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األواني النحاسية صناعة تراثية
األدوات  صــنــاعــة  تــعــتــبــر  مــنــوعــات [:   - الـــدوحـــة 
القديمة  الــتــراثــيــة  الــصــنــاعــات  أهــم  مــن  واحـــدة  النحاسية 
باألواني  تزخر  الماضي  في  البيوت  كانت  حيث  قطر،  في 

النحاسية التي كانت لها استخدامات عديدة.
محتويات  في  رئيسياً  عنصراً  النحاسية  األوانــي  وكانت 
جميع الــمــنــازل فــي قــطــر ومـــا زالـــت الــعــائــالت حــتــى هــذه 
تعد  لم  وإن  كبيرة،  بصورة  النحاس  لشراء  تلجأ  اللحظة 
تزيين  تفضل  أنــهــا  إال  الــنــحــاســيــة  الــطــبــخ  أوانــــي  تستخدم 
في  واضحاً  جمالياً  شكالً  تضفي  التي  المادة  بهذه  منازلها 
على  يعتمدون  المواطنين  من  والكثير  المنزل.  ديكورات 
وجود التحف المصنوعة من النحاس في منازلهم وما زالوا 
إلعداد  المخصصة  النحاسية  يفضلون «الــدالل»  اآلن  حتى 

القهوة. 
 ص ٨

المـال: ال أقلد 
بيكـاســو

الدوحة - منوعات [: 
أكد الفنان التشكيلي علي المال 
تأثره بتجارب الفنان العالمي 
فــوكــا وهـــو واحــــد مــمــن يتبع 
الخاص  وتكنيكهم  أسلوبهم 
فــي الــرســم. وقــــال: عـــادة ما 
تــكــون لــوحــاتــي بــهــا تــداخــالت 
لــونــيــة عــبــثــيــة، وتــشــبــه هــذه 
التي  الفلسفية  األعمال  اللوحة 
العالمي  الفنان  ينتهجها  كــان 
إليها  أضفت  ولكنني  بيكاسو 
أبــــعــــاداً أخــــرى لــتُــشــكــل خــطــاً 
أساليب  عن  ومختلفاً  مغايراً 

هؤالء األساتذة.
ص ٧

نشرت   :] منوعات   - الدوحة 
الــــروســــيــــة،   Hover surf شــــركــــة 
الجديد  اختراعها  شكل  توضح  لقطات 
وهــو   ،Scorpion اســـم  يــحــمــل  الـــذي 
مقعد  ذات  نــاريــة  دراجـــة  عــن  عــبــارة 

قــــادرة عــلــى الــتــحــلــيــق بــالــســائــق أعــلــى 
من  وهـــذا  الــزحــام،  لتجنب  الــمــنــازل 
خــــالل الـــدمـــج بـــيـــن مـــزايـــا الـــدراجـــة 
إذ   ،quadcopter الـــــ  مــــع  ـــنـــاريـــة  ال
أنــشــأت الــشــركــة شــكــالً جـــديـــداً تــمــامــاً 

لـــوســـائـــل الـــنـــقـــل. وتـــخـــطـــط الــشــركــة 
ـــتـــمـــويـــل جـــمـــاعـــي  ــــطــــرح الــــفــــكــــرة ل ل
لإلنتاج،  الــالزم  الدعم  على  للحصول 
الخطوة  إنــهــا   SCORPION وقــالــت 

الطيران. عالم  في  التالية 

شركة روسية شركة روسية 
تطور دراجة تطور دراجة 
طائرةطائرة

 :] مـــنـــوعـــات   - الــــدوحــــة 
اشــتــكــى عـــدٌد مــن الــمــواطــنــيــن من 
غـــيـــاب الـــدعـــم لــلــمــواهــب الــشــابــة 
مطالبين  المجاالت،  مختلف  في 

بــــــــضــــــــرورة وجـــــــــــود مــــؤســــســــات 
المواهب  تحتضن  علمية  ومراكز 
ــــة حــــتــــى يـــقـــوم  ــــشــــاب الــــوطــــنــــيــــة ال
الــــمــــوهــــوبــــون بــــطــــرح أفـــكـــارهـــم 

وتنميتها.  وموهبتهم 
بــاإلضــافــة إلـــى ضــــرورة وجــود 
برنامج توعوي خاص للشباب عبر 
مجاالتها،  بشتى  اإلعـــالم  وســائــل 

يــتــرافــق بــوقــفــة إعــالمــيــة داعــمــة 
عمل  كذلك  الشبابية،  للمبادرات 
مــلــتــقــيــات شــبــابــيــة تــحــفــز الــشــبــاب 
ألن  ومواهبهم،  أفكارهم  وتطرح 

لديهم  الشباب  مــن  الكثير  هناك 
أفـــكـــار ومـــواهـــب يـــريـــدون إبــــراز 

وطنهم. لخدمة  بها  أنفسهم 
ص٣

مــــنــــوعــــات   - ـــــــدوحـــــــة  ال
عـــــــــدد  دعــــــــــــــــــا   :]
مــــن الـــطـــلـــبـــة والـــطـــالـــبـــات 
الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي مــعــرض 
ــفــنــون الــبــصــريــة  مــبــدعــي ال
بـــالـــمـــدارس الـــــذي تــنــظــمــه 
والــتــعــلــيــم  الــتــعــلــيــم  وزارة 
الـــعـــالـــي فـــي مــطــافــي مقر 
الفنانين إلى تنظيم مسابقة 
ســنــويــة لــلــفــنــون الــبــصــريــة 
كـــــــل عـــــــــام يـــــتـــــم خــــاللــــهــــا 
تـــكـــريـــم أفـــضـــل الـــمـــواهـــب 
ــــــــك دعــــمــــاً  الــــطــــالبــــيــــة وذل
للطلبة والطالبات  وتشجيعاً 

الموهوبين.
وأظــــهــــر الــــطــــالب وعـــيـــاً 

بــــالــــمــــوضــــوعــــات الــــتــــي تــم 
اخـــتـــيـــارهـــم لـــهـــا لــرســمــهــا 
ــــروا بـــبـــراعـــة عــن  كـــمـــا عــــب

طريقة استخدامهم لأللوان 
واألبعاد.

ص ٢

طالبوا بمؤسسات وطنية ترعاهم

المواهب الشابة تبحث عن دعمالمواهب الشابة تبحث عن دعم
متطلبات دعم المواهب الشابة

مؤسسات الحتضان 
المواهب

برنامج توعوي 
للشباب

توفير الدعم 
المادي

ملتقيات
 لطرح األفكار

للموهبةدعم األسرة 

 دعم المواهب 
ً الشابة إعالميا

ناسبة 
بيئة م

بداع  
ريلإل ي م م
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لوحاتي لوحاتي 
تجسد تجسد 
التراث التراث 
القطريالقطري



شددوا على دور األسرة .. طالب:

مطلوب مسابقة فنية للطلبة الموهوبين
عبر عدد من الطلبة والطالبات المشاركين في معرض مبدعي الفنون البصرية بالمدارس 
مسابقة  تنظيم  إلــى  الفنانين  مقر  مطافي  في  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  تنظمه  والــذي 
دعما  وذلــك  الطالبية  الــمــواهــب  أفضل  تكريم  خاللها  يتم  عــام  كــل  البصرية  للفنون  سنوية 
بالموضوعات التي تم اختيارهم  وتشجيعا للطلبة والطالبات الموهوبين. وأظهر الطالب وعياً 
في  الطالب  وأشــاد  واألبــعــاد.  لــأللــوان  استخدامهم  طريقة  عن  ببراعة  عبروا  كما  لرسمها  لها 
تصريحات لملحق منوعات [ بجهد معلميهم ومعلماتهم وإدارات مدارسهم في دعمهم 
وتشجيعهم واهتمامهم بصقل مواهبهم، الفتين إلى دور األسر أيضا في تشجيعهم عبر إتاحة 
المجال أمامهم لممارسة هوايتهم خالل أوقات الفراغ. وطرح المعرض الذي استمر أكثر من 
أسبوع إبداعات منوعة لفناني المستقبل الواعدين من طالب المدارس بدولة قطر من جميع 
المراحل التعليمية حيث تضمن ٤٠ مشاركة طالبية و٧٠ مشاركة من قبل كوكبة من المعلمين 

والموجهين الذين يساندون الطلبة بخبراتهم الفنية كنماذج يحتذى بها.

محمد المطاوعة : 

أسامة راجح :

قــــــــــــــــال مـــــــحـــــــمـــــــد حــــمــــد 
الــمــطــاوعــة الــطــالــب بــالــصــف 
حنيفة  أبـــي  بــمــدرســة  الـــرابـــع 
للبنين  المستقلة  النموذجية 
أنــــه يــحــقــق الــعــالمــة الــكــامــلــة 
فــي مــــادة الــفــنــون الــبــصــريــة، 
للمادة  الشديد  حبه  إلــى  الفتا 

وإجادته الستخدام األلوان.
الغامرة  سعادته  عن  وعبر 
بـــعـــرض لـــوحـــتـــه الــفــنــيــة فــي 
معرض الفنون البصرية الذي 
مطافئ  فـــي  الــــــوزارة  تــنــظــمــه 

مــقــر الــفــنــانــيــن، الفــتــا إلـــى مــســاعــدة معلمته 
الشعبية  اللعبة  فــكــرة  إلــهــامــه  خــاللــه  مــن  لــه 

داعـــيـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
للطلبة  فنية  مسابقة  تنظيم 

الموهوبين.
معلمة  أكــــدت  جهتها  مــن 
الــفــنــون الــبــصــريــة بــالــمــدرســة 
األســـــــتـــــــاذة زهــــــــرة الـــصـــفـــار 
مــوهــوب  طـــالـــب  مـــحـــمـــداً  أن 
وأنـــــه شـــــارك الـــعـــام الــمــاضــي 
بـــالـــمـــعـــرض وكــــــان مــتــمــيــزا، 
وزارة  إرســــــال  إلــــى  مــشــيــرة 
دعوة  العالي  والتعليم  التعليم 
ــيــشــارك  بـــاســـمـــه لـــلـــمـــدرســـة ل
الصغير  وعمره  لوحاته  ألن  نظرا  بالمعرض 

لفتا إليه األنظار العام الماضي.

اختار أسامة محمد راجح «الصف السادس بمدرسة القدس 
معلال  للماعز  فنية  لوحة  رسم  للبنين»  المستقلة  النموذجية 
المحلية.وقال:  البيئة  في  األليفة  الحيوانات  من  الماعز  بــأن 
دعما  ووجــدت  الرسم  في  مهاراتي  تنمية  على  يشجعني  أبي 
المدرسة  مديرة  ومــن  الكبيسي  مــوزة  األســتــاذة  معلمتي  من 
في  بالمشاركة  سعادته  إلى  المنصوري.وأشار  نعيمة  األستاذة 
المعرض باللوحة، الفتا إلى سعادة جميع أفراد األسرة أيضا 
بمشاركته. من جهتها أكدت األستاذة موزة الكبيسي أن أسامة 
طالب متميز وأنه تم مالحظة تمتعه بموهبة كبيرة حيث تم 
على  تشجيعه  وأيضا  تنميتها  على  المدرسة  قبل  من  تشجيعه 

المشاركة في معرض مبدعي الفنون البصرية.

دعــــا طــــالل عــبــد الــعــزيــز «الـــصـــف الـــرابـــع 
االبتدائية  العربي  الخليج  بمدرسة  االبتدائي 
المستقلة للبنين» إلجراء مسابقة للموهوبين 
ـــمـــدارس وذلـــك  فــنــيــا عــلــى مــســتــوى جــمــيــع ال

لمعرفة الطلبة الموهوبين وتشجيعهم.
وأكد أنه يحب الرسم ويمارسه كهواية في 

شاركت  وقـــال:  الــفــراغ.  أوقـــات  خــالل  البيت 
في معارض في كتارا وفي معارض أخرى، 

وسعيد بمشاركتي في المعرض.
وأضـــاف: اللوحة جــزء مــن الــرســم وجــزء 
مــن الـــورق حيث تــم اتــبــاع تقنية «الــكــوالج» 

فيها.

