت 
والشحانية  الشمال  مناطق  مخيمات 

الرغم  على  الخدمات  لمجمل  تفتقد 
جــداً  مــثــالــيــة  تعتبر  أجـــواءهـــا  أن  مــن 
مشكلتها  ولـــكـــن  لــلــعــائــالت  وأفـــضـــل 
بها  خــدمــات  أي  وجـــود  عــدم  الكبرى 
وهو ما يضطرنا للذهاب إلى سيلين، 
حــيــث يــتــوفــر بــهــا خـــدمـــات إســعــافــيــة 
يصعب  التي  األخــرى  المناطق  بعكس 
المخيمات  أن  موضحاً  إليها،  الوصول 
في المناطق الشمالية كثيرة ومتناثرة 
وموزعة على أكثر من مكان وبالتالي 
تعتبر صعبة الوصول في حال حدوث 

السوادي  وقال  اهللا.  قدر  ال  حادث  أي 
سلبيات  أكثر  من  تعتبر  الــحــوادث  إن 
بالدرجة  فيها  يتسبب  والتي  التخييم، 
وكذلك  بــالــســيــارات  التطعيس  األولـــى 
في  والتهور  الــزائــدة  والسرعة  السباق 
ـــعـــراض بـــالـــدراجـــات  الـــقـــيـــادة واالســـت
النارية، الفتاً إلى انتشار ظاهرة تأجير 
الفئات  مختلف  من  النارية  الدراجات 
بالكثير  يــتــســبــب  مـــا  وهــــو  الــعــمــريــة، 
الــزائــدة  السرعة  نتيجة  الــحــوادث  مــن 

واالستعراض.

في  يــشــارك  إنـــه  سعيد  اهللا  عبد  قـــال 
رحــــالت الــبــر فــي الــشــتــاء حــيــث األجــــواء 
المخيمات  وكــافــة  سيلين  فــي  الجميلة 
بضرورة  وطالب  الدولة.  في  الموجودة 
تخصيص  مقترحاً  التخييم،  فترة  مــد 
أمـــاكـــن لــمــخــيــمــات الـــعـــائـــالت وأخــــرى 
لـــلـــشـــبـــاب بـــحـــيـــث يـــتـــم تـــــفـــــادي بــعــض 
هذا  بسبب  تــحــدث  قــد  الــتــي  المشكالت 
األمر وللحفاظ على خصوصية العائالت 

الخدمات  عن  الضغط  تخفيف  وكذلك 
اهتماماً  هــنــاك  أن  وأوضــــح  الــمــتــاحــة.  
لتوفير  حمد  مؤسسة  جانب  مــن  كبيراً 
اإلســعــاف  وســـيـــارات  الطبية  الــخــدمــات 
الــمــتــواجــدة طــيــلــة الـــوقـــت حــفــاظــاً على 
سالمة المخيمين، كما أن باقي الخدمات 
متوفرة ولكنها تشهد ضغطاً كبيراً يومي 
الخميس والجمعة، وهذا طبيعي لزيادة 
الزوار هذه األيام ومن الطبيعي أن تشهد 

في  تكمن  المشكلة  أن  مــؤكــداً  زحــامــاً، 
عدم وجود محطة وقود كبيرة تستوعب 
الــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة الخاصة 
التطعيس  أن  إلـــى  الفـــتـــاً  بــالــمــخــيــمــيــن، 
بالسيارات والدراجات النارية منتشر بين 
االلــتــزام  بــضــرورة  وأنصحهم  الــشــبــاب، 
على  والحفاظ  والسالمة  األمــن  بتدابير 
قيادة  هي  هوايته  أن  موضحاً  أنفسهم، 

الدراجات النارية.

القيادة المتهورة وراء حوادث سيلين 

عبد اهللا سعيد:  ضرورة تمديد موسم التخييم 

زكريا أحمد: 

قال زكريا أحمد السوادي: أنا أفضل رحالت 
البر والكشتات وأحرص على المشاركة سنوياً 
الشتاء  فصل  فــي  خاصة  سيلين،  فــي  بمخيم 
يكون الوقت مناسباً والمناخ جيداً جداً للتجّمع 
لاللتقاء  جيدة  فرصة  ويكون  المخيمات،  في 
بأصدقائنا أو اصطحاب العائلة في أجواء ممتعة 
بالسيارات  التطعيس  وعـــن  الــروتــيــن.  وكــســر 
بمشاهدته،  نقوم  ولكننا  فيها  أشــارك  ال  قــال 
لخسائر  تـــؤدي  الــتــي  بــه  الــقــيــام  كــثــرة  منتقداً 
عن تسببه في العديد من  في السيارات فضالً 
نهاية  عطلة  أي  تخلو  فــال  للشباب،  الــحــوادث 
وأضاف  الــحــوادث.  من  المخيمات  في  أسبوع 
إن غالبية المخيمين يعانون من مشكلة عدم 
توفير المياه ونقص منافذ بيع السلع الغذائية 
ضغطاً  وتــشــهــد  واحــــدة  جمعية  تــوجــد  حــيــث 

نهاية  في  خاصة  شديداً  وزحــامــاً  عليها  كبيراً 
وقود  محطة  سوى  توجد  ال  وكذلك  األسبوع، 
واحدة صغيرة مزدحمة، ما يضطرنا للذهاب 

لمنطقة مسيعيد لتعبئة الوقود للسيارات.

نقص في المياه والسلع الغذائية 

Osama  Ali

الخميس ١٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ - ٩ مارس ٢٠١٧ م 

كتبت - هبة البيه:
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من غياب التوجيه والتمويل إلى االحتكار ونقص الخبرة

١٠ صعوبات تحبط رواد األعمال الجدد

ــــة ــــي ــــرون ــــكــــت ــــــات اإلل ــــــدم ــــــخ ـــــــوال وال ـــــــج ــــى تــــطــــبــــيــــقــــات ال ــــل ـــــز ع ـــــرك ـــــات الــــــجــــــديــــــدة ت ـــــروع ـــــش ـــــم ال

حـــدد عـــدد مـــن رواد األعـــمـــال الــجــدد 
مـــن طـــالب وخــريــجــي جــامــعــة قــطــر ١٠ 
تحديات تواجههم في بداية مشروعاتهم  
تتمثل في ترتيب الوقت بشكل جيد بين 
الــواجــبــات الــمــنــزلــيــة والـــدراســـيـــة والــعــمــل 
بــاإلضــافــة إلـــى افــتــقــادهــم لــلــدعــم ورأس 
المال، واالحتكار، وغياب التوجيه الصحيح 
على  الحصول  وصعوبة  المبتكرة  لألفكار 
التراخيص والسجل تجاري، ودخول سوق 
إلى  باإلضافة  هذا  المشروع،  وبــدء  العمل 
صعوبة تقبل األفكار الجديدة والتخطيط 

الجيد للمشروع وخوف الشركات الداعمة 
من تطبيقها، كما أن بعض الشركات تعلن 
قلة  كذلك  لنفسها  الدعاية  بهدف  الدعم 
هؤالء  الجدد.وطالب  الـــرواد  عند  الخبرة 
منوعات  لملحق  خاصة  تصريحات  فــي 
[ بضرورة العمل على دعم الشباب 
ليتمكن  األشـــكـــال  بــكــافــة  ومــشــروعــاتــهــم 
مشروعاتهم  ورؤيـــة  اإلبـــداع  مــن  الشباب 
من  االستفادة  ضــرورة  إلــى  داعين  للنور 
الجامعة  تقدمها  التي  الخدمات  مختلف 
التي  المالحظات  بكافة  واألخــذ  للطالب 

توجه لهم لخدمة المشروع وتطويره.

عثمان المنهاس:

فاطمة عارف: 

قال عثمان المنهاس -طالب ماجستير تخصص إدارة: إن التحديات التي تواجه رواد األعمال في 
والدوام  المنزل  التزامات  بين  ما  أعمالهم  وجدول  أوقاتهم  ترتيب  في  تتمثل  مشروعاتهم  بداية 

والدراسات العليا وغيرها من اإللتزامات من أجل تخصيص وقت للمشروع نفسه.
وتابع: أيضا هناك التحديات الخاصة بالتراخيص والحصول على سجل تجاري وما شابه ويأتي 

أكبر تحد وهو دخول سوق العمل والمجال نفسه الذي أختاره وهو شيء غير سهل على اإلطالق.
وعن مشروعه قال إنه قام بتأسيس مشروع تطبيق على الجوال لتوفير خدمات إلدارات الموارد 
البشرية والمشتريات والمالية وغيرها من الخدمات، بدأت هذا المشروع منذ عام وقمت بتطبيقه 

في الجامعة في قسم الموارد البشرية، وكذلك أكثر من شركة قامت بتطبيقه.

قـــالـــت فـــاطـــمـــة عــــــارف طــالــبــة 
بكلية  أعمال  ريــادة  وفــرع  تسويق 
أبــــرز  إن  واالقـــــتـــــصـــــاد:  اإلدارة 
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الــشــبــاب 
التخطيط  هــو  مــشــروعــاتــهــم  فــي 
لــلــمــشــروع ووضـــــع خــطــة الــعــمــل 
الــصــحــيــحــة وكـــذلـــك عــــدم إيــجــاد 
فدائماً  البداية  في  للفكرة  الدعم 
مشكلة  الــجــديــدة  األفـــكـــار  تــواجــه 

عدم التقبل من الناس بسهولة.
وأضــــافــــت: مـــشـــروعـــي عــبــارة 
يستبدل  الــجــوال  عــلــى  تطبيق  عــن 

التطبيق  بهذا  طريقها  عن  تقدم  التي  والخدمات  الجامعية  البطاقة 
الـــذي يــوفــر كــل هــذه الــخــدمــات الــتــي تعطي لــك مــن خــالل بطاقة 
شراء  أو  الجامعة  وأقساط  الكتب  استعارة  ناحية  من  سواء  الجامعة 
أي شيء وغيرها من الخدمات وأضفنا إليها مؤخراً تسجيل حضور 
المحاضرة  دخوله  عند  الطالب  يقوم  حيث  المحاضرة  في  الطالب 
بإظهار الكود الخاص بالتطبيق ليسجل حضوره لدى األستاذ بدالً من 

استهالك الوقت الكثير في كشوف الحضور والغياب. 

عثمان المنهاس

فاطمة عارف

صعوبة تقبل األفكار الجديدة 

اختيار المهنة أبرز التحدياتجهات  داعمة تخشى األفكار الجديدة
قالت منيرة العبيدلي -طالبة في كلية 
الصعوبات  أبـــرز  إن  واالقــتــصــاد:  اإلدارة 
التي تواجه رواد األعمال الجدد هي وجود 
بعض الشركات التي تعلن دعمها للشباب 
كالم  مجرد  ذلك  فإن  الحقيقة  في  لكن 
أرض  على  فعلي  كــالم  منه  أكثر  دعائي 
كذلك يخافون  الواقع، وكثير منهم أيضاً 

إلى  الفتة  جديدة،  بأفكار  المجازفة  من 
ضرورة االستفادة من مختلف الخدمات 
ونستفيد  للطالب  الجامعة  تقدمها  التي 
توجه  التي  المالحظات  كافة  من  كذلك 
تطويره  ومحاولة  المشروع  لخدمة  لنا 

وتكبيره.
وأوضــحــت أن الــمــشــروع الـــذي بــدأت 

في  السياحة  لتنمية  يــهــدف  تنفيذه  فــي 
على  تطبيق  طريق  عن  وإحيائها  الدوحة 
الـــجـــوال حــيــث يــعــرف الــمــســتــخــدم على 
ويوفر  زيارتها  في  يرغب  التي  المناطق 
الكثيرين  وأن  خــاصــة  عــنــهــا  مــعــلــومــات 
معرفتهم  تقتصر  القطريين  مــن  حتى 

على بعض المناطق وليس جميعها.

كتبت - هبة البيه:

قضايا ساخنة

صعوبات أمام رواد األعمال الجدد 

صعوبة الحصول 
على التراخيص

التخطيط

افتقاد للدعم 
ورأس المال

الدعم الوهمي

تخوف الشركات من 
التطبيقات الجديدة

االحتكار

غياب التوجيه

قلة الخبرة واإللمام 
بالتحديات

تنظيم الوقت

عدم تقبل األفكار 
تالجديدة

رقية السادة: 

ـــــســـــادة  أوضــــــحــــــت رقـــــيـــــة ال
أن  قـــطـــر  جـــامـــعـــة  -خريجة 
األفكار الجديدة بحاجة لتوجيه 
أبــرز  مــن  يعتبر  وهـــذا  صحيح 
التحديات، ويتجاوز في أهميته 
الـــدعـــم الــــمــــادي، فــالــكــثــيــر من 
بسبب  تتوقف  المبتكرة  األفكار 
سليمة  بطريقة  توجيهها  عــدم 
خبرة  وجــود  عــدم  بسبب  وهــي 
لدى الكثيرين من الرواد الجدد.
«رواق»  مــشــروعــي  وقــالــت: 
هـــو مـــشـــروع صـــنـــدوق اشــتــراك 

شهري يحتوي على كتاب وبعض المنتجات التي تحسن تجربة 
افتقار  هو  المشروع  دوافــع  أبــرز  أن  موضحة  وإثرائها،  القراءة 
المجتمع لــثــقــافــة الـــقـــراءة وكـــان هــدفــنــا إحــيــاء ثــقــافــة الــقــراءة 

والمطالعة.

رقية السادة

غياب التوجيه الصحيح لألفكار 

منيرة العبيدلي:
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تحقيق

مطالب بفرض رقابة األهل وتحديد ساعات االستخدام

مواقع التواصل .. إدمان الشباب

ريما أحمد: راشد المري:

 سلطان المالكي:

منى الخالدي:

منيرة الكعبي :

علي عيسى:

ــتــواصــل  أكــــد راشـــــد الـــمـــري أن مـــواقـــع ال
وشغلت  أبــنــائــنــا  وقـــت  ضــيــعــت  االجــتــمــاعــي 
أن  مضيفا  تــافــهــة،  بــأمــور  فــراغــهــم  أوقـــات 
اإلنـــســـتـــغـــرام والـــســـنـــاب شــــات وغـــيـــره مــن 
وشغلتهم  منا  أبناءنا  سلبت  الحديثة  المواقع 
عـــن الـــمـــذاكـــرة إلــــى أن تـــراجـــع مــســتــواهــم 
التواصل  مــواقــع  أن  الــمــري  الــدراســي.وبــيــن 
بالسلب  تؤثر  حدين،  ذو  ســالح  االجتماعي 

وبــــاإليــــجــــاب عـــلـــى مــســتــخــدمــيــهــا فــهــنــاك 
مـــن يــســتــخــدمــونــه بــشــكــل مــفــيــد وآخــــرون 
يــســتــخــدمــونــه فـــي تــضــيــيــع الـــوقـــت، مــؤكــدا 
األمـــر  هـــذا  خـــطـــورة  األهــــل  إدراك  أهــمــيــة 
المجال  إعطائهم  وعــدم  أبنائهم  ومراقبه 
العالم  عــن  منعزلين  اإلنــتــرنــت  الســتــخــدام 
ونـــصـــح الــشــبــاب بــــأن يــســتــفــيــدوا مـــن هــذه 

بالنفع.  عليهم  تعود  بأمور  التكنولوجيا 

قالت ريما أحمد إن االنترنت 
أصبح الصديق المقرب لنا وال 
بأننا  موضحة  بيت،  منه  يخلو 
على  الـــلـــوم  إلـــقـــاء  نــســتــطــيــع  ال 
اإلنترنت وأنه السبب في تراجع 
مستوانا الدراسي خصوصا أنني 
مــتــفــوقــة واســتــخــدم اإلنــتــرنــت 
بشكل يــومــي ولــكــن فــي وقــت 

معين وبإشراف أهلي. 
السناب  أن  ريــمــا  واعــتــبــرت 
شات والفيس بوك واإلنستغرام 
التي  التواصل  وسائل  أكثر  من 
تــســتــنــزف وقــــت الـــشـــبـــاب في 
األهــل  مطالبة  الــحــالــي،  وقتنا 
بـــإيـــجـــاد ضــــوابــــط الســـتـــخـــدام 

أبنائهم لمواقع التواصل.

حياتنا  مــن  جـــزء  اإلنــتــرنــت  أن  الــمــالــكــي  ســلــطــان  اعــتــبــر 
توزيع  نستطيع  بل  كليا  عنه  التخلي  نستطيع  وال  اليومية 

بمراقبه  مــحــدد  وقــت  وقــضــاء  وقــتــنــا 
ـــرنـــت هــو  ـــت األهـــــــل، مــضــيــفــا بـــــأن اإلن
مراقبة  األهــل  وعلى  حدين  ذو  سالح 
خــالل  الــعــشــريــن  ســـن  دون  أبــنــائــهــم 
أن  إلــى  الفتا  لإلنترنت،  استخدامهم 
تــراجــع الــمــســتــوى الـــدراســـي ال عــالقــة 
الـــشـــاب  أن  مــــؤكــــدا  بـــاإلنـــتـــرنـــت،  لــــه 
ويهتم  مصلحته  يعرف  والذي  الواعي 
سلبا  يــتــأثــر  لـــن  الـــدراســـي  بــمــســتــقــبــلــه 

اإلنترنت. باستخدام 

أوضـــحـــت مــنــى الـــخـــالـــدي أن اإلنــتــرنــت 
االجتماعي،  التواصل  زيادة  في  فعالة  وسيله 
حيث قرب المسافة بين الناس، فمن خالله 
والخبرات  والمواهب  التجارب  عرض  يمكن 

المختلفة على ماليين األشخاص.
وتابعت وجدت وسائل التواصل االجتماعي 
ومحيطه  أصدقائه  مع  الفرد  تواصل  لتعزيز 

أدت  ذاته  الوقت  في  أنها  إال  أخبارهم  وتتبع 
إلـــى ضــعــف الــتــواصــل األســــري واالجــتــمــاعــي، 
من  الحديث  على  يقتصر  الــتــواصــل  فأصبح 
وراء شــاشــات الــهــواتــف الــمــحــمــولــة وأجــهــزة 
ــبــعــض يــســتــخــدم  ـــحـــاســـوب، مـــؤكـــدة أن ال ال
تقتضي  صــحــيــحــة  غــيــر  بـــطـــرق  اإلنـــتـــرنـــت 

مراقبة األهل بشكل مستمر. 

قـــالـــت مـــنـــيـــرة يـــوســـف الــكــعــبــي إن 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــاتــت من 
الـــوســـائـــل األكـــثـــر تــرفــيــهــا لــيــس فــقــط 
حيث  العائلة  أفــراد  لجميع  بــل  لألبناء 
لساعات  بجواله  منشغال  الجميع  تجد 
مضيفة  بالملل  يشعر  أن  دون  كثيرة 
فــــي ظــــل هـــــذا الــــوضــــع ال يـــمـــكـــن لـــوم 
استخدامهم  لكثرة  والفتيات  الشباب 

األهــل  على  يقع  الــلــوم  وإنــمــا  لالنترنت 
عنهم  باالنشغال  لهم  يسمحون  الذين 

الفترة.  هذه  طول 
فعالة  وســيــلــة  اإلنــتــرنــت  أن  مــؤكــدة 
يــمــكــن مــن خــاللــهــا الـــدراســـة عــن بعد 
والــحــصــول عــلــى الــمــعــلــومــات، مــشــددة 
ألبنائهم  األهــل  مــراقــبــة  ضـــرورة  على 

اإلنترنت.  استخدام  مدة  وتحديد 

قال علي عيسى إنه يستخدم االنترنت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر يـــصـــل إلــــــى ١٠ ســـاعـــات 
من  أكثر  يستغرق  وقــد  يومياً  متقطعة 
أنـــه ســـوف يشعر بــالــوحــدة  ذلـــك مــؤكــداً 
والملل إذا انقطع اإلنترنت عنه، موضحاً 
عند  والترفيه  المذاكرة  بين  يفصل  أنــه 
اإلفراط  أن  مؤكداً  اإلنترنت،  استخدامه 

في استخدام اإلنترنت يؤدي إلى االنعزال 
والوحدة والبعد عن األسرة كما أن غياب 
الــرقــابــة األســريــة عــن األبــنــاء وخصوصا 
الـــمـــراهـــقـــيـــن دافــــــع قـــــوي فــــي إحـــــداث 
ســـلـــوكـــيـــات غـــيـــر مـــرغـــوبـــة لـــذلـــك فـــإن 
استخدامهم  عند  األبناء  مع  األهل  وجود 

اإلنترنت أمر مهم .