عالمتي كاملة في الفنون البصرية

 أبي يشجعني على الرسم

طالل عبد العزيز: أمارس الرسم كهواية خالل أوقات الفراغ بالبيت

محمد المطاوعة

ريم عبد المنعم: 

ـــــذئـــــب  ــــــوحــــــة ال وعــــــــــن ل
الــمــزيــنــة بـــالـــلـــون األخــضــر 
ـــــم عـــبـــد الــمــنــعــم  تــــقــــول ري
«الـــصـــف الــثــامــن بــمــدرســة 
المستقلة  اإلعــداديــة  الخور 
لـــلـــبـــنـــات: كـــنـــت أفـــكـــر فــي 
الـــــجـــــانـــــب الـــــمـــــشـــــرق مـــن 
األشــــيــــاء الـــســـيـــئـــة فــفــكــرت 
فـــي تــغــيــيــر نــمــطــي لــصــورة 

الذئب.
الـــهـــدف  أن  وأوضـــــحـــــت 

الجوانب  إلى  األنظار  لفت  هو  اللوحة  من 

المشرقة في أي شيء سيئ 
قــد  ســيــئــة  ظـــاهـــرة  أي  أو 

نظرنا. وجهة  من  نراها 
بعرض  ســعــيــدة  وقــالــت: 
وكنت  المعرض  في  اللوحة 
شـــاركـــت فـــي مـــعـــرض عــن 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة بــلــوحــة 
أنها  إلــى  الفــتــة  ذلـــك،  قــبــل 
التعليم  وزارة  تنظيم  تأمل 
لمسابقة  الــعــالــي  والــتــعــلــيــم 
وتشجيعا  دعما  الفنون  في 

الموهوبين. للطالب 

رسمت لوحة للذئب باللون األخضر

ريم عبد المنعم

نهيان خالد: لوحاتي 
مستمدة من التراث 

أكــــد نــهــيــان خــالــد «الــصــف 
محمد  بــمــدرســة  عشر  الــثــانــي 
ــــن عـــبـــد الـــــوهـــــاب الـــثـــانـــويـــة  ب
لوحاته  أن  للبنين»  المستقلة 
مستمدة من التراث القطري، 
الفــــتــــا إلـــــــى اقـــــتـــــصـــــاره عــلــى 
اســتــخــدام الــحــبــر األســـــود في 
رسمها متمنيا تنظيم مسابقة 

فنية للطلبة الموهوبين.
هذه  في  نفسي  أجد  وقــال: 
والفن  الــرســم،  مــن  الطريقة 
طموحي  كــان  وإن  مــنــه،  البــد 

في المجال العسكري خالل المرحلة الجامعية.
وأضاف: لن يعيق ذلك عالقتي بالفن، الفتا إلى فوزه بعدة 

جوائز منها جائزة الدبلوم في الفنون من فنلندا عام ٢٠١٤م.

نهيان خالد

الهنوف إبراهيم:

أكـــدت الــهــنــوف إبــراهــيــم 
الــطــالــبــة بــالــصــف الــخــامــس 
االبتدائية  الهداية  بمدرسة 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة لـــلـــبـــنـــات عــلــى 
أهـــمـــيـــة تــنــظــيــم مــســابــقــة 
ســنــويــة مــن الـــــوزارة لــدعــم 
الـــطـــلـــبـــة الـــمـــوهـــوبـــيـــن فــي 

وتشجيعهم. المدارس 
ـــــــــــــت: ســـــعـــــيـــــدة  وقـــــــــــــال
بــالــمــشــاركــة فـــي الــمــعــرض 
حـــــيـــــث أشــــــــــــــارك بــــلــــوحــــة 
ـــمـــانـــي»  ـــعـــث ــــطــــان ال ــــســــل «ال
قبل  مــن  رسمتها  قــد  كنت 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــســابــقــة 

متحف الفن اإلسالمي.
الـــمـــعـــرض  أن  وأكـــــــــدت 
على  الضوء  لتسليط  فرصة 
والطالبات  الطلبة  إبداعات 

الموهوبين في المدارس.

تسليط الضوء على الطلبة الموهوبين

الهنوف إبراهيم

أسامة راجح

مريم الحمدان: 
لوحتي تعكس معاناة 
سكان جنوب أفريقيا

علي  مــريــم  وتــقــدمــت 
بالصف  الطالبة  الحمدان 
الــثــامــن بــمــدرســة الــبــيــان 
اإلعــــــــداديــــــــة الــمــســتــقــلــة 
بلوحة  والمشاركة  للبنات 
عـــــــن صـــــــحـــــــراء جــــنــــوب 
أفــريــقــيــا ســاعــة الــغــروب 
حـــيـــث أوضــــحــــت لـــنـــا أن 
الـــلـــوحـــة تـــجـــســـد مـــعـــانـــاة 
ســـكـــان جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وفقرهم المدقع. وقالت: 
الحارة  األلوان  استخدمت 
الــــتــــي تـــبـــيـــن شـــــدة الــحــر 
واســـــتـــــخـــــدمـــــت األبـــــعـــــاد 
واســتــوحــيــت الــفــكــرة من 
عـــــدة صــــــور، الفـــتـــة إلـــى 
المائية  األلــــوان  استعمال 
بــنــاء عــلــى نــصــائــح إحــدى 
وجهتها  والتي  صديقاتها 

حول تدرج األلوان.

٢٢
٢٠١٧ مالخميس ٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ - ٢ مارس ٢٠١٧ م مارس ٢ هـ - جمادى اآلخرة ١٤٣٨ ٣ الخميس

إبداعات

كتب : محروس سالن

تصوير- تاج الدين:



كتب ـ مصطفى عدي 
دعــــــا عــــــدد مـــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن لـــوضـــع 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة لــدعــم الــمــواهــب 
مطالبين  المجاالت،  مختلف  في  الشابة 

بضرورة وجود مؤسسات 
تحتضن  علمية  ومــراكــز 

وتنميتها. المواهب 
ودعــــوا لــوضــع بــرنــامــج 
تـــوعـــوي خــــاص لــلــشــبــاب 
عــــبــــر وســــــائــــــل اإلعــــــــالم 
يترافق   مجاالتها،  بشتى 
بــوقــفــة إعـــالمـــيـــة داعــمــة 
لــــلــــمــــبــــادرات الـــشـــبـــابـــيـــة، 
كـــذلـــك إقـــامـــة مــلــتــقــيــات 
شــبــابــيــة تــحــفــز الــشــبــاب 
ـــــــــطـــــــــرح أفــــــكــــــارهــــــم  وت
هــنــاك  ألن  ومـــواهـــبـــهـــم، 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــشــــبــــاب 
لــديــهــم أفـــكـــار ومـــواهـــب 
بها  نفسهم  إبراز  يريدون 

وطنهم. لخدمة 

احتضان  أن   ] منوعات  لـ  وأكــدوا 
تنميتها  على  والــعــمــل  الشبابية  الــمــواهــب 
شخصية  على  إيجابية  بــصــورة  سينعكس 
الــــشــــاب نـــفـــســـه فــــي قـــضـــيـــة تـــفـــاعـــلـــه مــع 
فيه  يعيش  الذي  المجتمع 

وطنه. خدمة  وبالتالي 
أن  ـــــــــــى  إل وأشــــــــــــــــــــــاروا 
دعـــــــم األســــــــــرة يــنــعــكــس 
إيــــجــــابــــاً عـــلـــى الـــمـــواهـــب 
الـــشـــامـــلـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وأن 
ــــوبــــة فـــــــي شـــتـــى  ــــمــــطــــل ال
السنوات  خالل  المجاالت 
الــمــقــبــلــة ســتــتــحــقــق مــن 
خــــالل الـــشـــبـــاب الــقــطــري 
الجامعات  خــريــجــي  مــن 
أن  خـــــاصـــــة  والـــــثـــــانـــــويـــــة 
الــجــيــل الــجــديــد مــن هــذا 
الـــشـــبـــاب يــخــتــلــف تــمــامــاً 
عـــن الــجــيــل الـــســـابـــق فــي 
التطور  ومــواكــبــة  التعليم 

المجاالت. شتى  في 

انتقدوا غياب االستراتيجية الشاملة .. مواطنون:

مواهب الشباب تبحث عن دعم 
ـــــع الـــــــمـــــــواهـــــــب  ـــــشـــــجـــــي ـــــت ـــــة داعــــــــــمــــــــــة وبـــــــــــرامـــــــــــج إعــــــــالمــــــــيــــــــة ل ـــــئ ـــــي ـــــه مـــــــطـــــــالـــــــب ب

تنظيم ملتقيات 
شبابية تحفز الشباب 
وتطرح أفكارهم

دعم األسرة ينعكس 
إيجاباً على مستقبل 
أبنائهم الموهوبين

ـــــمـــــري إلــــى  دعـــــــا حــــمــــد ال
وجــــــود مـــؤســـســـات ومـــراكـــز 
عــلــمــيــة تــحــتــضــن الـــمـــواهـــب 
الــوطــنــيــة الــشــابــة حــتــى يــقــوم 
أفكارهم  بطرح  الموهوبون 
خاصة  وتنميتها،  وموهبتهم 
األفكار  من  الكثير  نجد  وأننا 
ــــتــــي لـــهـــا صــــــدى خـــارجـــي  ال
ويـــتـــم اســتــقــبــالــهــا، مــوضــحــا 
الـــــمـــــواهـــــب  ـــــضـــــان  احـــــت أن 
الــــشــــبــــابــــيــــة والـــــعـــــمـــــل عــلــى 
تــنــمــيــتــهــا ســيــنــعــكــس بــصــورة 
الشاب  شخصية  على  إيجابية 
نـــفـــســـه فــــي قـــضـــيـــة تــفــاعــلــه 

مــــع الــمــجــتــمــع الــــــذي يــعــيــش 
بخدمة  ســيــقــوم  وأيــضــاً  فــيــه 
وعزيمة  حــمــاس  بكل  وطــنــه 
عـــنـــدمـــا يـــجـــد مــــن يــحــتــضــن 
ويؤطرها  ومبادرته  موهبته 
ــعــلــمــي حــيــث  فــــي إطــــارهــــا ال
ســيــســاعــد ذلـــــك عـــلـــى تــطــور 
الـــمـــجـــتـــمـــع ويـــــقـــــدم صـــــورة 
ــلــشــبــاب الــقــطــري  مـــشـــرفـــة ل
ويـــرفـــع اســــم بـــــالده مـــا بين 

األخرى. المجتمعات 
عــلــى  الـــــرهـــــان  إن  وقـــــــال 
الــــشــــبــــاب هــــــو رهـــــــــان عــلــى 
الطاقات اإلبداعية في صياغة 

تمكن  ومـــشـــاريـــع  مــــبــــادرات 
معالجة  آلـــيـــات  تــطــويــر  مـــن 
اإلشـــــكـــــاالت الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ابتكار  نحو  وتدفع  المجتمع، 

تعلق  ســـواء  لحلها  إمــكــانــيــات 
العلمي  البحث  بمجال  األمــر 
بــمــخــتــلــف اخــتــصــاصــاتــه، أو 
مجال التكنولوجيا، أو اإلبداع 
الــريــاضــي  حــتــى  أو  الــثــقــافــي 

وغيرها من المجاالت. 
وأشار إلى أن هناك الكثير 
التي  والــتــصــورات  الــرؤى  من 
كــانــت مــوجــودة فــي الــســابــق، 
وهناك الكثير من المبادرات 
يقدمها  كــان  التي  والمواهب 
الكثير  فــي  الــقــطــري  الــشــبــاب 
ــــمــــحــــافــــل الـــمـــحـــلـــيـــة  مــــــن ال
والخارجية وأحياناً نجد هذه 

المبادرات تعطي صدى جيداً 
تبقى  ولكنها  تفعيلها  ويــتــم 

ومبادرات فردية.  جهوداً 
الشباب  من  الكثير  وتــابــع: 
فــي  درس  الـــــــذي  الـــقـــطـــري 
وأوروبــيــة،  عربية  جــامــعــات 
يتطلع  وهــــو  ــبــلــد  ال إلــــى  عــــاد 
ــــدة  لــــتــــقــــديــــم أفــــــكــــــار جــــدي
لــديــه  أصـــبـــح  أو  لــمــجــتــمــعــه 
مــوهــبــة فــي مــجــال مـــا، فــإذا 
التي  والمظلة  المناخ  يجد  لم 
موهبته  أو  فــكــرتــه  تحتضن 
ســــوف تـــذهـــب تــلــك الــفــكــرة 

والموهبة دون فائدة.