سالح ذو حدين اإلنترنت صديقنا المقرب 
وال يخلو منه بيت

 جزء من حياتنا اليومية
 ال يمكن التخلي عنه

أضعف التواصل األسري واالجتماعي

 مراقبة األبناء وضبط 
استخدامهم لإلنترنت

ً أستخدم اإلنترنت ١٠ ساعات يوميا

كتبت - سحر معن:

حــذر عــدد مــن أولــيــاء األمـــور مــن األثـــر السلبي إلفــراط 
عن  بعيدا  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  في  األبــنــاء 
قبل  من  عليهم  رقابة  فــرض  أهمية  مؤكدين  األهــل  أعين 
عدم  يضمن  بما  اإلنترنت  استخدام  ساعات  وتحديد  األهــل 

استخدامهم لتلك المواقع بشكل ينعكس سلبا على تحصيلهم 
الدراسي.

وأوضح هؤالء في تصريحات لـ [ أن مواقع التواصل 
االجتماعي وجدت الختصار المسافات وتقريب البعيد من 
األهل واألصدقاء ومتابعة أخبارهم إال أن االستخدام الخطأ 

لها تسبب في عزلة األبناء عن اآلباء وضعف الترابط األسري 
وأن  خاصة  لألبناء،  الدراسي  المستوى  وتراجع  واالجتماعي 
البعض يستخدم النت لساعات طويلة للتسلية فقط كما هو 

الحال في مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك 
بعضهم  وصــل  حيث  واإلنستغرام  شــات  والسناب  وتويتر 

إلـــى حـــد اإلدمــــــان، حــيــث أعــتــبــر الــبــعــض مــنــهــم أن مــواقــع 
قضائهم  بعد  الوحيد  متنفسهم  هــي  االجتماعي  الــتــواصــل 
تلك  تساعدهم  وبالتالي  والجامعة  المدرسة  في  كبير  وقت 
المواقع على ملء فراغهم وتسليتهم وقضاء وقت ممتع بعيد 

عن الدراسة.
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ً إعالنات ٢٠ ثانية داخل فيديوهات فيس بوك قريبا
التواصل  مــوقــع  أن  حديثة  تــقــاريــر  كشفت 
االجــتــمــاعــى األول فــي الــعــالــم "فــيــس بــوك" 
القليلة  األيـــام  خــالل  جــديــدا  تحديثا  سيطلق 
إعالنات  بوضع  للمعلنين  فيه  يسمح  القادمة 
مــدتــهــا ٢٠ ثــانــيــة داخـــل مــقــاطــع فــيــديــو البث 
المباشر المنتشرة على الموقع، وهذه الخطوة 
مــن شــأنــهــا مــضــاعــفــة أربــــاح فــيــس بـــوك من 

اإلعالنات.
ووفقا لتقرير من موقع recode األمريكي، 
لما  أقرب  ستكون  القادمة  الفيديو  فإعالنات 
يحدث خالل البث التلفزيوني، أي أثناء البث 

الذي يقوم به الناشرون أو المشاهير سيظهر 
تتخطى  لن  صغيرة  إعــالنــات  للمستخدمين 

مدتها الـ ٢٠ ثانية.
الــعــائــدات  تقسيم  يتم  أن  الــمــقــرر  ومــن 

اإلعــالنــيــة بــيــن الــنــاشــريــن وفــيــس بــوك، 
وهناك مصادر مقربة قالت إن الشركة 
ستحصل ٤٥٪ من الدخل بينما يحصل 
وتقتصر   ٪٥٥ عــلــى  الــفــيــديــو  صــاحــب 
هذه الخطوة على الحسابات التي تملك 
أكثر من ٢٠٠٠ متابع مع ٣٠٠ مشاهدة 

للفيديو على األقل.

٥٥
الخميس ١٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ - ٩ مارس ٢٠١٧ م

تكنولوجيا

الكشف عن أول هاتف
 يدعم تقنية الجيل الخامس

على  آبــل  شــركــة  حصلت 
براءة اختراع جديدة لساعة 
ذكـــيـــة مـــبـــتـــكـــرة، أهـــــم مــا 
يميزها هو خاصية الشحن 
الــســاعــة  إن  حـــيـــث  ـــــــي،  اآلل
الكهرباء  توليد  على  قــادرة 
مــن خـــالل لــف جـــزء داخــل 
الـــجـــهـــاز يـــــدويـــــا، وتـــوضـــح 
الـــصـــور الــخــاصــة بــالــبــراءة 
الجديدة، أن الشركة تعتمد 
في تلك الساعة على المجال 
الــــمــــغــــنــــاطــــيــــســــي وبــــعــــض 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة، 
الــتــي تــجــعــل الــمــســتــخــدم ال 
يحتاج لشحن ساعته الذكية 

بالطرق التقليدية
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن 
الفكرة األساسية التي تقوم 

بعض  قديمة  الساعة  عليها 
تــريــد  ــــل  آب أن  إال  الــــشــــيء، 
إعادة التصميم الكالسيكي، 
ـــكـــن مــــع إضــــافــــة لــمــســة  ول
عــــصــــريــــة حـــــديـــــثـــــة، وتــــم 
إيــــــــداع الـــــبـــــراءة الـــجـــديـــدة 
الــتــي تــم رصــدهــا مــن قبل 
مــوقــع "بــيــزنــس إنــســايــدر" 
Connector-" بــعــنــوان   ،

free magnetic charger/
."winder

ووفــــقــــا لـــمـــوقـــع "ديـــلـــى 
فتعتقد  البريطاني،  ميل" 
آبـــل أن تــقــنــيــاتــهــا الــحــديــثــة 
لــشــحــن الــســاعــة يــمــكــن أن 
كــاٍف  بشكل  نــاجــحــة  تــكــون 
لــدمــجــهــا داخـــــل أجــهــزتــهــا 

صغيرة الحجم.

براءة اختراع لساعة ذكية تعمل بالشحن اآللي

 Heart Habit
لتتبع ضغط الدم

أحــســن  أحـــــد   Heart Habit تــطــبــيــق  يُـــعـــتـــبـــر 
آيــفــون  هــواتـــــف  لمستخدمي  الــمــتــاحــة  الــتــطــبــيــقــات 
أســاس  على  الــدم  ضغط  لتتبع  الذكيـة  آبــل  وســاعــة 

يومي.
مجموعة  مع  بالتعاون  التطبيق  تطوير  تم  حيث 
عدة  فـي  التغذية  وأخصائي  والصيادلة  األطباء  مـن 

ستانفورد. جامعة  بينها  مـن  أمريكية  جامعات 
لتتبع  فقط  أسبوعياً  ثواني  لعدة  التطبيق  ويحتاج 
ومــراقــبــة ضــغــط الــــدم والــتــفــاصــيــل الــمــرتــبــطــة به 
كــاإلجــهــاد ومــعــدل الــصــوديــوم وتــنــاول األدويــــة إن 

وجدت.
تحقيق  عــلــى  الــمــســتــخــدمــيــن  الــتــطــبــيــق  ويــســاعــد 
تقديم  عبر  وذلـــك  الـــدم  لضغط  طبيعية  مــعــدالت 

شخصية. وتوصيات  طبية  تعليمية  محتويات 
الـــخـــاصـــة  ـــشـــطـــة  األن عـــلـــى  الـــتـــطـــبـــيـــق  يــعــتــمــد  إذ 
بــالــمــســتــخــدم كــمــعــدل الـــنـــوم ومـــعـــدل الــخــطــوات 
نمط  تحـليل  جــانــب  إلــى  البدنية  والــلــيــاقــة  اليـومي 
والنظام  اإلجهاد  معدالت  كتحديد  المستخدم  حياة 
الــغــذائــي وغــيــرهــا بــهــدف تــقــديــم تــوصــيــات فعالة 

طبيعية. ضغط  معدالت  على  للحفاظ 

أكـــثـــر مـــا يــقــلــق مــســتــخــدمــي ويـــنـــدوز 
يجب  الـــذي  الكبير  التحديث  حجم  هــو 
عــلــيــهــم تــنــزيــلــه خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يــكــون 
لديهم اتصال بطيء أو محدود البيانات. 
بتطبيق  الــشــركــة  بــــدأت  الــحــظ  لــحــســن 
نظام جديد سيوفر كثيراً من االستهالك 
حجم  تخفيض  بسبب  الــتــنــزيــل  ويــســرع 

التحديثات.
الشركة  أعــلــنــت  الــمــاضــي  نوفمبر  فــي 
عن تقنية جديدة تدعى منصة التحديث 
على  بتطبيقها  بــــدأت  والـــتـــي  الــمــوحــدة 
مستخدمي النسخ التجريبية من ويندوز 
بــحــيــث يـــتـــم إرســــــال الـــتـــغـــيـــيـــرات فــقــط 
اليضطر  بالتالي  الــنــظــام  تحديثات  فــي 
من  كبيرة  كمية  لتنزيل  المستخدمين 

البيانات التي سبق له أن أنزلها.
عبر هذه التقنية الجديدة فإنها ستعيد 
تنزيلها  ســبــق  الــتــي  الــمــلــفــات  اســتــخــدام 
الالزمة  الجديدة  الملفات  إنشاء  إلعــادة 

الملفات  تنزيل  ويتم  الجديد،  للتحديث 
الجديدة الالزمة فقط للتحديث.