أوضح عبدالكريم سعد أن 
بثقافة  مـــزود  الــيــوم  الــشــبــاب 
بما  وذلك  والمبادرة  التحدي 
اهتمام  مــن  الــدولــة  تنتهجه 
بــهــذه الــفــئــة، والـــشـــاب الــيــوم 
ـــــــأن يــــمــــأل وقــــت  مــــطــــالــــب ب
فــراغــه بــالــمــبــادرة فــي جميع 
الــــمــــنــــاســــبــــات، ومـــشـــاركـــتـــه 
تؤدي  أيضاً  التطوعي  بالعمل 

إلى تطور البلد.
وأضــــــــــــــــاف: يـــــجـــــب عـــلـــى 
تــســلــط  أن  اإلعـــــــالم  وســــائــــل 
الـــضـــوء أكــثــر عــلــى الــمــواهــب 
الكثير  يــوجــد  حيث  الشبابية 

مــن الــمــواهــب الــوطــنــيــة التي 
فوزها  عند  إال  عنها  نسمع  ال 
بـــجـــائـــزة كـــبـــرى حـــيـــث يــتــم 
قبل  من  عليها  الضوء  تسليط 
وســـائـــل اإلعــــــالم، وقــــال من 
الــمــفــتــرض أن تــكــون وســائــل 
اإلعـــــالم هـــي الـــالعـــب األكــبــر 
بــــبــــروز الـــمـــواهـــب الــوطــنــيــة 
بــعــد الــمــؤســســات الــمــســؤولــة 
عـــــن احــــتــــضــــان الــــمــــواهــــب، 
بفئة  االهــتــمــام  أن  مــوضــحــا 
الــشــبــاب ســيــدفــعــهــم لــخــدمــة 
مــلــل،  أو  كــلــل  دون  بـــالدهـــم 
وأيــــضــــا عـــنـــدمـــا يـــتـــم إعـــطـــاء 

فــــرص لـــهـــؤالء الـــشـــبـــاب كــي 
وأفكارهم  تجاربهم  يقدموا 
ومواهبهم بأمور تفيد الوطن 

ســيــبــدع الـــشـــاب ويــعــطــي كل 
مـــــا لــــديــــه مـــــن طـــــاقـــــة، ألن 
مسلح  الــيــوم  القطري  الــشــاب 
واالحتكاك  والمعرفة  بالعلم 
الــخــارجــي الـــذي حــصــل ســواء 
فـــي الــمــجــال االجــتــمــاعــي أو 
أصبح  والتعليمي  االقتصادي 

ضرورياً. 
الــشــاب  انــتــمــاء  إن  وتـــابـــع: 
لـــبـــيـــئـــة يـــــعـــــتـــــزون بـــتـــراثـــهـــا 
ـــيـــدهـــا يـــدفـــعـــهـــم إلـــى  ـــقـــال وت
الــــمــــبــــادرة واإلنـــــتـــــاج خــدمــة 
إلى  االنتماء  أن  كما  لوطنهم، 
نشأ  التي  التقليدية  المنظومة 

الشاب فيها ومحاربة العادات 
الــغــربــيــة داعــــم أســاســي لهذا 
ـــرهـــان حــيــث البــــد مـــن أن  ال
توعوي  برنامج  هناك  يكون 
خـــاص لــلــشــبــاب عــبــر وســائــل 
وأن  مجاالتها  بشتى  اإلعــالم 
إعالمية  وقــفــة  هــنــاك  تــكــون 
لــلــمــبــادرات الــشــبــابــيــة وعــمــل 
مـــلـــتـــقـــيـــات شـــبـــابـــيـــة تــحــفــز 
الـــشـــبـــاب وتـــطـــرح أفــكــارهــم 
ومواهبهم، ألن هناك الكثير 
مـــن الـــشـــبـــاب لــديــهــم أفــكــار 
ـــــدون إبــــــراز  ـــــري ومـــــواهـــــب ي

نفسهم بها لخدمة وطنهم.

حمد المري:  مطلوب مؤسسة وطنية الحتضان المواهب

عبدالكريم سعد: ضرورة تفعيل دور اإلعالم  

عبداهللا الرشيدي: 

ناصر النابت: 

الرشيدي  عبداهللا  يــرى 
المواهب  على  الرهان  أن 
الــــشــــبــــابــــيــــة كــــبــــيــــر جــــــداً 
وهــــــــم مــــــن ســـيـــحـــمـــلـــون 
ــقــبــل فــــي كــل  ــمــســت لــــــواء ال
المحافل، وهذا األمر ليس 
بــجــديــد خــاصــة أنـــه يــأتــي 
ــــة الــوطــنــيــة  ــــرؤي ضـــمـــن ال
الـــشـــامـــلـــة لـــلـــدولـــة رؤيــــة 
فــالــشــبــاب   ،٢٠٣٠ قـــطـــر 
عــــمــــاد الـــــوطـــــن وحـــمـــاتـــه 
فدولة  المستقبل،  ورجال 

بشبابها.   تفتخر  دائماً  الحمد  وهللا  قطر 
جميع  فــي  تــطــورت  قطر  إن  وأضـــاف 
الــمــجــاالت فــهــي بــحــاجــة مــاســة إلــى فئة 
بشكل  تنميتها  على  يقوموا  لكي  الشباب 
للبالد  المستقبلية   الرؤية  وتحقيق  أكبر 
هو  الــشــبــاب  عــلــى  الـــرهـــان  أن  شـــك  وال 
اليوم  الــشــاب  لطبيعة  نــظــراً  رابــح  رهــان 
ابتكار  على  والنفسية  الذهنية  وقــدراتــه 

والمبادرات. المشاريع  وإنتاج  األفكار 

العديد  هــنــاك  أن  وأكـــد 
مـــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
تــــواجــــه الـــمـــوهـــوبـــيـــن مــن 
صقل  في  االستمرار  أجــل 
هـــوايـــتـــهـــم أهـــمـــهـــا نــظــرة 
األســـــرة والــمــجــتــمــع لــنــوع 
الـــمـــوهـــبـــة، وأيــــضــــاً عـــدم 
المؤسسات  مــن  االهــتــمــام 
بـــهـــذه الـــمـــواهـــب والــعــمــل 
األدوات  كافة  توفير  على 

وصقلها.  لتنميتها 
وشـــــــــدد عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
من  كونه  الشباب  دعم  في  األسرة  دور 
الــجــوانــب اإليــجــابــيــة لــكــشــف مــوهــبــتــهــم 
واحــتــضــانــهــا بــالــمــرتــبــة األولـــى حــيــث إن 
يختلفون  والــشــبــاب  األبــنــاء  مــن  الــكــثــيــر 
فــــي اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم فـــهـــنـــاك مــــن يــريــد 
العائد  على  الحصول  أجــل  مــن  تنميتها 
الــمــادي مــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة وهــنــاك 
لها  حــبــا  الــمــوهــبــة  يــنــمــي  مـــن  الــنــقــيــض 

وإلبرازها. 

أشار ناصر النابت إلى أن 

عام  كــل  تقوم  قطر  جامعة 

الشباب  من  الكثير  بتخريج 

فـــي مــخــتــلــف الــتــخــصــصــات 

ــــمــــجــــاالت وبـــالـــتـــالـــي ال  وال

بــــــد مــــــن االســــــتــــــفــــــادة مــن 

الموهوبين فيهم.

الشاملة  التنمية  أن  وأكــد 

المطلوبة في شتى المجاالت 

خــــــالل الــــســــنــــوات الــمــقــبــلــة 

الشباب  خالل  من  ستتحقق 

والثانوية  الجامعات  خريجي  من  القطري 

الشباب  هــذا  مــن  الجديد  الجيل  أن  خاصة 

التعليم  في  السابق  الجيل  عن  تماماً  يختلف 

ومواكبة التطور في شتى المجاالت.

وقــــال يــجــب أن يــكــون لــلــمــؤســســات في 

الدولة دور هام في دعم المواهب الشابة من 

مختلف المجاالت سواء كان 

بتوفير القروض  مالياً  دعماً 

االقـــتـــصـــاديـــة الــمــنــاســبــة أو 

دعــــمــــاً مـــعـــنـــويـــاً مــــن خـــالل 

مناسبة  عمل  بيئات  توفير 

أيــــــضــــــاً وتــــحــــفــــزهــــم عــلــى 

االخـــتـــراعـــات واإلبــــداعــــات، 

سواء  الدعم  غياب  إن  حيث 

كان مادياً أو معنوياً سيعمل 

على دفن موهبة الشاب.

لحركة  المتتبع  وأضـــاف: 

النهضة في قطر يجد أنها تعتمد على الشباب 

وبصورة كبيرة، وعلى جميع المؤسسات أن 

سواء  أمامهم  العقبات  وتذلل  الشباب  تدعم 

الشباب  ولنعطي  االقتصادية،  أو  الوظيفية 

الكتشاف  وأيــضــاً  للعمل  الحقيقية  الفرصة 

مواهبهم في شتى المجاالت.

الشباب ركيزة التنمية وحلم المستقبل

غياب الدعم يجهض المواهب  

متطلبات دعم المواهب الشابة
مؤسسات الحتضان 

المواهب
برنامج توعوي 

للشباب

توفير الدعم 
المادي

ملتقيات
 لطرح األفكار

للموهبةدعم األسرة 

 دعم المواهب 
ً الشابة إعالميا

ناسبة 
بيئة م

بداع  
لإل

إياد أبو 
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قضايا ساخنة



شبابيات٤٤

ينمي روح الفريق .. متطوعون:

التطوع يعزز المهارات االجتماعية للشباب
ــخــدم المجتمع ــي األنــشــطــة التطوعيةالــعــمــل الــتــطــوعــي يكسب منتسبيه الــثــقــة بالنفس وي ــاء ف ــن ــراط األب ــخ عــدم وعــي األهـــل يعرقل ان

أكـــــد عـــــــدٌد مــــن الـــشـــبـــاب والـــفـــتـــيـــات 
ـــمـــتـــطـــوعـــيـــن فـــــي مـــــجـــــاالت الـــعـــمـــل  ال
ــــة الـــعـــمـــل  ــــى أهــــمــــي الــــمــــجــــتــــمــــعــــي، عــــل

الشخصية  للمهارات  وتنميته  التطوعي 
واالجــتــمــاعــيــة لـــدى الــشــبــاب والــفــتــيــات، 
وتــعــزيــز ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم، بــاإلضــافــة 
التي  المهارات  من  العديد  إكسابهم  إلى 
تخدم الوطن، موضحين أن هناك عدة 

التطوعي  الــعــمــل  مــن  لــالســتــفــادة  أوجــــه 
تطوير  خيرياً، وثانياً  أولها باعتباره عمالً 
ثقته  وتعزيز  ومهاراته  المتطوع  قــدرات 
بــنــفــســه ومــنــحــه الــعــديــد مـــن الــمــهــارات 
االجــتــمــاعــيــة. وشـــــدد الــمــتــطــوعــون في 

عــلــى  ـــوعـــات [  ـــمـــن ل ـــحـــات  تـــصـــري
بدالً  التطوع  على  الشباب  حث  ضــرورة 
مــن قــضــاء أوقــــات فــراغــهــم فــي البيت، 
مــطــالــبــيــن بــــضــــرورة رفــــع الـــوعـــي لــدى 
أن  خاصة  التطوع  بأهمية  األمــور  أولياء 

المتطوعات  غالبية  تواجه  التي  المشكلة 
أولياء  وإيــمــان  وعــي  بعدم  تتمثل  أحــيــانــاً 
األمور بثقافة التطوع، فيرفضون أحياناً 
ويسألون ما الذي ستستفيدونه من وراء 
هذا العمل طالما أنه بدون مقابل مادي، 

العمل  من  استفادة  أكبر  أن  إلــى  الفتين 
واالنــتــمــاء  الــفــريــق  روح  هـــي  الــتــطــوعــي 
الــبــعــض،  بعضهم  للمتطوعين  الــعــائــلــي 
فـــضـــًال عـــن الـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــعــيــة الــتــي 

نقدمها لبالدنا.

محمد اليزيدي:

روان الدوس:أريج الدوس:

محمد اليهري: 

أوجه  عدة  هناك  إّن  اليزيدي  محمد  قال 
لالستفادة من العمل التطوعي أولها باعتباره 
المتطوع  قــدرات  تطوير  وثانياً  خيرياً،  عمالً 
التطوعي  العمل  أفــادنــي  وأضـــاف:  ومهاراته 
في تعزيز ثقتي بنفسي ومنحني العديد من 

المهارات االجتماعية.
بالعمل  يشاركوا  أن  الشباب  أنصح  وتــابــع: 
التطوعي وأن يعملوا يداً واحدة لخدمة الوطن 

في مختلف المجاالت التي تخدم المجتمع. 

قالت أريج الدوس: تجربتي في التطوع نّمت ثقتي 
أن  بعد  الناس  وسط  التحدث  من  ومكنتني  بنفسي 
كنت خجولة جداً، ولكن باالختالط مع المتطوعات 
كبيرة  اســتــفــادة  حققت  المختلفة  الــمــجــاالت  فــي 
والتواصل  الجمهور  مواجهة  على  قدرتي  وتطورت 
الشباب  أنصح  وتابعت:  المجتمع.  فئات  مختلف  مع 
االستفادة  مــن  ممكن  قــدر  أكبر  لتحقيق  بالتطوع 
فالتطوع ليس خدمة تقدمها للناس وحسب بل هي 
حياته،  أوجـــه  مختلف  فــي  الــشــخــص  عــلــى  تنعكس 
مجاالت  في  التطوع  على  العمل  ضــرورة  إلى  الفتة 

مختلفة وليس في مجال تخصصه فقط .

مجال  الـــدوس  روان  اخــتــارت 
الــصــحــة الــنــفــســيــة لــلــتــطــوع فــيــه، 
وقالت أفادني التطوع في تطوير 
الناس  مــع  الــتــواصــل  على  قــدرتــي 
وكنت قبل دخولي المجال أخجل 
مــن الــتــواصــل مــع الـــنـــاس، ولكن 
كــثــرة الــمــشــاركــة فــي الــفــعــالــيــات 
على  القدرة  لدي  عزز  والتواصل 

التعامل مع الجمهور.
الــتــي  الــمــشــكــلــة  إن  وتـــابـــعـــت: 
تتمثل  أحياناً  المتطوعات  تــواجــه 
األمــور  أولياء  وإيمان  وعــي  بعدم 

بــثــقــافــة الــتــطــوع، خــاصــة أنــهــم يــرفــضــون في 
ما  ويسألوننا  التطوعي  العمل  األحــيــان  بعض 

وراء  مــن  ستستفيدونه  الــذي 
هـــذا الــعــمــل طــالــمــا أنـــه بــدون 
أن  وأضــافــت:  مـــادي.  مقابل 
غــالــبــيــة الــفــتــيــات تــضــطــر أن 
من  تتطوع  إنها  لألهل  تقول 
للمواد  درجـــات  تحصيل  اجــل 
أو الجــتــيــاز ســـاعـــات الــتــطــوع 
يتفهم  ذلــك  وبعد  المطلوبة، 
األهـــــالـــــي فــيــمــا بـــعـــد عــنــدمــا 
في  حــدث  الـــذي  التغير  يــرى 
تطوعهم  بعد  أبنائه  مــهــارات 
الفتة  المجاالت،  مختلف  في 
نما لديهم الوعي بأهمية  إلى أن األهالي حالياً 

التطوع وأصبحوا يتقبلون الفكرة.

مـــحـــمـــد الـــيـــهـــري إن الـــتـــطـــوع فــي  قــــــال 
الـــمـــجـــاالت الــمــخــتــلــفــة عــــزز لــديــنــا مــهــارات 
التواصل االجتماعي وتعرفت من خالله على 
دائــرة  وزادت  المجتمع  فــي  الفئات  مختلف 

معارفي.
وتابع: أشعر أن العمل التطوعي يمكننا من 

إلى  داعياً  أولوياتي،  أهم  وهو  الوطن  خدمة 
من  بــدالً  التطوع  على  الشباب  حث  ضــرورة 
قضاء أوقات فراغهم في البيت، الفتاً إلى أن 
خاصة  الصعوبات  تفادي  من  يمكننا  التطوع 
مهما  لتحقيقه  نسعى  هدفاً  أمامنا  نضع  أننا 

كانت الصعوبات.

أريج الدوس

روان الدوس

محمد اليهري
محمد اليزيدي

يعزز الثقة بالنفس ويطور المهارات

التطــوع خــدمــــة
شخصية ومجتمعية

توعية أولياء األمور بثقافة التطوع

خدمة الوطن أهم أولوياتي 

 هيفاء الحضرمي: اكتسبت 
خبرة في تنظيم الفعاليات 

عـــلـــي  هــــــيــــــفــــــاء  قـــــــالـــــــت   
على  ــا  تــركــيــزن الـــحـــضـــرمـــي: 
الــــدراســــة الــجــامــعــيــة أفــقــدنــا 
ورغبت  المهارات  من  العديد 
فــي اســتــعــادتــهــا، لــذلــك بــدأت 
بــــعــــد الــــتــــخــــرج فــــــي الـــعـــمـــل 
التطوعي وشعرت خالله إنني 
استعدت ذاتي وكونت عالقات 
ثقتي  وازدادت  قوية،  صداقة 
بـــنـــفـــســـي وأصــــبــــحــــت أتــكــلــم 
بـــطـــالقـــة وســـــط الـــجـــمـــهـــور، 
واكــتــســبــت خــبــرة فــي تنظيم 
الــــفــــعــــالــــيــــات، مـــوضـــحـــة أن 

نابعاً  يــكــون  أن  البـــد  الــتــطــوع 
يكون  وال  نفسه  الشخص  من 

مجبراً عليه.

هيفاء الحضرمي

كتبت - هبة البيه - تصوير: ناصر 

أينما  نجدهم  ـ [:  الــدوحــة 
عما  مختلفة  حياة  يعيشون  ذهبنا، 
ألفوها في وظائفهم السابقة، منهم 

وبدأ  الحالي  وضعه  على  تمرد  من 
آخر  رزق  باب  بطرق  جديدة  حياة 
ــا كــان نــوعــه، ســـواء كــانــت وظيفة  أي
من  الهائل  الكم  خاللها  مــن  يشغل 
ــــفــــراغ الــــــذي وجـــــد نــفــســه داخــــل  ال
مختاراً،  وليس  مرغماً  محيطه 
به  خـــاص  عــمــل  إدارة  أو 
كــــانــــت الـــوظـــيـــفـــة 
التــــتــــيــــح لــه 
الـــفـــرصـــة 

لــمــتــابــعــتــه، وفــيــمــا يـــشـــرع الــبــعــض 
اآلخر في البحث عن وظيفة تفضل 
والسكينة  الــراحــة  أخــرى  مجموعة 
واالهتمام  لألسرة  والتفرغ  والتنزه 
إنهم   ... واألحـــفـــاد  ــنــاء  األب بمشاكل 
فئة المتقاعدين، سواء من الوظائف 
فــدعــونــا  الـــمـــدنـــيـــة،  أو  الــعــســكــريــة 
المتقاعدين  بعض  حياة  نستعرض 
الـــجـــديـــدة، كــمــا تــخــيــلــتــهــا الــزمــيــلــة 

سعيدة البدر.

يوميات متقاعد

 احــتــســاء قــهــوة الــصــبــاح وقــــراءة الصحف 
الساحتين  على  المستجدات  ومتابعة  اليومية 

المحلية واإلقليمية.

زيـــارة اإلخـــوة واألهـــل واألقـــارب 
واللعب مع أحفاده.

مـــمـــارســـة ريــــاضــــة الـــمـــشـــي فــــي الـــكـــورنـــيـــش 
والحدائق العامة.

لشراء  والــمــوالت  األســـواق  وزيـــارة  التنزه 
المالبس وغيرها من االحتياجات.

مـــشـــاهـــدة الـــتـــلـــفـــاز ومـــتـــابـــعـــة األفـــــالم 
والمسلسالت .
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تكنولوجيا

سامسونج تستعين بـ سوني
لتوريد بطاريات

لتجنب  ســامــســونــج  شــركــة  تــســعــى 
٧ بــعــد  مـــا حــــدث مـــع هــاتــفــهــا نــــوت 
بانفجار  المتعلقة  الــكــوارث  سلسلة 
هـــواتـــفـــهـــا الـــعـــام الـــمـــاضـــي. وبــــدأت 
صارمة  معايير  تطبيق  في  الشركة 
لـــألمـــان، فــضــالً عـــن تــنــويــع مــصــادر 
الـــبـــطـــاريـــات، حـــيـــث كـــشـــف أحــــدث 
ســتــريــت  وول  صــحــيــفــة  مــن  تــقــريــر 
ســـامـــســـونـــج  شـــــركـــــة  أن  جــــــورنــــــال 
ســتــســتــعــيــن بــمــنــافــســتــهــا «ســـونـــي» 
جالكسى  لهاتف  البطاريات  لتوريد 
لــمــا  ووفـــقـــاً   .  S٨
ـــــــــــــشـــــــــــــره  ن

فــــإن  الـــــهـــــولـــــنـــــدي،   TNW مـــــوقـــــع 
ســـامـــســـونـــج اســـتـــعـــانـــت فــــي هـــواتـــف 
شـــركـــة  مـــــن  ــــطــــاريــــات  ــــب ب  ٧ نـــــــوت 
الخاصة  شركتها  إلــى  إضــافــة   ATL
أن  تبين  أنه  إال  البطاريات،  بتصنيع 
مشاكل  يضمان  كانا  المصدرين  كال 
تــســبــبــت فـــي االنـــفـــجـــار، خـــاصـــة أن 
وأدى  المشكلة  يــحــل  لــم  االســتــبــدال 
فــي الــنــهــايــة لــســحــب الــهــاتــف، األمــر 
الـــــذي دفــــع شـــركـــة ســـامـــســـونـــج فــي 
البطاريات،  مــوردي  لتنويع  النهاية 
واالعــتــمــاد عــلــى جــهــات جــديــدة في 
الشركة  لتكون   ،S٨ جالكسي  هاتفها 
اليابانية هي ثالث مورد للبطاريات، 
إجمالي  من  حصتها  إجمالي  أن  إال 
الــبــطــاريــات الــمــوردة ســتــكــون أقــل 
من شركة سامسونج وشركة 

.ATL

شـــركـــة  أن  حـــــديـــــث  تــــقــــريــــر  كــــشــــف 
Waymo المملوكة لجوجل والمتخصصة 
للشركة  القيادة  ذاتية  سيارات  تطوير  فى 
تتهمها  أوبــر،  ضد  قضائية  دعوى  رفعت 
الخاصة  التكنولوجيات  سرقة  بأنها  فيها 
سائق  بدون  سيارات  تطوير  أجل  من  بها 

تابعة لها.
محكمة  في  الــدعــوى  الشركة  وأقــامــت 
فرانسيسكو،  ســان  في  المتحدة  الــواليــات 
الــمــهــنــدســيــن  مــــن  فــــريــــقــــاً  أن  زاعــــمــــة 
الشركة  تصميم  سرقوا  لجوجل  السابقين 
وتــقــنــيــات أجــهــزة اســتــشــعــار الــلــيــزر التي 
بفحص  الــقــيــادة  ذاتــيــة  لــلــســيــارات  تسمح 

البيئة من حوله.
 وكتبت Waymo فى المدونة الرسمية 
الــخــاصــة بــهــا عــلــى اإلنــتــرنــت أن اخــتــالس 
سرقة  إلـــى  أقـــرب  هــو  التكنولوجيا  تــلــك 

وصفة سرية من شركة مشروبات».