سيالحظه  اإلستهالك  في  التوفير  هذا 

تنزيل  بعد  مــن   ١٠ ويــنــدوز  مستخدمو 
التحديث الكبير القادم في أبريل والذي 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال ســـيـــحـــوي الــكــثــيــر مــن 

التقنية  عــلــيــه  يــطــبــق  لــن  لـــذا  الــتــغــيــيــرات 
الــجــديــدة، أمـــا بــعــدهــا فــعــنــد تــنــزيــل أي 

تحديث فإنك ستنزل فقط التغييرات.

تخفيض حجم تحديثات ويندوزتخفيض حجم تحديثات ويندوز١٠١٠

رئيس  نــائــب  بــافــور"  نشر "كـــالى 
جــوجــل لــقــطــاع الـــواقـــع االفــتــراضــى، 
الرسمى  حسابه  عبر  جــديــدة  صــورة 
نظارة  توضح  التى  تويتر  شبكة  على 
االفــتــراضــى،  لــلــواقــع   Cardboard
حيث قال عنها إن هذه النظارة هي 
مــاليــيــن   ١٠ أصــــل  مـــن  نـــمـــوذج  أول 

نموذج.
 TNW ــمــا نـــشـــره مـــوقـــع ووفـــقـــا ل
ـــوقـــت الـــــذي قد  الـــهـــولـــنـــدي، فــفــي ال

نموذج  ماليين   ١٠ أن  البعض  يــرى 
تـــم تــصــمــيــمــهــم قــبــل إطـــــالق نــظــارة 
إال  فــيــه،  مــبــالــغ  أمـــر   Cardboard
منطقيا،  أمــــرا  يــعــتــبــره  الــبــعــض  أن 
اإلبــداع  عن  تبحث  جوجل  أن  خاصة 
مميزة  تــجــربــة  لــتــوفــيــر  والــتــبــســيــط 

للمستخدمين.
 Cardboard نــظــارات  أن  ورغـــم 
الــكــرتــونــيــة لــيــســت هـــي الــحــل األكــثــر 
تتيح  الــوقــت  نــفــس  فــي  لكنها  أنــاقــة، 

الواقع  بتجربة  التمتع  للمستخدمين 
االفــتــراضــي، وذلــك بــدال من أجهزة 
حتى  أو  الــثــمــن  بــاهــظــة  الــكــمــبــيــوتــر 
نــظــارات الــواقــع االفــتــراضــي األخــرى 
تأتى  أنها  خاصة  التكاليف،  مرتفعة 
وكـــانـــت  فــــقــــط،  دوالرا   ١٥ بـــســـعـــر 
جوجل قد أعلنت في وقت سابق أنها 
بــاعــت أكــثــر مــن ١٠ مــاليــيــن نــظــارة 
وذلك  لها  التابعة   Cardboard VR

عقب ثالث سنوات من إطالقها.

جوجل تكشف عن أول نظارة للواقع االفتراضي

حصلت عليها شركة آبل

من أصل ١٠ ماليين نموذج

المتخصصة  الصينية  الــشــركــة  كشفت 
فـــي تــطــويــر تــقــنــيــات االتــــصــــال وتــصــنــيــع 
هاتف  أول  عــن   ،ZTE ،الــذكــيــة الــهــواتــف 
الخامس  الــجــيــل  تقنية  يــدعــم  الــعــالــم  فــي 
مـــن االتــــصــــال. وجـــــاء ذلــــك عــلــى هــامــش 
العالمي  المؤتمر  فعاليات  في  مشاركتها 

لــلــهــواتــف الــذكــيــة الــــذي أقــيــم فــي مدينة 
برشلونة اإلسبانية.

 Gigabit Phone وأطلقت الشركة اسم
عــلــى هـــذا الــهــاتــف، الــــذي يتميز بــقــدرتــه 
 ١ إلــى  تصل  بسرعة  البيانات  تحميل  على 
مــرات   ١٠ أســـرع  يجعلها  مــا  جيجابايت، 
ـــيـــات  ـــقـــن ـــت ـــال مـــــقـــــارنـــــة ب

الحالية.
وأشـــــارت الــشــركــة 
الــــهــــاتــــف  أن  ــــــــى  إل
ـــــــد يـــتـــيـــح  ـــــــجـــــــدي ال
ـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن  ـــل ل
محتوى  مــشــاهــدة 
 ٤K الــفــيــديــو بــدقــة
مـــع دعــــم تــقــنــيــات 
االفتراضي،  الواقع 
بـــفـــضـــل الـــســـرعـــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الــــتــــي 
يـــوفـــرهـــا الــهــاتــف 
من ناحية تحميل 
الـــبـــيـــانـــات. ومـــن 
يتم  أن  المرتقب 
طــــــــــرح هـــــواتـــــف 
تــــــــــدعــــــــــم هــــــــذه 
الــتــقــنــيــة بــحــلــول 

سنة ٢٠١٩.
وقــــــــــــــامــــــــــــــت 
 ZTE شــــــركــــــة 
تجارب  بعرض 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام 
نـــــمـــــاذج أولـــيـــة 
مــــــــــــــــــن هــــــــــــذا 
حيث  الـــهـــاتـــف، 
ـــغـــت ســـرعـــة  بـــل
البيانات  تحميل 
غــــيــــغــــابــــايــــت   ١

تقريباً.

العالمي  المؤتمر  فعاليات  في  أسمشاركتها  يجعلها  مــا  جيجابايت، 
ة ن ا ـــقـــنق ـــت ـــال ة ب
ة.

شـــــارت الــش
الــــه أن  ى 
ـــــــد ي جـــــــدي
مـــســـتـــخـــد
م شــاهــدة 
يــديــو بــدق
ع دعــــم تــق
االفتر قع 
فـــضـــل الـــس
كـــــبـــــيـــــرة
وفـــرهـــا الــه
ن ناحية ت
بـــيـــانـــات.
أن مرتقب 
طــــــــــرح هـــــ
ـــــــدعــــــــــم
لــتــقــنــيــة بــ
سنة ٢٠١٩
وقــــــــــــــام
شــــــركــــــة 

تج بعرض 
بــــــاســــــتــــــخ
نـــــمـــــاذج أ
مــــــــــــــــــن ه
الـــهـــاتـــف،
ـــغـــت س بـــل
الب تحميل 
غــــيــــغــــا  ١

قريباً.

مـــــقـــــارنـــــة
الحالية
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ڈ  حــدثــنــا عـــن هــوايــاتــك 
غير كرة القدم ؟ 

- حياتي كلها رياضة، أهتم 
سواء  كبير  بشكل  القدم  بكرة 
أو اآلن وأنا  عندما كنت العباً 
مـــديـــر لــفــريــق الــخــريــطــيــات 
ــــات الــعــالــمــيــة  ــــدوري وأتــــابــــع ال
والعربية وبخالف كرة القدم 
التنس  مــشــاهــدة  كــثــيــراً  أحـــب 
فأنا  الطائرة  والكرة  األرضــي 
شغوف للغاية بهاتين اللعبتين 

إال أنني ال أمارسهما. 
ڈ  وكــيــف تــقــضــي أوقـــات 

فراغك ؟ 
خاصة  لعائلتي  وقتي كله   -
وأنـــنـــي مــشــغــول بــشــكــل دائـــم 
سواء عندما كنت العباً أو اآلن 
وأنا مدير لفريق الخريطيات 
فــهــنــاك مــبــاريــات بــاســتــمــرار 

ومـــــعـــــســـــكـــــرات وتـــــدريـــــبـــــات 
تجعلني  كــثــيــرة  وضــغــوطــات 
كبير  بشكل  العائلة  عن  بعيداً 
لــذلــك أســتــغــل أي وقــت فــراغ 
وتلبية  عــائــلــتــي  مـــع  لــلــتــواجــد 
أو  بالخروج  سواء  متطلباتهم 

السفر. 
ڈ  ومــاهــي أهـــم األمــاكــن 
الـــــتـــــي تـــقـــضـــي فـــيـــهـــا هــــذه 

األوقات ؟ 
إلى  الــذهــاب  مانحب  دائــمــاً 
ســيــلــيــن لــالســتــمــتــاع بـــاألجـــواء 
هـــنـــاك والـــــرمـــــال والـــشـــاطـــئ 
كــثــيــراً  يــســتــمــتــعــون  واألوالد 

بمثل هذه األجواء. 
الـــذهـــاب  عــــن  ومـــــــاذا  ڈ  

للبر ؟ 
هواة  من  لست   -
البر  إلـــى  الـــذهـــاب 
كـــــثـــــيـــــراً فـــتـــكـــون 
عــــــــــــبــــــــــــارة عــــن 
عائلية  زيــارات 
وهناك  فقط 
بــــــــــــــــعــــــــــــــــض 
األصــــــــــدقــــــــــاء 
الذين  واألهل 
معهم  نذهب 
بعض  لــقــضــاء 
الــــــــــــوقــــــــــــت 
خـــــــــــــــــــــــالل 
الــتــخــيــيــم، 
وأيــــــــضــــــــاً 
ـــــــســـــــت  ل
مــــــــــــن 
هــواة 

فذهابي  كثيراً  للبحر  الذهاب 
لــلــبــحــر يــــكــــون لــالســتــجــمــام 

والهدوء. 
ڈ  وهـــــل أنـــــت مــــن هــــواة 

السفر ؟ 
- هناك العديد من األماكن 
مع  إليها  أذهــب  أن  أحب  التي 
أهلي، ومن بين هذه األماكن 
ــــس الــــتــــي تـــعـــد وجــهــتــي  ــــاري ب
المفضلة في أوروبا وفي آسيا 
ماليزيا هي وجهتي المفضلة. 
ڈ  كــابــتــن تــركــي هــل أنــت 

متفرغ لكرة القدم ؟ 
بــل  مــــتــــفــــرغــــاً  لــــســــت  ال   -
أذهـــــــب إلـــــى عـــمـــلـــي صـــبـــاحـــاً 
وفي  الشرطة  تــدريــب  بمعهد 
الــمــســاء أتــواجــد فــي تــدريــبــات 
مهامي  ألمــارس  الخريطيات 

مع الفريق . 

العمل واالنضباطالعمل واالنضباط
تــعــارض  هـــنـــاك  وهــــل  ڈ  

بين العملين ؟ 
أي  اليـــــوجـــــد  بـــالـــعـــكـــس   -
فالوقت  العملين  بين  تعارض 
مــخــتــلــف عــمــلــي فـــي الــشــرطــة 
وفي النادي مساًء وأنا  صباحاً 
فترة،  منذ  ذلــك  على  اعتدت 
علمني  الــشــرطــة  فــي  وعــمــلــي 
كثيراً  أفادني  وهذا  االنضباط 
كــــالعــــب كــــــرة قــــــدم وأيــــضــــاً 

مهم  فاالنضباط  اآلن  كإداري 
ـــقـــدم وأحـــد  جـــــداً فـــي كــــرة ال

أسباب النجاح. 
أفــضــل  ـــفـــرغ  ـــت ال وهـــــل  ڈ  

للكرة أم ال؟ 
- أنا عشت التجربتين عندما 
إداري  وأنـــا  واآلن  العــبــاً  كــنــت 
فــالــتــفــرغ يــمــنــح الـــالعـــب وقــتــاً 
المانع  أنــه  أرى  أنني  إال  أكثر، 
من العمل الصباحي خاصة وأن 
الالعب يكون عمله في الصباح 
ويـــذهـــب إلــــى الــبــيــت يــتــنــاول 
إلى  ويــذهــب  ويستريح  الــغــداء 
وفائدته  الــمــســاء  فــي  التمرين 
أنه يجعل الالعب حريصاً على 
النوم مبكراً وهذا مهم لالعب 
كــــرة الـــقـــدم، فـــاحـــتـــراف كــرة 
لالعب  حدين  ذو  ســالح  القدم 
فهو مفيد بالنسبة لوجود وقت 
لدى الالعب بشكل كبير يجعله 
أكثر تركيزاً في اللعب والعطاء 
داخل المستطيل األخضر إال أن 
االحــتــراف  يفهمون  الــالعــبــيــن 
بــطــريــقــة خــاطــئــة ويــســهــرون 
وهذا يعرضهم لإلصابة  كثيراً 
بـــشـــكـــل أكـــــثـــــر مـــــن غـــيـــرهـــم 
الــمــلــتــزمــيــن بـــمـــواعـــيـــد الـــنـــوم 

المبكرة. 

االنتماء للوطناالنتماء للوطن
ڈ  هل تعتبر جيلك السابق 

أفضل من الجيل الحالي؟
لديه  كان  جيلنا  بالتأكيد،   -
وكــان  للوطن  والـــوالء  االنتماء 
أكثر التزاماً، كان يحرق نفسه 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــبــطــوالت 
واأللقاب ورفع راية الوطن في 
عن  فضالً  الــدولــيــة،  المحافل 
الكبير  الجماهيري  الــحــضــور 
فنحن  اآلن  أمــا  مالعبنا،  فــي 
يفكر  الكل  الــروح  هــذه  نفتقد 
فــقــط فـــي الــــمــــال، ومــالعــبــنــا 
ـــة من  بـــاتـــت مـــهـــجـــورة خـــاوي

ـــا والـــــتـــــي صـــالـــت  جـــمـــاهـــيـــرن
وجـــالـــت فـــي الـــزمـــن الــمــاضــي 

الجميل.
بالوظيفة  تكتفي  هــل  ڈ  
عــــالــــم  دخــــــلــــــت  أم  فـــــقـــــط 

«األعمال» ؟ 
- «تـــونـــي صــغــيــر فـــي عــالــم 
مبتدئ  إنني  حيث  البيزنس» 
صغيرة  شــركــة  بــإقــامــة  اآلن 
متخصصه في أعمال الديكور، 
التوفيق،  يحالفنا  أن  ونتمنى 
ألي  جـــداً  مهم  أمــر  فالطموح 

من  يــحــســن  أن  يـــريـــد  إنـــســـان 
يقتصر  أن  واليــجــب  مــســتــواه 
بالوظيفة  االكتفاء  على  الفكر 

فقط . 
المهتمين  من  أنــت  هل  ڈ  

بالديكور ؟ 
- ابــتــســم وقــــال: صــديــق لي 
هو من يفهم في الديكور وأنا 

دخلت معه في الشركة. 
بــوســائــل  عـــالقـــتـــك  مــــا  ڈ  

التواصل االجتماعي؟
منه،  مفر  ال  أمـــراً  أصبح   -
ثــورة  أحــدثــت  تأسيسها  ومــنــذ 
كـــبـــيـــرة فــــي عـــالـــم االتــــصــــال، 
مع  التواصل  للفرد  تتيح  حيث 
أقــرانــه فــي كــل أنــحــاء العالم، 
تتركها  تأثيرات  هنالك  ولكن 
أصبحت  حــيــث  الــشــبــاب  عــلــى 
عليها  واعــتــاد  اإلدمـــان  بمثابة 

الشباب. 
مــشــاهــدة  عــــن  ومـــــــاذا  ڈ  

األفالم والمسلسالت ؟ 
فــلــســت  بـــانـــتـــظـــام  لـــيـــس   -
مـــن هـــــواة مـــشـــاهـــدة األفــــالم 
نظراً  ربما  كثيراً  والمسلسالت 

لضيق الوقت. 
ڈ  من هو فنانك المفضل؟
- السعودي ناصر القصبي. 

ڈ  وبالنسبة للسينما؟
- أحــــب مـــشـــاهـــدة األفــــالم 

األجنبية في السينما. 
ڈ  كابتن تركي.. هل لديك 

أبناء في مجال كرة القدم ؟ 
- لدي عبد العزيز ٧ سنوات 
العزيز  عبد  سنوات،   ١٠ وفهد 
منضم إلى نادي لخويا ويحب 
وأنا أتوقع له  كرة القدم كثيراً 
مميزاً  وســط  العــب  يكون  أن 

اتجه  فهد  بينما  المستقبل  في 
إلــــى الـــكـــرة الـــطـــائـــرة ثـــم عــاد 
من  الــقــدم  كــرة  ممارسة  إلــى 

جديد. 
ڈ  وهل أجبرت ابنك فهد 

للعودة للكرة ؟ 
من  أحــــداً  أجــبــر  ال  نهائيا   -
الرياضة  ممارسة  على  أبنائي 
ــتــي يــحــبــونــهــا، فــهــد هـــو من  ال
أحـــــــب االتــــــجــــــاه إلـــــــى الــــكــــرة 
الــطــائــرة وهـــو مــن أراد أيــضــاً 
يجب  فال  القدم،  لكرة  العودة 
ممارسة  على  أبناءنا  نجبر  أن 
ريـــاضـــة مــعــيــنــه ألن ذلــــك لن 
اللعبة  فــي  يــبــدعــون  يجعلهم 
طريق  أول  هــو  الــلــعــبــة  فــحــب 

النجاح. 
ڈ  ولــــمــــاذا اخـــتـــرت نـــادي 
لخويا رغــم أنــك مــســؤول في 

الخريطيات ؟ 
البيت  مــن  قــريــب  لــخــويــا   -
للغاية  جيدة  أكاديمية  فهناك 
فـــي لــخــويــا تــهــتــم بــالــالعــبــيــن 
لتطوير  دائماً  وتسعى  الصغار 
يستمر  أن  وأتمنى  مستواهم، 
عــبــد الـــعـــزيـــز مــعــهــم ويــقــدم 
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة، ويـــكـــون 
المستقبل  في  أبيه  من  أفضل 

بكرة القدم . 
ڈ  ومــــــاذا عـــن نــصــائــحــك 

لهم ؟ 
- بالتأكيد أتابعهما على قدر 
معهما  وأتـــحـــدث  الــمــســتــطــاع 
بــاســتــمــرار، ألســاعــدهــمــا على 
التطور والتقدم لألمام خاصة 
وأنــنــي العــب كــرة قــدم سابق 
وتــعــتــبــر كـــرة الـــقـــدم هـــي كل 
حياتي سواء عندما كنت العباً 
من  فريق  مدير  وأنــا  اآلن  أو 
خالل ممارسة الكرة ومتابعة 

الدوريات العربية والعالمية. 
ڈ  هــل هـــذا يــتــعــارض مع 

دراستهم ؟ 
بالتأكيد  األول  اهتمامي   -
ــــدراســــة فــهــي  يــنــصــب عــلــى ال
كرة  بعدها  األول  المقام  فــي 
ذلك  يعلمون  وأبــنــائــي  الــقــدم 
المستقبل  ألن  وهــــذا  جـــيـــداً، 

الدراسي مهم جداً.

تركي أمان مدير فريق الخريطيات لـمنوعات [:

عمــلي بالشرطـــة عمــلي بالشرطـــة 
عــلّمني االنضبــاطعــلّمني االنضبــاط

وكـــــوااللـــــمـــــبـــــور آســـيـــويـــاً
ـــــــاً  ـــــــي ـــة أوروب ـــمـــفـــضـــل ـــــس وجـــهـــتـــي ال ـــــاري ب

ـــــــة  ـــــــي ـــــــاض ري ـــــــا  ـــــــه ـــــــل ك ـــــــــي  ـــــــــات ـــــــــام ـــــــــم ـــــــــت واه ـــــــي  ـــــــت ـــــــل ـــــــعـــــــائ ل كـــــــــلـــــــــه  وقـــــــــــتـــــــــــي   

ـــــل ـــــض ـــــف ـــــم ــــــي ال ــــــل ــــــث ــــــم ــــــــي م ــــــــصــــــــب ــــــــق ــــــــــــرة وال ــــــــــــطــــــــــــائ ــــــــس وال ــــــــن ــــــــت ــــــــــــع ال ــــــــــــاب أت

حوار - حسام نبوي: 
الخريطيات  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  مدير  أمان  تركي  يعد 
حيث  المستديرة  الساحرة  عالم  في  طويل  باع  لهم  الذين  الالعبين  من 
١٩٩٢ فــي نـــادي الــوكــرة حــقــق مــعــه بطولتي  بــدأ حــيــاتــه الــكــرويــة عــام 
حتى  معه  واستمر  العهد  ولــي  كــأس  وبطولة  و٢٠٠١   ١٩٩٩ عــام  دوري 
عام ٢٠٠٩ عندما انتقل إلى نادي الخريطيات ولعب له ٦ سنوات عندما 
تركي  للفريق،  اإلداري  الجهاز  في  تعيينه  وتم   ٢٠١٥ عام  اعتزاله  أعلن 
كشف لملحق «منوعات [« أنه تعلم االنضباط من الشرطة حيث 

المسائي  عمله  مع  يتعارض  ال  الصباحي  عمله  أن  مؤكداً  صباحاً،  يعمل 
إلى أنه كثير  كمدير للفريق األول لكرة القدم بنادي الخريطيات، الفتاً 
المفضلة  وجهته  باريس  تعتبر  حيث  السفر  محبي  من  ولكنه  االنشغال 
أوروبياً وكوااللمبور آسيوياً، كما أنه يتابع مباريات كرة التنس والطائرة، 
فإن  البحر  يقصد  وعندما  فقط  عائلية  وزياراته  والبحر  البر  يهوى  وال 
الكافي  الوقت  يمتلك  ال  وكذلك  فقط،  االستجمام  بهدف  يكون  ذلك 
ممثله  الــقــصــبــي  نــاصــر  أن  يعتبر  أنـــه  مــع  والـــدرامـــا  السينما  لــمــشــاهــدة 

األفضل.