توب  الب  عــن  بــورش  شــركــة  كشفت 
 Book One اســم  عليه  أطلقت  جــديــد 
لــمــنــافــســة جــهــاز ســيــرفــس بـــوك الــتــابــع 
توب  الب  أول  يعد  إذ  لمايكروسوفت، 
دعمه  حاولت  لذا  الشركة،  تصميم  من 
قادرا  ليصبح  مختلفة  وتقنيات  بمزايا 
أهمها  ومن  المنافسة،  على 

درجــــة،   ٣٦٠ الــــــــدوران  عــلــى  قـــدرتـــهـــا 
باللمس  تعمل  التى  للشاشة  يسمح  مما 

بالتحول إلى تابلت.
لصحيفة  اإللكترونى  للموقع  ووفقا 
بورش  أعلنت  البريطانية  ميل"  "ديلى 
المؤتمر  خالل  الجديد  الجهاز  هذا  عن 
مؤكدة  برشلونة،  فى  للهواتف  العالمى 
وقت  فى  المتحدة  الواليات  فى  طرحه 

مبكر من أبريل.
جهاز  قــرب  عــن   Book one ويشبه 
ســيــرفــس بــــوك، إال أنـــه يــتــضــمــن عــددا 
الفواصل  ضمنها  ومن  االختالفات  من 
درجــة،   ٣٦٠ بـــالـــدوران  لــه  تسمح  الــتــى 
كما يتميز بكاميرا بدقة ٥ ميجابيكسل 
جنب  إلـــى  جنبا  بــوصــة،   ١٣,٣ وشــاشــة 
 ١٦ و   ٧٥٠٠U-i٧ كـــــور  إنـــتـــل  مـــعـــالـــج 
العشوائى  الوصول  ذاكــرة  من  جيجابت 

"رام" ويعمل بنظام ويندوز ١٠ برو.

ـــــل  قــــــدمــــــت شــــــركــــــة أب
على  للحصول  طلبا  مؤخرا 
براءة اختراع جديدة لشكل 
لـــوحـــة الــمــفــاتــيــح الــخــاصــة 
بـــأجـــهـــزة اآليــــبــــاد الــتــابــعــة 
الرسومات  تــوضــح  إذ  لــهــا، 
أن  بــــــالــــــبــــــراءة  الــــخــــاصــــة 
الــشــركــة األمــريــكــيــة تــريــد 

جديدة  أزرار  ثالثة  إضافة 
قبل،  مــن  متاحة  تكن  لــم 
وســـــــتـــــــكـــــــون مـــخـــصـــصـــة 
وخدمة  التعبيرية  للرموز 
الــــــمــــــســــــاعــــــد الــــشــــخــــصــــى 

والمشاركات. "سيرى" 
ووفــــــــــــــقــــــــــــــا لـــــــمـــــــوقـــــــع 
فــتــشــيــر   macrumors

ــــــرســــــومــــــات الـــمـــرفـــقـــة  ال
المفاتيح  لوحة  أن  بالبراءة 
الــمــلــحــقــة بـــأجـــهـــزة آيـــبـــاد 
تصميم  لــهــا  ســيــكــون  بـــرو 
مــخــتــلــف ومـــهـــام جــديــدة، 
 Caps زر إزالــــة  تــم  حــيــث 
زر  مــكــانــه  ووضــــع   Lock
 ،Emoji التعبيرية  الرموز 
للبحث  زر  إضــافــة  وتــمــت 
باإلضافة   ،Eject من بدال 
إلـــــى عـــــدد مــــن الــتــغــيــرات 
الـــــجـــــديـــــدة الــــتــــى تـــســـاعـــد 
الــمــســتــخــدم فـــى الــتــعــامــل 

أفضل مع اآليباد.

الجديد،  األســطــوري  مقرها  أبــل  شــركــة  تفتتح 
الذي جاء على هيئة سفينة فضاء في أبريل المقبل 
على مساحة ٢٫٨ مليون متر مربع، أي ما يعادل ١٧ 
فداناً وسط والية كاليفورنيا. ويعتبر المقر الجديد 
طفرة في حياة الشركة العمالقة، وتحفة معمارية 
مدمج  موظف،  ألف   ١٢ استيعاب  بإمكانها  خالبة 

بها موقف سيارات تحت األرض.
وكــــان ســتــيــف جـــوبـــز، مــؤســس أبــــل ومــديــرهــا 

التنفيذي في عام ٢٠١١ قد أعلن عن تصميم المقر 
الجديد للشركة وأطلق عليه اسم «سفينة الفضاء»، 
وهـــو مــا تــم تــنــفــيــذه بــالــفــعــل بتكلفة تـــجـــاوزت ٥ 
كــوك  تــيــم  إلــيــه  أشـــار  مــا  بحسب  دوالر،  مــلــيــارات 

المدير التنفيذي الحالي للشركة.
«إنترناشونال  موقع  نشره  بيان  في  كوك  وقــال 
تصميم  أمس:»تم  مساء  تقرير  في  تايم»  بيزنس 
لتلهم  المقر  فــي  الــحــدائــق  مــن  شاسعة  مــســاحــات 

فريقنا، وكذلك تعود بالنفع على البيئة، لقد حققنا 
واحداً من أكثر المباني الموفرة للطاقة في العالم، 

وسنعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة».
وتعتمد سفينة فضاء أبل التي تبدأ عملها بعد أقل 
الشمسية  الطاقة  لتوليد  أسطح  على  شهرين  من 
بقدرة ١٧ ميجاوات، ومن المتوقع أال يحتاج المقر 
ـ وفق تصميمه ـ إلى أجهزة تدفئة أو تكييفات هواء 

لمدة ٩ أشهر من السنة.

سفينة أبل الفضائية تدخل الخدمة في أبريلسفينة أبل الفضائية تدخل الخدمة في أبريل

جوجل تقاضي أوبر

شركة روسية تطور دراجة  طائرةشركة روسية تطور دراجة  طائرة

 Hoversurf شــــركــــة  نــــشــــرت 
الـــروســـيـــة، لــقــطــات تـــوضـــح شــكــل 
اخـــتـــراعـــهـــا الـــجـــديـــد الــــــذي يــحــمــل 
عن  عــبــارة  وهــو   ،Scorpion اســم 
قــــادرة  مــقــعــد  ذات  نـــاريـــة  دراجـــــة 
المنازل  أعلى  بالسائق  التحليق  على 

خــالل  مــن  وهـــذا  الـــزحـــام،  لتجنب 
النارية  الــدراجــة  مــزايــا  بين  الــدمــج 
أنــشــأت  إذ   ،quadcopter الـــــ  مـــع 
لوسائل  تماماً  جديداً  شكالً  الشركة 

النقل.
الفكرة  لطرح  الشركة  وتخطط 

لــتــمــويــل جـــمـــاعـــي لــلــحــصــول عــلــى 
الــــدعــــم الـــــــالزم لــــإلنــــتــــاج، وقـــالـــت 
التالية  الخطوة  إنها   SCORPION

في عالم الطيران.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــمـــــوقـــــع «مــــــيــــــرور» 
اللقطات  تحميل  فــتــم  الــبــريــطــانــي 

الـــخـــاصـــة بـــاالخـــتـــراع الـــجـــديـــد في 
عــالــم الــنــقــل عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب، 
والـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا شــخــص أثــنــاء 
الجديدة  الطائرة  الــدراجــة  تجربة 
الخاصة  تشبه  خـــوذة  يــرتــدي  وهــو 

النارية. بالدراجة 

أبل تزود لوحة مفاتيح أجهزة 
اآليباد بثالثة أزرار جديدة

بــــورش تكشـف عــن الب
 Book One لمنافسة مايكروسوفت



٦٦
٢٠١٧ مالحميس ٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ - ٢ مارس ٢٠١٧ م  ١٤٣٨ هـ - ٢ مارس ٣ جمادى اآلخرة الحميس

الوجه اآلخر

إن  فــراغــك  أوقــــات  تقضي  كــيــف  ڈ 
وجدت ؟

فــراغ  وقـــت  يــوجــد  ال  الحقيقة  فــي   -
كــبــيــر بــســبــب ظــــــروف الـــعـــمـــل حــالــيــاً 
ألن  السيلية  لــنــادي  إعــالمــي  كــمــســؤول 
الــجــمــيــع يــعــلــم أن مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الوقت  مــن  الكثير  وبالتالي  مضغوطة 
أقضيه في العمل والبعض اآلخر يكون 
مـــع الــعــائــلــة وبــالــتــالــي نــــــادراً مـــا تــكــون 

هــنــاك أوقــــات فــراغ 
يــكــون  وجـــــدت  وإن 
أمــــــراً جـــيـــداً أحــــاول 
السفر  فــي  اســتــغــاللــه 
ألنــــــنــــــي مـــــــن هـــــــواة 
ــعــائــلــة  الـــســـفـــر مــــع ال
عندما تتاح الظروف 
وأن  خـــاصـــة  لـــذلـــك 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــــفـــــوائـــــد يــحــقــقــهــا 

ــنــقــل وزيــــــــارة الـــبـــالد  ــت اإلنــــســــان مــــن ال
واألماكن المختلفة.

البر والبحر

تقضيها  التي  األوقــات  عن  ومــاذا  ڈ 
مع العائلة ؟

تكون  لــي  بالنسبة  األوقــــات  أجــمــل   -
سواء  الدوحة  في  واألصدقاء  األهــل  مع 
أفضل  وأنني  خاصة  البحر  أو  البر  في 
الــــذهــــاب إلــــى الـــبـــر فـــي الـــشـــتـــاء حــيــث 
واألجواء  بالطبيعة  واالستمتاع  التخييم 
في  البحر  إلى  الذهاب  وأفضل  الشتوية 
أقضي  المكانين  هــذيــن  وفـــي  الــصــيــف 
أجــمــل األوقــــات مــع األصـــدقـــاء واألهـــل 
خالل  بالبر  االستمتاع  محبي  من  وأنــا 
فصل الشتاء وبالبحر في فصل الصيف 
وال أخفيك سراً إذا قلت لك إنني أحاول 

اســتــغــالل أوقـــــات الـــفـــراغ الــقــلــيــلــة جـــداً 
في  الجميلة  األجــــواء  بــهــذه  لالستمتاع 

الدوحة.  
ڈ هل تهوى اقتناء السيارات ؟

- أنا من عشاق السيارات وأحب اقتناء 
أنواع بعينها ولدي حالياً أكثر من سيارة 
ـــــــوان عـــن األخــــرى  وأفـــضـــل بــعــض األل
الــلــونــيــن األســــود واألبــيــض  فمثال أحـــب 
وطــبــعــاً لــكــل ســيــارة أوقــاتــهــا واألمــاكــن 
الـــــمـــــخـــــصـــــصـــــة لـــهـــا 
بعض  أفضل  ولكنني 
الــــــســــــيــــــارات خـــاصـــة 
ـــمـــرســـيـــدس ألنــنــي  ال
أجد نفسي معها فهي 

سيارة رائعة للغاية.
السيارات والسرعة

حـــبـــك  وهـــــــــــل  ڈ 
لـــلـــســـيـــارات يــدفــعــك 
إلى السرعة كذلك ؟

- ال ليس شرطاً كوني محباً للسيارات 
فأنا  الـــزائـــدة  لــلــســرعــة  أكـــون مــحــبــاً  أن 
أحـــتـــرم الـــطـــريـــق وال أفـــضـــل الــســرعــة 
الــزائــدة على اإلطـــالق وأفــضــل االلــتــزام 
بـــالـــســـرعـــات الــــمــــحــــددة عـــلـــى الـــطـــرق 
نوع  األوقات  بعض  في  ولكن  المختلفة 
السيارات التي تقودها هي التي تدفعك 
إلـــى تـــجـــاوز الــســرعــة الــمــحــددة لــذلــك 
بعدم  الشباب  وأنــصــح  الفرصة  أستغل 
أمر  ألنها  بالتعليمات  وااللتزام  السرعة 
الحوادث  إلى  يــؤدي  وقد  للغاية  خطير 
جميع  من  أتمنى  وبالتالي  اهللا  قــدر  ال 
وااللــتــزام  السرعة  مــن  التقليل  الشباب 
بقانون المرور واالبتعاد عن التجاوزات 
الهامة  األمــور  من  الكثير  تفقدنا  ألنها 

وأيضا ال تشعرك بالمتعة أثناء القيادة.