وقتي كله لعائلتي خاصة  -
وأنـــنـــي مــشــغــول بــشــكــل دائـــم 
سواء عندما كنت العباً أو اآلن 
الخريطيات  لفريق وأنا مدير
فــهــنــاك مــبــاريــات بــاســتــمــرار 

لــذلــك أســتــغــل أي وقــت فــراغ
وتلبية عــائــلــتــي  مـــع  لــلــتــواجــد 
أو بالخروج  سواء  متطلباتهم 

السفر.
ڈ  ومــاهــي أهـــم األمــاكــن
ذه

لى
ـواء
طـــئ

ً يــرا

اب

واة
لبر
ون
ــــن
لية
اك
ض
ــــاء
ين
هم
ض
ــت
الل
ـم،

ضــــــــاً
ــت
ــــن
واة

الـــــتـــــي تـــقـــضـــي فـــيـــهـــا هــــذ
األوقات ؟

إل الــذهــاب  مانحب  دائــمــاً 
ســيــلــيــن لــالســتــمــتــاع بـــاألجـــو
هـــنـــاك والـــــرمـــــال والـــشـــاط
كــثــي يــســتــمــتــعــون  واألوالد 

بمثل هذه األجواء.
الـــذهـــا عــــن  ومـــــــاذا  ڈ  

للبر ؟ 
هو من  لست  -
ال إلـــى  الـــذهـــاب 
كـــــثـــــيـــــراً فـــتـــكـــو
عــــــــــــبــــــــــــارة عــ
عائل زيــارات 
وهنا فقط 

بــــــــــــــــعــــــــــــــــض
األصــــــــــدقــــــــ
الذي واألهل 
معه نذهب 

بعض لــقــضــاء 
الــــــــــــوقـــــــــــ
خـــــــــــــــــــــــال
الــتــخــيــيــم
وأيــــــــضـ
ـــــــســــــ ل
مــــــــــ
هــو

لست من هواة 
البر والبحر 

وزياراتي عائلية 
فقط

ولدي  
عبدالعزيز يلعب 

كرة القدم 
وفهد الطائرة

إياد أبو 
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قضايا ساخنة

أكد أن الجمهور ذواق..علي الراشد لـ منوعات [:

مطلـوب مؤسـسـة للنهـوض باألغنيـة القطــريــة
بالتراث  يكتفي  وال  األذواق  كــافــة  يــرضــي  ــذكــي  ال ــة الـــراقـــصـــةالــمــطــرب  ــف ــي ــف ــخ ـــة ال ـــي ــحــث عــــن األغـــن ــب الـــجـــمـــهـــور ي

ألكسـو تشـيد بنضـال
المــرأة الفـلسـطينيـة

أكد أن الرسم الواقعي مجرد استنساخ.. عبد اهللا دسمال:

أمـواج.. تعكـس إحسـاسـي بالطبيعـة
ــــــــــــــداع ــــــصــــــص اإلب ـــــي ق ـــــن ـــــهـــــمـــــت ـــــو أل ـــــاس ـــــك ـــــي ـــــــة ب ـــــــش ري

محمد الجفيري

كــشــف  مــنــوعــات [:   - ـــدوحـــة  ال
مــحــمــد الــجــفــيــري الــخــبــيــر فـــي مــجــال 
إعـــــداد الـــقـــادة عـــن انــتــهــائــه مـــن إعـــداد 
وفن  الــعــرض  «مــهــارات  الــجــديــد  كتابه 
ــــقــــاء» والــــــذي يـــأتـــي ضــمــن ســلــســلــة  اإلل
والتي  القائد،  مهارات  مجال  في  كتبه 
إعداد  من  بالفعل  انتهى  كتاباً،   ٦٢ تضم 
تباعاً.  ستصدر  والبقية  منها  كتاباً   ٤٠

وأوضــــح الــجــفــيــري أن الــكــتــاب يــهــدف 
إلى تمكين الشباب من مهارات العرض 
ـــقـــاء وفـــن الــخــطــابــة ألنــهــا واحـــدة  واإلل
يتمكن  حــتــى  الــقــائــد  ســمــات  أهـــم  مـــن 
مـــن الــتــأثــيــر فـــي اآلخــــريــــن. وذكــــر أن 
القطع  من  صفحة   ٢١٤ في  يقع  الكتاب 
الـــمـــتـــوســـط وهــــو مـــتـــوفـــر مـــجـــانـــاً عــلــى 
ويــب ســايــت مــتــرو الــقــادة. مــشــيــرا إلــى 

األســواق.  فــي  ويــوزع  قريباً  سيطبع  أنــه 
مـــهـــارات  ســلــســلــة  إن  الــجــفــيــري  وقــــال 
٣ جــهــات  إعــــــداد الــــقــــادة تـــرتـــكـــز عـــلـــى 
وهــي الــقــادة والــعــلــمــاء واألثــريــاء. ومن 
الــعــنــاويــن الــتــي تــضــمــهــا تــلــك الــســلــســلــة: 
االستراتيجي  والتخطيط  القيادة  كتاب 
واإلذاعــيــة  التلفزيونية  البرامج  وإعــداد 

المدربين. وإعداد 

محمد الجفيري يصدر مهارات العرض وفن اإللقاء

علي الراشد

 :] منوعات  الدوحة- 
«أمـــــــواج» تــلــك الـــلـــوحـــة الــتــي 
التأثيرية  المدرسة  إلى  تنتمي 
والــــتــــي ال تــعــبــر عــــن الـــواقـــع 
الواقع  تنقل  بل  حرفيا  تعبيرا 
مـــمـــزوجـــا بـــإحـــســـاس الــفــنــان 
ورؤيـــتـــه وتــجــربــتــه وتــعــبــيــره 
ــــراه  عــــن هـــــذا الـــــواقـــــع كـــمـــا ي
ويـــحـــســـه هـــكـــذا بـــــدأ الــفــنــان 
عن  حديثه  دســمــال  اهللا  عبد 
قصتها  لنا  يحكي  التي  لوحته 
تجربته  تفاصيل  لنا  ويـــروي 
الــفــنــيــة الـــتـــي عــايــشــهــا مــعــهــا، 
هذه  قصة  إن  دســمــال  وقـــال 
الــغــروب  قبيل  بـــدأت  الــلــوحــة 
عـــلـــى شــــاطــــئ الـــــدوحـــــة عـــام 
أتــأمــل  جــلــســت  حــيــث   ،٢٠١٠
صفحته  تماوجت  وقد  البحر 
ـــكـــســـرات انـــعـــكـــســـت مــنــهــا  ـــت ب
حبلى  لــونــيــة  رؤى  لــبــاصــرتــي 
بــالــحــكــايــا الــمــدهــشــة، فــأمــام 
نـــاظـــري لــــون الــبــحــر الــهــادئ 
ولــــــون تــــمــــاوج الـــمـــيـــاه ولــــون 
الميناء  جــســم  يعكسه  غــامــق 
الـــــذي كــنــت أجـــلـــس بــالــقــرب 
وصببت  لوحتي  وضعت  منه. 
عـــلـــيـــهـــا كـــتـــلـــة مـــــن األلـــــــــوان، 
ثانية  بلوحة  األولــى  وزاوجــت 

ألســتــنــســخــهــا، وعــكــســت من 
خــالل ألــوانــي وتــحــاور األلــوان 
وانــتــشــارهــا تــجــربــة تــأثــيــريــة 
متكاملة األركان. عكست تلك 
ومناطق  اإلضــاءات  من  الكتل 
والمتناغمة  المتباينة  األلـــوان 
مــــــن األحــــــمــــــر واألخــــــضــــــر، 
وأبـــــرزت خـــالل هـــذه الــحــالــة 
الموجية  االنــكــســارات  الفنية 
على  إبــرازا  الماء  صفحة  على 
غــيــر مـــا يــمــنــحــك إيــــاه الــواقــع 
الـــمـــشـــاهـــد بــــل كــشــفــت عــنــهــا 
بــواقــع اإلحـــســـاس بــهــا. وأشـــار 
دســـمـــال إلـــى أنـــه يــنــتــمــي إلــى 
ولكن  الــتــجــريــديــة  الــمــدرســة 
هذه  إلــى  تنتمي  ال  أعــمــاال  لــه 
الــمــدرســة مــثــل هـــذه الــلــوحــة 

تنتمي  فهي  عنها،  نتكلم  التي 
إلـــى الــمــدرســة الــتــأثــيــريــة كما 
أشــرنــا، مــشــيــرا إلـــى أنـــه ليس 
داخـــل  مــتــقــوقــعــا  وال  مــنــغــلــقــا 
التجريدية.  الــمــدرســة  حــدود 
وقال لقد تأثرت شخصيا في 

بداية حياتي الفنية بالمدرسة 
الــتــكــعــيــبــيــة والــتــجــريــديــة وال 
العريضة  الخطوط  أتبع  أزال 
لـــــهـــــذه الـــــــمـــــــدارس الـــفـــنـــيـــة، 
بــيــكــاســو  ريـــشـــة  إن  وأضــــــاف 
قد  ومونيه  وماتيس  وسيزان 

بالكثير  إلي  وأوحــت  ألهمتني 
من قصص اإلبداع. 

وذكــر دســمــال أنــه ال يميل 
إلــى الــرســم الــواقــعــي ألنــه في 
اســتــنــســاخ  إال  هــــو  مــــا  ـــظـــره  ن

للواقع.

عبد اهللا دسمال الكواري

لوحة أمواج

العربية  المنظمة  أشـــادت  قــنــا:   - تــونــس 
أمــس  (ألــكــســو)  والــعــلــوم  والــثــقــافــة  للتربية 
تكافح  الــتــي  الفلسطينية  الـــمـــرأة  بــنــضــال 
حقوقها،  واسترداد  المظالم  رفع  أجل  من 
ــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق أهــــداف  داعـــيـــة إلــــى ال
الــمــســاواة  بينها  ومـــن  الــمــســتــدامــة  التنمية 
بيان  فــي  المنظمة  وقــالــت  الجنسين.  بين 
بــمــنــاســبــة (الـــيـــوم الــعــالــمــي لـــلـــمـــرأة) الـــذي 
يحتفي بــه الــعــالــم فــي الــثــامــن مــن مــارس 
من كّل عام «إنها تحيي كل نساء العالم لما 
يضطلعن به من أدوار رائدة واستثنائية في 
صنع تاريخ بلدانهن». وخصت بالذكر النساء 
وجه  في  لصمودهن  النزاعات  مناطق  في 
االعتداءات وحرصهن على الرغم من ذلك 
على مواصلة االضطالع بأدوارهن األسرية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــضـــاريـــة، مـــؤكـــدة أن 
النساء  صــدارة  في  تأتي  الفلسطينية  المرأة 
عنها  المظالم  رفــع  أجــل  مــن  المكافحات 
المنظمة  وأوضــحــت  حــقــوقــهــا.  واســـتـــرداد 
محارب  عبداهللا  الدكتور  العام  مديرها  أن 
حنان  الفلسطينية  المعلمة  بــتــكــريــم  قـــام 
في  معلم  (أفضل  بجائزة  الفائزة  الحروب 
العالم) «لكونها قامت بأداء واجبها التربوي 

للتميز  إطـــــــاراً  الـــصـــعـــوبـــات  مـــن  وصــنــعــت 
على  تعمل  أنها  وأّكــدت (ألكسو)  واإلبـــداع». 
لعام  الــمــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف  تحقيق 
٢٠٣٠، خاصة الهدف الرابع المتعلق بضمان 
والهدف  للجميع  والمنصف  الجيد  التعليم 

الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين.
ــعــديــد من  وأشــــــارت إلــــى أنــهــا وقــعــت ال
االتـــفـــاقـــيـــات وبــــروتــــوكــــوالت الـــتـــعـــاون مع 
ووزارات  ودولــــــيــــــة  عـــربـــيـــة  مـــنـــظـــمـــات 
المرأة  صورة  لدعم  وجمعيات  ومؤسسات 
في  النمطية  صورتها  عن  واالبتعاد  الفاعلة 

المقررات الدراسية ووسائل اإلعالم.
وشـــــــّددت عــلــى أن االحـــتـــفـــال بــــ(الـــيـــوم 
على  للتأكيد  مناسبة  يعد  للمرأة)  العالمي 
أن االعتراف بمكانة المرأة ال بد أن يترجم 
إلى مزيد من الخطوات العملية التي تمكنها 
من المساهمة في بناء مجتمعاتها وترسيخ 

ثقافة الفعل والتميز لدى الناشئة.
أنـــــه «رهـــــان  الـــســـيـــاق  هـــــذا  فــــي  ورأت 
مــن الــواجــب كسبه فــي عــالــم تــتــســارع فيه 
لضمان  التحديات  فيه  وتــتــزايــد  التغيرات 
واالزدهــار  المناعة  وتحقيق  لألفراد  الرفاه 

لألوطان».

كتب - محمود الحكيم: 

إنشاء  إلــى  الــراشــد  علي  الفنان  دعــا 
القطرية  باألغنية  متخصصة  مؤسسة 
تــعــمــل عــلــى رعــايــتــهــا والـــنـــهـــوض بها 
وفـــق وضـــع خطة  وانــتــشــارهــا عــربــيــاً 
مدروسة وممنهجة، مؤكداً في الوقت 
نفسه على أهمية قيام وسائل اإلعالم 
الــمــحــلــيــة بـــدعـــم الـــمـــطـــرب الــقــطــري 

والترويج ألغانيه وإعادة بثها يومياً.
حوار  في  الــراشــد  علي  وأوضــح 
لــــــ مـــلـــحـــق مــــنــــوعــــات [ 
لها  الــقــطــريــة  األغـــنـــيـــة  أن 

خليجياً،  مكانتها 
أن  ــــــــــــى  إل الفــــــــتــــــــا 
ذواق  الــــجــــمــــهــــور 
وقــــــــــــــــــــادر عــــلــــى 
تمييز الغث من 
الـــثـــمـــيـــن وهـــو 
فــــي الــنــهــايــة 
يــــــفــــــرز مـــن 
أن  يــســتــحــق 
إليه  يستمع 
مــــــــــمــــــــــن ال 

أنــه  كــمــا  عــنــه،  االنـــصـــراف  إال  يستحق 
الراقصة  الخفيفة  األغنية  عن  يبحث 
التي تحمل طابعاً فرحاً وهو ما يعكس 
عن  االبتعاد  في  الراغبة  العامة  الحالة 
لقد  وقــال:  والــحــزن،  الشجن  يثير  ما 
القطريين  المطربين  من  الكثير  نجح 
الغنائية  الساحة  على  فنهم  فرض  في 

المتميزة.  بأعمالهم 
الــفــنــيــة  مـــشـــاريـــعـــك  أهــــــم  مــــا  ڈ   

المقبلة؟
غنائية  أعمال  لعدة  أحضر  حاليا   -
عن  وسأكشف  قريباً  النور  ترى  سوف 
وأنــا  الــعــاجــل.  الــقــريــب  فــي  تفاصيلها 
من  الفنية  المرحلة  هذه  في  حريص 
عــمــري أن أحــســب لــكــل خــطــوة ألــف 
األعمال  اختيار  أحسن  بحيث  حساب 
عــلــى أكــمــل وجـــه يــرضــي جــمــهــوري. 
وأرى أن إنتاج األغاني لمجرد التواجد 
يضر المطرب أكثر مما يفيده، ولكني 
مؤمن بأن الفن يعيش إذا ترك بصمة 

لدى الجمهور. 
القطرية  األغــنــيــة  نــجــحــت  هــل  ڈ   

في جذب الجمهور؟ 
محلي  جــمــاهــيــري  إقــبــال  هــنــاك   -

وخـــلـــيـــجـــي عـــلـــى األغـــنـــيـــة الــقــطــريــة 
عبر  المطلة  الوجوه  كثرة  من  بالرغم 
بــأغــنــيــات عــلــى شتى  الــشــاشــات يــومــيــاً 
األمــر  وهــو  األذواق  ومختلف  األلـــوان 
الــــذي يــشــتــت انــتــبــاه الــجــمــهــور ويــمــأل 
على  يــشــوش  الـــذي  بالضجيج  الــســاحــة 
بــروزهــا  ويــؤخــر  الحقيقية  الــمــواهــب 
وقـــادر  ذواق  والــجــمــهــور  وانــتــشــارهــا، 
في  وهو  الثمين  من  الغث  تمييز  على 
يستمع  أن  يستحق  مــن  يــفــرز  النهاية 
االنـــصـــراف  إال  يــســتــحــق  ال  مــمــن  إلــيــه 
المطربين  من  الكثير  نجح  وقد  عنه. 
الــقــطــريــيــن فــــي فـــــرض فــنــهــم عــلــى 

المتميزة.  بأعمالهم  الغنائية  الساحة 

  الموروث الشعبي

ــــمــــوروث  ڈهـــــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ال
الــشــعــبــي يــحــد مـــن انــتــشــار الــمــطــرب 

؟ القطري عربياً 
عليه  يجب  المطرب  أن  الحقيقة   -  
من  بــقــدر  يتمتع  وأن  الــواقــع  يــقــرأ  أن 
عصره  ابن  يكون  بحيث  الفني  الذكاء 
ويتكلم بلغته ويراعي التنوع في أعماله 
له  يكتب  حتى  األذواق  جميع  ليرضي 

كثير  فعله  مــا  وهــو  واالنــتــشــار  الــذيــوع 
الذي  أما  الخليجيين،  المطربين  من  
والمحلية  التراث  على  موهبته  يقصر 
خارج  بأعماله  ينطلق  لن  فإنه  البحتة 
يــؤدي  وســـوف  المحلية،  بــلــده  حـــدود 
المطرب  ولكن  التقوقع.  إلى  األمر  به 
عــلــيــه أن يـــرضـــي كــافــة  الـــذكـــي فــنــيــاً 
على  المشتركة  باللغة  ويغني  األذواق 
يكون  حتى  كله  العربي  العالم  مستوى 

للتواصل مع الجمهور.  ذلك جسراً 

دعم إعالمي

ڈ مــــا الــــــذي يـــحـــتـــاجـــه الـــمـــطـــرب 
القطري في المرحلة المقبلة ؟ 

 - المطرب القطري يحتاج إلى دعم 
حقيقي من اإلعالم المرئي والمسموع 
على  والــمــحــطــات  الــقــنــوات  تعمل  وأن 
تــــكــــرار بــــث األغـــنـــيـــات الـــجـــيـــدة الــتــي 
هــذا  الــقــطــريــون  الــمــطــربــون  يطرحها 
متخصصة  مؤسسة  إنــشــاء  عــن  فضال 
على  تعمل  قطر  في  الغناء  رعاية  في 
وضـــــع خـــطـــة مـــــدروســـــة ومــمــنــهــجــة 
والعمل  الــقــطــريــة  بــاألغــنــيــة  لــلــنــهــوض 
ــــقــــوي لــلــمــطــربــيــن  عـــلـــى االنــــتــــشــــار ال