األكالت الشعبية

وأي  تحبها  التي  األكـــالت  هــي  مــا  ڈ 
منها تفضل ؟

الشعبية  األكـــــالت  مــحــبــي  مـــن  أنــــا   -
بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا وأفـــضـــل تــنــاولــهــا في 
الن  األصــدقــاء  مــع  أو  األهـــل  مــع  البيت 
هذه األكالت ورغم مرور السنين تبقى 
األجيال  تتوارثه  الــذي  تراثنا  من  جــزءاً 
هــذه  حـــول  الــعــائــلــة  تتجمع  مــا  ودائـــمـــاً 

يكون  الــتــي  األكــــالت 
لــــهــــا مـــــــــذاق خــــاص 
مع  تتناولها  عــنــدمــا 
األهــــــل واألصــــدقــــاء 
فـــــــي الــــمــــنــــاســــبــــات 
الــمــخــتــلــفــة وبـــعـــيـــداً 
عن األكالت الشعبية 
أنـــــــــــا أفـــــــضـــــــل أكــــــل 
الــســمــك بــكــل أنــواعــه 
والسبب في ذلك قد 

ولدينا  الــوكــرة  سكان  مــن  ألنني  يرجع 
شواطئ  مــع  طويلة  وعــشــق  حــب  عــالقــة 

بحر الوكرة.
ذكريات الوكرة

ڈ نفهم من كالمك أن لديك ذكريات 
مرتبطة بشواطئ بحر الوكرة ؟

- بـــالـــطـــبـــع نـــعـــم لــــــدي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الوكرة  شواطئ  على  الجميلة  الذكريات 
مــنــذ الــطــفــولــة مـــع األصــــدقــــاء وحــتــى 
التي  الجميلة  األيـــام  تلك  أتــذكــر  الــيــوم 
هناك  األوقـــات  أجمل  فيها  نقضي  كنا 
وبــحــكــم أنـــنـــا مـــن ســـكـــان الــــوكــــرة كنا 
على  سيراً  ونذهب  الفريج  في  نتجمع 
أو  للسباحة  إمـــا  الــشــاطــئ  إلـــى  األقـــــدام 
الــلــعــب ونــقــضــي هــنــاك أجــمــل األوقـــات 
حتى  األذهـــان  في  عالقة  زالــت  ما  التي 

خاصة  محوها  الصعب  ومــن  اللحظة 
تجعلنا  كانت  المميزة  األجواء  هذه  وأن 
نــشــعــر دومــــاً بــالــســعــادة والــمــتــعــة وهــي 
نفسها مصدر للسعادة حتى اآلن عندما 

نعود قليال بالذاكرة إلى الوراء.
بطوالت الفرجان

ڈ وماذا عن هواياتك المفضلة ؟
وكرة  عامة  بصورة  الرياضة  تبقى   -
القدم بشكل خاص أهم الهوايات بالنسبة 
لــــي وأنــــــا مــــن مــحــبــي 
الـــلـــعـــب مــــع أصـــدقـــاء 
الــــــفــــــريــــــج وعــــــشــــــاق 
لــبــطــوالت الــفــرجــان، 
ـــهـــا فـــرصـــة تــجــمــع  ألن
واألصدقاء  األصحاب 
على ممارسة الرياضة 
إلى  تعيدنا  أجـــواء  فــي 
أيام الطفولة الجميلة، 
ورغــم ظــروف العمل 
وضـــيـــق الــــوقــــت لــكــنــنــي حـــريـــص عــلــى 
ممارسة الرياضة، ولكن ليس بالصورة 
لقلة الوقت إال أن األمر  المطلوبة نظراً 
األوقــات  بعض  فــي  أكبر  بــصــورة  يكون 

عن غيرها.
ڈ نــفــهــم أنــــك تــحــن إلــــى الــمــاضــي 

وتعتبره أفضل من اآلن ؟
- بــالــطــبــع هـــنـــاك دائـــمـــا حــنــيــن إلــى 
جوانب  مختلف  في  وذكرياته  الماضي 
الـــحـــيـــاة وهـــنـــاك بــعــض األشــــيــــاء كــانــت 
أفضل لول عن اليوم ومن وجهة نظري 
والء  لديه  كان  زمــان  الالعب  أن  أعتقد 
وانــتــمــاء أكــبــر مــن اآلن لــنــاديــه ويظهر 
ذلــــك مـــن خــــالل مـــا كــــان يــقــدمــه من 
مستوى في الملعب أما حاليا فقد تحول 
الوالء إلى البحث عن المادة في ظل ما 

يعرف باالحتراف، وأتذكر عندما كنت 
مقابل  بــدون  ألعب  كنت  للوكرة  العــبــاً 
أرتديه  الذي  والقميص  النادي  في  حباً 
وهو ما كان يجعلني أشعر بالمسؤولية 
ألوم  ال  وأنــا  حالياً  اختلف  الوضع  ولكن 
الالعبين حالياً ألن الوضع اختلف وباتت 

األمور تقاس بمعايير العصر الحالي.
ذكريات رياضية

ڈ مـــــا هـــــي أهــــــم الـــــذكـــــريـــــات فــي 
مشوارك ؟

أن  شــــــــــــــــــك  ال 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
المرتبطة  الذكريات 
بــــــاإلنــــــجــــــازات الـــتـــي 
وفي  كالعب  حققتها 
مــقــدمــتــهــا الــحــصــول 
ـــقـــاب  عـــلـــى ثــــالثــــة أل
فــــــي مـــــوســـــم واحــــــد 
مــع نــادي الــوكــرة في 

بلقب  فـــوزنـــا  حــيــث   ٩٩-٢٠٠٠ مــوســم 
الدوري وكأس الشيخ جاسم وكأس ولي 

العهد وكنت قائد الفريق في ذلك 
الوقت كما حصلت مع الوكرة 

عــلــى لــقــب أفــضــل فــريــق 
آســــــيــــــوي فــــــي مـــوســـم 

وذلـــــــك   ٩٩-٢٠٠٠
مــــن حـــيـــث األرقــــــام 
ـــــــات  ـــــــي واإلحـــــــصـــــــائ
ثالثة  على  لحصولنا 
ألــــقــــاب فــــي مــوســم 
واحــــــد تـــحـــت قـــيـــادة 

ــــمــــدرب الـــجـــزائـــري  ال
رابح ماجر وفي الموسم 

التالي ٢٠٠٠-٢٠٠١ حصلنا 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري لــتــكــون 

الــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخ الـــنـــادي التي 
نحصل فيها على لقب الدوري.

العمل  إلـــى  اتــجــهــت  لــمــاذا  أخـــيـــراً  ڈ 
اإلداري ؟

- من الصعب على أي رياضي خاصة 
العب الكرة االبتعاد عن المالعب فجأة 
وأنا  الرياضة  ممارسة  عن  التوقف  بعد 
إلى  ويحتاج  صعباً  األمــر  أجــد  شخصيا 
المزيد من الوقت وهناك بعض قدامى 
الـــالعـــبـــيـــن يــتــجــهــون 
إلى التدريب والبعض 
اآلخــــــــر إلـــــــى الـــعـــمـــل 
وبــالــنــســبــة  اإلداري 
لـــــعـــــمـــــلـــــي حــــــالــــــيــــــاً 
كــــمــــســــؤول إعـــالمـــي 
يبقى  السيلية  لــنــادي 
مــــــــجــــــــرد وظـــــيـــــفـــــة 
رياضي  إداري  وعمل 
يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عــن 
مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة وهـــنـــاك اخــتــالف 
في إحدى  كبير بين كونك العباً 
فـــــرق الــــــــدوري وبــيــن 
العمل اإلداري ألن 
ليس  الــوظــيــفــة 
فـــيـــهـــا نــفــس 
الــــضــــغــــوط 
الـــكـــبـــيـــرة 
الــــــــــــتــــــــــــي 
ـــــــــكـــــــــون  ت
عــــــــــــلــــــــــــى 
الـــــــالعـــــــب 
سعيد  وأنــــا 
في  بــالــعــمــل 
هــــذا الــمــنــصــب 

حالياً.

ناصر المفتاح نجم الكرة القطرية األسبق لـ منوعات [:

ذكرياتي على شاطئ الوكرة ال تُنسى 
ـــل  ـــجـــمـــي ــــــن ال ــــــزم ــــــــــام ال ــــــوالت الــــــفــــــرجــــــان تُــــعــــيــــدنــــي ألي ــــــط ب

والمسؤول  سابقاً  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  نجم  المفتاح  ناصر  أكد 
اإلعالمي لنادي السيلية حالياً أنه من عشاق األكالت الشعبية التي تعكس 
إلى  باإلضافة  هــذا  العائلة،  أفــراد  لتجمع  فرصة  وتشكل  األصيل  تراثنا 

عالقة  ولــديــنــا  الــوكــرة  ســكــان  مــن  كــونــه  للسمك  عشقه 
وذكريات  الوكرة،  بحر  شواطئ  مع  طويلة  وعشق  حب 

ال تمحوها األيام.
نــاصــر الــمــفــتــاح قـــال فــي حـــوار مــع مــنــوعــات [ 
األبيض  اللون  ويعشق  المفضلة  سيارته  المرسيدس  إن 
الــشــبــاب إلــى االلــتــزام بقوانين الــمــرور  واألســــود، داعــيــاً 
وتجنب السرعة نظراً لنتائجها الخطيرة وكونها تفقدهم 
السفر  محبي  مــن  أيــضــاً  أنـــه  إلـــى  الفــتــاً  الــقــيــادة،  متعة 
من  أنــه  كما  الكافي،  الوقت  توفر  كلما  عليه  ويحرص 
محبي البر شتاًء والبحر صيفاً حيث يقضي أوقاتاً ممتعة 

مع األهل واألصدقاء. وقال المفتاح إن بطوالت الفرجان تعيده إلى أيام 
تميزوا  الـــذي  والعبيه  الجميل  للماضي  يحن  حيث  الجميلة،  الطفولة 
الــوالءات  أصحاب  الحاليين  الالعبين  بعكس  ألنديتهم  الكبير  باالنتماء 

المادية والبحث عن االحتراف.

لعبت مع نادي الوكرة بدون مقابل 
حصلت على ثالثة ألقاب رياضية عام ٢٠٠٠ 

هو أحد نجوم الزمن الجميل للكرة القطرية يمتلك سيرة مشرفة ويعد 
مالعب  في  بصمة  تركوا  الذين  الالعبين  من  واحــداً 
أو  الــوكــرة  نــادي  بقميص  ســواء  القطرية  الــقــدم  كــرة 
قــدوة  الــريــاضــيــة  مسيرته  وتعتبر  العنابي  بقميص 
فني  مستوى  من  قدمه  لما  الحالية  لألجيال  حسنة 
وسلوك أخالقي في مالعبنا خالل فترة التسعينيات 
التالية  السطور  في  سنحاول  الجديدة  األلفية  وبداية 
عن الجانب  استعراض الوجه اآلخر من حياته بعيداً 
الــريــاضــي الــمــعــروف للجميع وذلــك مــن خــالل إلقاء 
الضوء على بعض المحطات الهامة المتعلقة بأسلوب 
حياته وأهم األشياء التي يفضلها وكيف يقضي أوقاته 
عندما تسمح له ظروف عمله .. منوعات [ التقت مع ناصر المفتاح 
نجوب  أن  التالية  الــســطــور  فــي  وحــاولــنــا  القطرية  للكرة  الــســابــق  النجم 
وإليكم  عنه  الكثيرون  يعرفه  ال  والــذي  حياته  من  اآلخر  العالم  في  معه 

التفاصيل في السطور التالية ..

حوار: رمضان مسعد

ناصر المفتاح نجم الكرة القط

ـــ ب

أهوى السفر .. 
وأقضي أوقاتاً 
ممتعة في البر

عشقي للسيارات
ال يدفعني 

للسرعة الزائدة

والء الالعبين الحاليين 
أصبح مادياً .. وهمهم 

االحتراف

لعبت للوكرة بدون 
مقابل وحصلت على 

ألقاب رياضية

جاسم وكأس ولي
ريق في ذلك 

ع الوكرة
ريــق 

ـــم 
ك 

ي
سم 

حصلنا
لــتــكــون  ي

ب و بين بير
فـــــرق الــــــــدو
العمل اإل
الــوظ
فـــي
ال

و
بــال
هــــذا

حالياً.



٧٧
الخميس ٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ - ٢ فبراير ٢٠١٧ م

المقهى الثقافي

ڈ  مـــا آخــــر مــســتــجــداتــك 
على الساحة التشكيلية؟

مــــــــؤخــــــــراً  شـــــــــاركـــــــــت   -
بــــمــــهــــرجــــان الــــجــــنــــادريــــة 
زمــالئــي  مــن  نخبة  بصحبة 
الــتــشــكــيــلــيــيــن، وقـــــد قــمــت 
«تميم  بعنوان  لوحة  بإنجاز 
الـــعـــزم.. وســلــمــان الــحــزم» 
بــــرفــــقــــة زمــــيــــلــــي الــــفــــنــــان 
فــهــد الــمــعــاضــيــد، وقـــد جــاء 
لعمق  تجسيد  بمثابة  العمل 
والمملكة  قطر  بين  العالقة 
تلك  عبر  السعودية،  العربية 
وضعها  تــم  الــتــي  الــجــداريــة 
القطري  الجناح  مدخل  في 
فيها  واخــتــرنــا  بالمهرجان، 
تــجــمــع  صــــــــورًة  نــــرســــم  أن 
حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثــانــي أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى، 
الشريفين  الحرمين  وخادم 
الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الــعــمــل  والقــــــى  ســــعــــود،  آل 
الـــجـــنـــاح  زّوار  اســـتـــحـــســـان 
الـــقـــطـــري، الـــذيـــن تـــوافـــدوا 

أيــام  مــدار  على  كبيٍر  بشكٍل 
المهرجان، ولقد قصدنا من 
نجعل  أن  العمل  هــذا  خــالل 
الـــفـــن وســيــلــة لــلــتــعــبــيــر عما 
يــجــول بــخــاطــرنــا، وســعــيــت 
من  نتيجة  ألفضل  للوصول 
تمثل  مــعــّبــرة  لـــوحـــة  خــــالل 
والفخر  السعادة  مشاعر  كل 
الــتــي خــالــجــتــنــي جــــّراء هــذه 
األولــى  بوصفها  الــمــشــاركــة، 
لي في مهرجان الجنادرية، 
وامتداداً لمشاركات في عدد 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  مـــن 

الخليجي بما فيها المملكة.
 مفردات بيئية مفردات بيئية

شـــغـــفـــك  بــــــــــدأ  ـــــى  مـــــت ڈ 
بمفردات البيئة والواقعية؟

- بدأت بالرسم وأنا طفل 
االبتدائي،  الثالث  الصف  في 
الفن  لــهــذا  عشقي  ودفــعــنــي 
لــمــســك فــرشــاة الــزيــت منذ 
األول  الـــــصـــــف  فــــــي  كــــنــــت 
من  الرغم  وعلى  اإلعــدادي، 
صــعــوبــة ذلــك عــلــّي فــي تلك 
الـــمـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة، لــكــن 

اإلصــــــــرار دفـــعـــنـــي لــتــخــطــي 
مـــرحـــلـــة الـــقـــلـــم الـــرصـــاص 
معي  بدأت  فالهواية  مبكراً، 
تعلمت  حيث  طفولتي  منذ 
الـــظـــل والــــضــــوء بــالــرصــاص 
ورســمــت الــواقــع بــاإلحــســاس 
سريعاً  انتقلت  ثم  الفطري، 
ذلك  وأثناء  الزيت.  لمرحلة 
تــأســســت عــلــى حــب الــتــراث، 
بــصــفــتــي ابـــــن هـــــذه الــبــيــئــة 
فرحت  فيها،  وجدتني  التي 
أجسد مفرداتها في لوحاتي، 
وربـــمـــا لـــم يــســمــح لـــي سني 
بــمــواكــبــة ومــعــايــشــة مــراحــل 
سائداً  كان  قطرية  تاريخية 

فــيــهــا بـــعـــض الــــمــــوروثــــات، 
لــــكــــنــــنــــي كـــــنـــــت أســــــتــــــدرك 
ــتــنــقــيــب  ـــــك بـــالـــبـــحـــث وال ذل

عن  تكشف  الــتــي  والـــدراســـة 
تــفــاصــيــل دقــيــقــة تــســاعــدنــي 
هذه  لنقل  لوحاتي  إبداع  في 

ــيــات الـــتـــراثـــيـــة  إلــى  الــجــمــال
توثيقها. وبالتالي  اللوحة، 

ڈ مــا هــي الــنــصــائــح الــتــي 
تقدمها لكل من يهوى الفن؟
تـــوفـــر  أهــــمــــيــــة  بـــــقـــــدر   -
أشياء  هناك  أن  إال  الموهبة 
أخـــــرى مـــن الــــضــــروري أن 
تــــتــــواجــــد فـــــي الــــفــــنــــان مــن 
أجـــــــل تـــحـــقـــيـــقـــه لـــلـــنـــجـــاح، 
فــــعــــلــــيــــه صـــــقـــــل مـــوهـــبـــتـــه 
من  تطويرها  على  والــعــمــل 
ــــــورش  خـــــالل الــــــــــدورات وال
ومن  والممارسة،  واالطــالع 
العديد  هــنــاك  أن  الــمــالحــظ 
مــــن الـــمـــوهـــوبـــيـــن والــــذيــــن 

يــمــتــلــكــون مــلــكــات إبــداعــيــة 
يستطيعون  ال  لكنهم  عالية 
ذلك  ويعود  النجاح،  تحقيق 
لــعــدم الـــقـــدرة عــلــى تــســويــق 
مــوهــبــتــهــم، فــتــعــلــم تــســويــق 
اإلبــــــــــــداع ضــــــــــرورة فـــنـــيـــة، 
تكفي،  ال  وحدها  والموهبة 
إلى  يحتاج  شك  بال  فالفنان 
باستمرار  الــفــرص  استغالل 
لخلقها  أحياناً  يسعى  والــتــي 
لــنــفــســه مــــن خـــــالل تــكــويــن 
ــــعــــالقــــات والـــــتـــــواجـــــد فــي  ال
الــمــحــافــل الــفــنــيــة فـــي إطـــار 
ـــــه األولـــــــيـــــــة فــي  مـــــحـــــاوالت

بالذات. التعريف 
التصوير الفوتوغرافيالتصوير الفوتوغرافي

بعيداً  هــوايــاتــك  مــاهــي  ڈ 
عن مجال الفن التشكيلي؟

التصوير  فــي  مــيــول  لــي   -
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي وتـــصـــويـــر 
األمــر  يــرجــع  وربــمــا  الفيديو 
تنظر  الــفــنــان  عــيــن  أن  إلـــى 
دائماً إلى مفردات الواقع من 
أن  وتــريــد  مختلف  مــنــظــور 
وجهة  خــالل  من  عنها  تعبر 

نــظــر مــغــايــرة، وبــشــكــل عــام 
فإنني أميل لتعلم الكثير من 
شخصيتي  تثري  التي  األمور 
المجال  في  الــورش  كحضور 
التشكيلي، ناهيك عن القراءة 
الـــتـــي تــصــقــلــنــي كــتــشــكــيــلــي، 
ــفــنــان يــحــتــاج إلــــى وعــي  فــال
مــطــلــعــاً  يـــكـــون  وأن  خـــــاص 
ومــثــقــفــاً حــتــى يــســتــطــيــع أن 
يصبح مبدعاً صاحب رسالة.
فنية  أعمال  هناك  هل   </
استوقفتك واستوحيت منها؟

مــن  الـــــعـــــديـــــد  هـــــنـــــاك   -
تأثرت  الــتــي  الفنية  األعــمــال 
بها وقد تكون ألهمتني دون 
أتأثر  لــم  أنني  إال  أشــعــر،  أن 
بأي  مــبــاشــراً  مــن قبل تــأثــراً 
عمل فني حيث لم يسبق لي 
واســتــوحــيــت عــمــالً مــن عمل 
فـــنـــي آخــــــر، فـــمـــن الــمــمــكــن 
أثـــــراً  أن يـــتـــرك عـــمـــل فـــنـــي 
يوحي  ال  ولكنه  نفسي،  فــي 
فكرة  إلــى  مباشر  بشكل  لــي 
معينة، فاألفكار دائماً تتدفق 

من داخلي.

الفنان أحمد المسيفري لــ منوعات [:

بـــدأت الــرسم فــــي االبتـــدائيــةبـــدأت الــرسم فــــي االبتـــدائيــة
ــــــــه ــــــــردات ــــــــف ــــــــى حــــــــــــب الــــــــــــــتــــــــــــــراث ولــــــــــوحــــــــــاتــــــــــي تـــــــجـــــــســـــــد م ــــــــل ــــــــأســــــــســــــــت ع ت

تــــكــــفــــي ال  ــــــــــا  ــــــــــده وح ــــــــمــــــــوهــــــــبــــــــة  وال ــــــة  ــــــي ــــــن ف ضــــــــــــــــــــرورة  ـــــــــــــــــــــــداع  اإلب ـــــــق  ـــــــســـــــوي ت

ي

كتب – أشرف مصطفى
لم تسرقه إغواءات الحداثة وما بعدها فذهب بعيداً 
مجسداً  بيئته،  لمفردات  وعشقه  األول  شغفه  باتجاه 
في لوحاته كل ما طالته مخيلته من فضاءات بصرية 
والخيول  الــصــقــور  فاحتلت  عليها،  طــفــالً  عينيه  فتح 
وكــافــة مــفــردات تــراثــه الــقــطــري مــكــانــاً هــامــاً وســط 
أعماله، إنه الفنان أحمد المسيفري الذي استطاع عبر 
أنامل تمتلك حاسة فنية عالية وضع بصماته الخاصة 
ثم  الواقع  تفاصيل  أدق  تلتقط  فنّية  ريشة  خــالل  من 
تقوم بترجمتها في أعمال إبداعية، ورغم تعّمقه في 
يجعله  لــم  ذلــك  أن  إال  الــواقــعــيــة  التشكيلية  الــمــدرســة 
من  عليه  يضيف  راح  بل  هو،  كما  الواقع  بنقل  يكتفي 
برؤيته  العمل  تقديم  مــحــاوالً  الفنية  بلمساته  عــنــده 
نحو  بــذلــك  ليتجه  المنقولة  الطبيعة  لــهــذه  الــخــاصــة 
يعيشها  خاصة  حالة  على  إطاللة  ويكون  التجريدية، 
فن  مجرد  إبداعه  يكون  ال  بحيث  للمتلقي،  ويقدمها 
تعبيرية  بحالة  ذلــك  يتم  ولــكــي  كالكاميرا  تسجيلي 

تخّص رؤيته.