المستويين  على  الــجــاديــن  القطريين 
والعربي.  الخليجي 

  األغنية الخفيفة

يطلبه  الــــذي  الــغــنــائــي  الـــلـــون  مـــا  ڈ 
الجمهور؟ ولماذا؟ 

األغنية  عن  يبحث  اليوم  الجمهور   -
طابعاً  تحمل  الــتــي  الــراقــصــة  الخفيفة 
العامة  الــحــالــة  يعكس  مــا  وهـــو  فــرحــاً 
الراغبة في االبتعاد عن ما يثير الشجن 
والــحــزن ألن الــنــاس مــا عــادت تحتمل 
بعد ما تراه في كل مكان  نفسياً  شحناً 
وأحــــــزان،  وحــــــروب  وقـــتـــل  آالم  مـــن 
المتنفس  هــي  الحقيقة  فــي  واألغــنــيــة 
النفسية  الحالة  هذه  من  للهروب  لهم 
الحالي  الــتــوجــه  فــإن  ولــذلــك  الحزينة 
لـــدى أغــلــب الــمــطــربــيــن نــحــو األغــانــي 
السهل  نــمــط  عــلــى  الخفيفة  الــراقــصــة 
سريعاً  الــقــلــب  يــدخــل  بحيث  الممتنع 
ويــلــقــى قـــبـــول الــجــمــهــور مـــن الــوهــلــة 
األولـــــى. إن جــيــل الــمــطــربــيــن الــشــبــاب 
يتميز بالتجدد والبحث المستمر  حالياً 
عن التطوير واالبتكار والبعد عن كل ما 

هو تقليدي.



الطواش مقاول غوص اللؤلؤ وصيده
محصول  يشتري  الذي  اللؤلؤ  تاجر  هو  الطواش   
الموسم،  أثــنــاء  الــغــوص  سفينة  نــوخــذة  مــن  الــلــؤلــؤ 
الغوص  سفينة  إلى  بسفينته  يذهب  الطواش  وكــان 
يعقد  الــغــوص  سفينة  سطح  وعــلــى   الــهــيــرات،  فــي 

الطواش الصفقة مع النوخذة لشراء اللؤلؤ.
خبرة  إلــى  تحتاج  وشــرائــه  اللؤلؤ  تقييم  ومهنة 
تتم  أن  وبــعــد  الــآللــئ،  بــأنــواع  تــامــة  ومعرفة  عالية 
الهند  سوق  في  اللؤلؤ  الطواش  يسوق  الشراء  عملية 
لــلــمــجــوهــرات، ويــقــبــل عــلــى الـــشـــراء هــنــاك طبقة 

المهراجا وتجار المجوهرات، باإلضافة إلى التجار 
األوروبيين، وذلك لما يتميز به اللؤلؤ الخليجي من 

مواصفات جمالية.
وهي  «البشتختة»،  من  الطواش  أدوات  وتتكون 
والميزان،  اللؤلؤ،  عــدة  به  تحفظ  خشبي  صندوق 
اللؤلؤ،  لوزن  الكريم  الحجر  من  وأوزان  والعقيق، 
ودفــتــر الــلــؤلــؤ، وهـــو دفــتــر يــحــتــوي عــلــى األســمــاء 
طوس  و٧  بــالــلــؤلــؤ،  الــخــاصــة  واألوصــــاف  واألوزان 
وتصنيف  اللؤلؤ  فرز  في  تستخدم  الحجم  متفاوتة 
غرف  فــي  تستخدم  التي  و«الــمــغــرافــة»  أحــجــامــه، 

وهو  و«الدربيل»،  الطوس،  في  وضعه  أثناء  اللؤلؤ 
منظار صغير الحجم يستخدمه الطواش في النظر 

إلى اللؤلؤة لتقييمها.
وتعتبر مهنة الطواش من أهم المهن المرتبطة 
بصيد الــلــؤلــؤ، و»الـــطـــواش» هــو تــاجــر الــلــؤلــؤ حيث 
اللؤلؤ  لــشــراء  الــغــوص  ومــراكــب  الــغــواصــيــن  ينتظر 
ويــمــدهــم بكل االحــتــيــاجــات الــخــاصــة خــالل رحلة 
الــغــوص، فهو مــن يــمــّول رحــالت الــغــوص ويتحمل 
أي  والغواصين،  والبحارة،  السفن،  مصاريف  كافة 

أنه مقاول غوص اللؤلؤ وصيده.

لصالح المطربين والمطربات

الطقاقــة تختفي مــن األعــــراس القطـريـــةالطقاقــة تختفي مــن األعــــراس القطـريـــة

 انــتــقــد عـــدد مـــن الــمــواطــنــات ظــهــور 
القطرية  األعـــــراس  فــي  دخــيــلــة  عــــادات 
اللواتي  للطقاقات  تام  شبه  غياب  مقابل 
اعتدن على إحيائهن لألعراس، مشيرين 
إلـــى أن األســــر تــحــرص عــلــى اســتــقــدام 
حفالتهم  إلحــيــاء  ومــطــربــات  مطربين 
بـــمـــقـــابـــل مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طــــائــــلــــة، هـــذا 
باإلضافة إلى االستعانة بشركات تنظيم 
االحتفاالت وكذلك استخدام الدي دجي 

كبديل أرخص من المطربين.
ــمــواطــنــات إلـــى أن الــبــعــض  ولــفــتــت ال
ألعراسهن  الطقاقة  إحياء  فكرة  يرفض 
لــصــالــح الــمــطــربــيــن والـــمـــطـــربـــات ومــا 
يــتــرافــق ذلــــك مـــن بــــذخ كــبــيــر لـــم نكن 

نشهده من قبل.
يبحث  الجميع  إن  علي  خلود  وتــقــول 
عــن الــتــمــيــز فــي الــمــنــاســبــات واألعــــراس 
عــلــى حـــســـاب الــــعــــادات والــتــقــالــيــد الــتــي 
حفالت  إحياء  في  المجتمع  عليها  اعتاد 
الــــزفــــاف بــــوجــــود الـــطـــقـــاقـــة وفــرقــتــهــا 

يبحثون  الـــزواج  على  المقبلون  وأصــبــح 
اختيار  في  ومميز  جديد  هو  ما  كل  عن 
والمطربين  والبوفيه  والزهور  الكووش 
وغـــيـــرهـــا، بــالــرغــم مـــن أن أســعــارهــم 
بأكملها  الـــزفـــاف  حــفــلــة  تــكــالــيــف  تــفــوق 
كما  أرخص  الطقاقات  أسعار  أن  مبينة 
بشكل  الـــزفـــاف  حــفــالت  يــحــيــيــن  أنــهــن 
تكتفي  األســــر  بــعــض  أن  مــؤكــدة  ــــع،  رائ

بالدي جي الرتفاع أسعار المطربين.
قديمة عادة 

مــــن جــهــتــهــا تــبــيــن حـــنـــان الـــعـــبـــداهللا 

بــــأن الــطــقــاقــة أصــبــحــت عـــــادة قــديــمــة 
عدد  زيـــادة  مقابل  فــي  مطلوبة،  وغــيــر 
الــمــطــربــيــن أكــثــر بــالــرغــم مـــن ارتــفــاع 
ــنــقــوط  أســـعـــارهـــم وحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى ال
األسر  تتنافس  حنان:  وتابعت  بالكامل.  
فـــي تــقــديــم الــجــديــد والــتــمــيــز حــتــى لو 
التباهي  بقصد  طائلة  مبالغ  األمر  كلفها 
مــتــنــاســيــن الــطــقــاقــة، مــشــيــرة إلــــى أن 
لمجرد  األعــــراس  دعـــوات  يلبي  الــبــعــض 
تحيي  الفالنية  المطربة  أو  المطرب  أن 

الحفلة.

دي جـــــي
ارتفاع  أن  الكواري  منيرة  لفتت  بينما 
تــكــالــيــف الــمــطــربــيــن دفـــع بــالــبــعــض إلــى 
أقل  كــونــه  جـــي»،  على «الـــدي  االعــتــمــاد 
تــكــلــفــة كــمــا أن الــبــعــض يــلــجــأ لــشــركــات 

الحفالت.  تنظيم 
عن  االســتــغــنــاء  أن  مــنــيــرة  وأضـــافـــت 
«الــطــقــاقــات»  الغنائية  النسائية  الــفــرق 
مبينة  عادي  أمر  جي  بالدي  واستبدالها 
المناسبات  فــي  تطلبه  األســر  بعض  أن 
الغنائية. بالفرق  مقارنة  القليلة  لتكلفته 

إلـــى ذلـــك قــالــت شــيــخــة مــنــصــور إن 
حـــفـــالت الـــــــزواج فـــي تـــقـــدم دائـــــم وال 
تــعــتــمــد عــلــى فـــكـــرة مــعــيــنــة فــبــعــضــهــم 
حفالت  إلحياء  الطقاقات  يطلب  مازال 
مطرب  بطلب  يــقــوم  وبعضهم  الـــزواج 
الــدي  باستخدام  بــدأ  والقليل  مــعــروف 

جي. 
الــــزواج  حـــفـــالت  أن  شــيــخــة  وأكـــــدت 
األهل  يبحث  واليوم  السابق  عن  تغيرت 
بأجمل  لــلــظــهــور  مــكــلــف  مــاهــو  كــل  عــن 

المدعوين. أمام  صورة 
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الدوحة-منوعات [:

الدوحة صفاء ونقاء

 صـــــورة الــتــقــطــت عــلــى كــورنــيــش 
الدوحة تظهر صفاء الجو بعد أمطار 
الــخــيــر الـــتـــي تــســاقــطــت عــلــى الــبــالد 

البحر  مياه  تبدو  حين  فــي  مــؤخــراً، 
ونقاء  صــفــاء  تعكس  لــوحــة  فــي  نقية 

الدوحة.

الدوحة- منوعات [:

  كتبت -سحر معن:
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