صقل الموهبة 
وتطويرها 

شرط لتحقيق 
النجاح

أهوى التصوير 
الفوتوغرافي 

وأرى الواقع من 
منظور مختلف

إحدى لوحات أحمد المسيفري

مع  نستعرض  اليوم  عدد  في   :  ] الدوحة- 
التشكيلية  أعماله  من  مجموعة  المال  علي  الفنان 
التي تندرج تحت المدرسة الواقعية التعبيرية أو ما 
يمكن أن نطلق عليه «البورتريه الحداثي»، رسمها 
وهو متأثر بتجارب الفنان العالمي فوكا، وهو واحد 
الرسم،  في  الخاص  وتكنيكهم  أسلوبهم  يتبع  ممن 

ويقول المال تعليقاً على أعماله: 
عادة ما تكون لوحاتي بها تداخالت لونية عبثية، 
كــان  الــتــي  الفلسفية  األعــمــال  الــلــوحــة  هـــذه  وتــشــبــه 
أضفت  ولكنني  بيكاسو،  العالمي  الفنان  ينتهجها 
إليها أبعاداً أخرى لتشكل خطاً مغايراً ومختلفاً عن 
أساليب هؤالء األساتذة، وأنا دائماً أحرص على أن 
فعندما  يميزني،  الــذي  الــخــاص  أسلوبي  لــي  يكون 
يرى أي شخص أعمالي يعرف أنها لي بسبب إضفاء 
أساتذتي  حتى  اآلخرين  عن  تميزني  خاصة  بصمة 
من  أســعــى  ويضيف:  مــدارســهــم،  مــن  أتعلم  ومــن 
خـــالل أعــمــالــي لــلــتــعــريــف بــعــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
العالمية الذين أثروا الحياة باكتشافاتهم وإبداعاتهم 
وجـــهـــودهـــم فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت مــثــل أيــنــشــتــيــن 

الحالية  المرحلة  وفــي  شابلن،  وشــارلــي  وغــانــدي 
بدأت في التركيز على اإلتيان بمفردات أخرى أكثر 
الحداثية.  الطرق  على  انفتاحاً  أكثر  وبأسلوب  تنوعاً 
ويتحدث المال من خالل أعماله الفنية التي شهدها 
مفهوم  عــن  كــتــارا  فــي  أقيم  الــذي  األخــيــر  معرضه 
هذا  فــي  قــائــالً:  الــحــديــث،  التعبيري  الــواقــعــي  الــفــّن 
التجربة  لهذه  تحديثي  نقل  قصدت  الفني  الحدث 
أن  أحببت  حيث  جــديــد،  وأســلــوب  قطرية  بأنامل 
خالل  مــن  اإلنــســان  فيها  يمّر  التي  الــحــاالت  أشــرح 
هذه  تلتقي  وعندما  مــدلــول،  لــه  لــون  فكل  الــلــون، 
مختلفة  لونية  فصوالً  تُشّكل  فني  عمل  في  األلــوان 
األعــمــال  تــزخــر  وبحيث  حــيــرة،  فــي  الــزائــر  تجعل 
األلـــوان  تــنــاغــم  خـــالل  مــن  خــاصــة  تعبيرية  بقيمة 
بين األسود واأللوان الحارة واأللوان الصارخة. عبر 
تجربة جديدة للبورتريهات الحداثية، كما أحب أن 
أعّرف لعالمنا ومجتمعنا القطري ومن خالل هذا 
البورتريه  مجال  في  المختلف  التكنيك  من  اللون 
وجـــوهـــاً عــربــيــة وعــالــمــيــة مــشــرقــة لــهــا ابــتــكــاراتــهــا 

وإبداعاتها.

علي المال: لوحاتي واقعية تعبيريةعلي المال: لوحاتي واقعية تعبيرية

علي المال

من أعمال أحمد المسيفري

من أعمال علي المال
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المحترفين مهنة  الصايغ 
مـــنـــوعـــات [:   - الــــدوحــــة 
الفنون  من  الذهب  صياغة  تعتبر 
الــقــائــمــة بــذاتــهــا والـــصـــائـــغ فــنــان 
مــحــتــرف يـــدرك مــواطــن اإلبـــداع 
الــصــاغــة  دأب  وقـــد  صــنــعــتــه  فـــي 
الــحــاضــر  أو  الــمــاضــي  فـــي  ســــواء 
عــلــى الــتــفــنــن فــي هـــذه الــصــنــاعــة 
فــابــتــكــروا أنــواعــاً وأشــكــاالً نــادرة 

الفائقة. والمهارة  بالدقة  تتسم 
وتـــــمـــــتـــــاز قــــطــــر بــــــــأن مـــهـــنـــة 
المهن  أقــدم  من  كانت  الصياغة 
الــتــي مــارســتــهــا بــعــض الــعــائــالت 
قطر  أهــل  كــان  حيث  قــطــر،  فــي 
قـــديـــمـــاً يـــصـــوغـــون الــمــجــوهــرات 

العصور. تلك  فناني  بأنامل 
استخدامه  يقتصر  لم  والذهب 
فقط  المرأة  زينة  على  قطر  في 
ـــعـــادات وطــريــقــة  بـــل امـــتـــزج بـــال
وصارت  قديماً  لالدخار  مختلفة 
الـــــمـــــرأة تـــحـــمـــل قــــالئــــد الـــذهـــب 

والخزينة. للزينة 
ويــــتــــمــــتــــع الــــــذهــــــب بـــأهـــمـــيـــة 
اقــــتــــصــــاديــــة وســــيــــاســــيــــة فـــاقـــت 
جــمــيــع أنـــــواع الــمــعــادن الــثــمــيــنــة، 
لهذه  المختزنة  البلدان  واكتسبت 
الـــثـــروة مــواقــع إســتــراتــيــجــيــة في 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــدائــرة 
ــبــنــيــة  ال إن  حـــيـــث  الــــعــــالــــم،  فــــي 
له  تسمح  ال  الــمــعــدن  لــهــذا  اللينة 
بــالــظــهــور بــشــكــل نــقــي خــــاٍل من 
الوردي  الذهب  فهناك  الشوائب، 
مــن   ٪٢٠ عـــلـــى  يـــحـــتـــوي  الـــــــذي 

الفضة و٥٪ من النحاس، وهناك 
األبـــيـــض  أو  الـــــرمـــــادي  الــــذهــــب 
مــن   ٪٢٠ عـــلـــى  يـــحـــتـــوي  والــــــذي 
أبيض  معدن  وهو  النيكل  معدن 
نوعان  وهناك  الفضة.  من  و٥٪ 
مــــن الــــذهــــب يـــخـــتـــلـــفـــان حــســب 
درجــــة الـــنـــقـــاوة، فــالــذهــب عــيــار 
األنـــواع،  أنــقــى  يعتبر  قــيــراطــاً   ٢٤
يحتوي  قيراطاً   ١٨ عيار  والذهب 
على ٧٥٪ من معدن الذهب و١٢ 
إلى ٢٠٪ فضة، ومن ١ إلى  ١٢٪ 

النحاس. من 

الخميس ٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ - ٢ مارس ٢٠١٧ م

صـــورة  مــنــوعــات [:   - الـــدوحـــة 
المفتاح  إبراهيم  الزميل  عدسة  التقطتها 
الشراعي  الــطــيــران  ريــاضــة  العــبــي  ألحــد 

سيلين،  ســمــاء  فــي  طــائــرتــه  يــقــود  وهـــو 
تحجبه  الـــــذي  الــشــمــس  قــــرص  ــفــه  وخــل

بعض الغيوم.

تــعــتــبــر   :] ـــوعـــات  مـــن  - الـــــدوحـــــة 
من  واحـــــدة  الــنــحــاســيــة  األدوات  صــنــاعــة 
ــقــديــمــة في  أهــــم الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــراثـــيـــة ال
قــطــر، حــيــث كــانــت الــبــيــوت فـــي الــمــاضــي 
تــزخــر بـــاألوانـــي الــنــحــاســيــة الــتــي كـــان لها 

عديدة. استخدامات 
رئيسياً  عنصراً  النحاسية  األواني  وكانت 
في محتويات جميع المنازل في قطر وما 
زالـــت الــعــائــالت حــتــى هـــذه الــلــحــظــة تلجأ 
لشراء النحاس بصورة كبيرة، وإن لم تعد 

النحاسية  الطبخ  أوانــي  تستخدم 
تــزيــيــن  تـــفـــضـــل  أنــــهــــا  إال 

مــنــازلــهــا بــهــذه الــمــادة 
الــتــي تــضــفــي شــكــالً 

جـــمـــالـــيـــاً واضـــحـــاً 
فـــــي ديـــــكـــــورات 

المنزل.
والـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر 
مـــن الــمــواطــنــيــن 
يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 

وجـــــــــــــود الــــتــــحــــف 
ـــــوعـــــة مـــن  ـــــمـــــصـــــن ال

الـــنـــحـــاس فـــي مــنــازلــهــم 

ومـــا زالــــوا حــتــى اآلن يــفــضــلــون «الــــدالل» 
الــنــحــاســيــة الــمــخــصــصــة إلعــــــداد الــقــهــوة. 
وتـــنـــتـــشـــر فـــــي قـــطـــر أعـــــــــداد قـــلـــيـــلـــة مــن 
سوق  ويتضمن  الــنــحــاس،  تشكيل  محالت 
بصناعة  تقوم  التي  المحالت  بعض  واقــف 
النحاس ومحالت أخرى تهتم ببيع األواني 
بأسعار  النحاس  من  المصنوعة  واألدوات 
النحاس  مــعــدن  وعــرف  للجميع.  مناسبة 
هيئة  عــلــى  الطبيعة  فــي  يــوجــد  كــان  الـــذي 

بالصخور  مخلوطة  نقية  حمراء  قطع 
وبــــمــــعــــرفــــة اإلنــــــســــــان طــــرق 
ــنــحــاس، تم  اســتــخــالص ال
في  النحاس  استخدام 
صـــنـــاعـــة الـــعـــمـــالت 
وأوانـــــي الــطــعــام، 
استخدم  وكذلك 
على مدى واسع 
فـــــي طــــــالء قـــاع 
الخشبية  السفن 
تتعرض  ال  حــتــى 
تّم  وكذلك  للتلف، 
اســـتـــخـــدامـــه كــلــحــام 

الحديد. لمعدن 

من أهم الصناعات التراثية

صديق المرتفعات

األواني النحاسية زينة المنازل

يعتبر الحمام البري من الطيور التي تنتشر بكثرة في الشوارع 
والمناطق السكنية، والذي تمنع وزارة البلدية والبيئة صيده أو 
من  النوعية  هــذه  تتميز  حيث  أخـــرى،  طريقة  بــأي  استغالله 
والمياه  الحبوب  فيها  تتوفر  التي  المواقع  في  باالنتشار  الحمام 
من  كبيراً  عــدداً  رصــدت  منوعات [  الحياة.  وسائل  وكل 
الحمام في منطقة األســواق، حيث يحرص العديد من الــزّوار 

على إلقاء الحبوب إلطعامه.

النحاسية  لطبخ 
تــزيــيــن  ل 

مــادة
كــالً 

اً 

 
ف

مـــن 
نــازلــهــم

وبــــمــــعــــرفــــة
اســتــخــالص
استخ
ص

لل
اســـت
لمعدن

كتب - حسين أبوندا:
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