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٤٧٫٩٤٧٫٩ ٪ يخشون 
الفحص المبكر 
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المراكب الخشبية امتداد لتراثنا العريق
الــمــراكــب  تــعــد  مـــنـــوعـــات [:   - الــــدوحــــة 
تــزال  ال  حيث  الــمــاضــي  مــن  ثميناً  ـــاً  إرث الخشبية 
امــتــداداً  يعتبر  الـــذي  تصميمها  بــجــمــال  تحتفظ 

لتراث وماضي قطر العريق.
ـــرائـــع رجــــال حــمــلــوا  وخــلــف ذلــــك الــتــصــمــيــم ال
بــأيــديــهــم عــــدة الــعــمــل لــخــروجــهــا بـــهـــذا الــشــكــل 
المميز، وهؤالء يطلق عليهم في قطر والخليج 
«الــقــالفــيــن».مــهــنــة الـــقـــالف هـــي مـــن الــمــهــن 
قطر  أبــنــاء  بعض  كــان  الــتــي  القديمة  الــتــراثــيــة 

يــمــتــهــنــوهــا فـــي الــمــاضــي خــاصــة أبـــنـــاء الــمــنــاطــق 
وصناعة  مزاولتها  على  حرصوا  الذين  الساحلية 
أقاصي  إلــى  تنطلق  كانت  التي  الخشبية  المراكب 
الخليج العربي للبحث عن اللؤلؤ أو اإلبحار إلى ما 
حيث  عديدة،  دول  مع  للتجارة  العرب  بحر  بعد 
كانت تلك المراكب الوسيلة الوحيدة التي يستطيع 
الهند  إلى  السفر  العربي  الخليج  أبناء  خاللها  من 

والجزر األخرى المتناثرة في المحيط.

ص ٨

آبل تطرح شاحن 
الوايرلس لهاتف

iPhone ٨ 
عــواصــم - وكـــاالت: يــتــرقــب عــمــالء آبــل 

اإلصــــــدار الــجــديــد مـــن هـــواتـــف األيـــفـــون، 

من  الثاني  النصف  في  ينطلق  أن  المتوقع 

هذا العام، وفي أنباء جديدة، أشير إلى 

أن آبـــل تــقــدم مــيــزة شــحــن الــوايــرلــس 

 ٥ بــحــجــم  الــمــمــيــز   iPhone  ٨ لــهــاتــف 

 iPhone  ٨ هـــاتـــف  فــقــط.يــحــتــل  أنــــش 

في  والشائعات  التسريبات  مــن  العديد 

تؤكد  اليوم  جديد  ومن  األخيرة،  الفترة 

أحـــدث الــتــوقــعــات أن آبـــل تــخــتــص هــاتــف 

بدعم  أنــش   ٥ بــحــجــم  الــمــمــيــز   iPhone  ٨

النموذج  هــذا  يــأتــي  كما  الــوايــرلــس،  شحن 

الخلفية. الجهة  في  زجاجي  بتصميم 

  ص٥

المصلى  مشروع  نجح  منوعات [:   - الدوحة 
األماكن  في  الجماعة  صالة  إقامة  تيسير  في  الثابت 
البعيدة عن المساجد والتجمعات في الحدائق، وأماكن 

النزهة والمخيمات التي ال تتوافر فيها المصليات.
الــمــشــروع الـــذي دشــنــه مــركــز حــيــاة جــديــدة التابع 
لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد اهللا للخدمات اإلنسانية 

«راف» ، يُعد سبقاً في عمل الخير وذلك تيسيراً ألداء 
الصالة وتعظيماً من قدرها، حيث شمل في مرحلته 
األولـــى ١٠ مناطق فــي كــورنــيــش الــدوحــة والــحــدائــق 
النائية  األمــاكــن  الــمــشــروع  يستهدف  حــيــث  الــعــامــة، 

والبعيدة عن المساجد في ربوع قطر.

ص٤

المصليات.. عبادة في كل مكانالمصليات.. عبادة في كل مكان

من الواسطة إلى اشتراط سنوات الخبرة

 :] مــنــوعــات  الدوحة- 
ــــــــدت عـــــــدٌد مــــن خـــريـــجـــات  أّك
وطــالــبــات جــامــعــة قــطــر وجــود 
فــي  تـــواجـــهـــهـــن  صــــعــــوبــــات   ٦
الــــحــــصــــول عـــلـــى وظــــيــــفــــة، مــا 
كبير  لــعــدد  بــطــالــة  فــي  يتسبب 
الالتي  الجامعة  خريجات  مــن 
يتخرجن باآلالف سنوياً، وعدد 
قــلــيــل مــنــهــن مــن يــحــصــل على 

مناسبة. وظيفة 
تـــلـــك  أن  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــرن 
الـــصـــعـــوبـــات تــشــمــل الـــواســـطـــة 
تطوير  وعدم  الخبرة  واشتراط 
الــــمــــهــــارات الــعــمــلــيــة واألعــــبــــاء 
العمل  األهـــل  ورفـــض  األســريــة 
مواكبة  وعـــدم  الــمــهــن،  ببعض 
الــتــخــصــص الحــتــيــاجــات ســوق 

العمل.

وأّكدن لـ منوعات [ أن 
يهتممن  الطالبات  مــن  الكثير 
الجانب  عــلــى  بــالــحــصــول  فــقــط 
األكــــاديــــمــــي والــــتــــخــــرج بــــدون 
المهارات  تطوير  على  التركيز 

الذاتية الخاصة بهن.
شــريــحــة  أن  إلــــــى  وأشــــــــرن 
ــمــنــع  كـــبـــيـــرة مــــن الـــطـــالـــبـــات تُ
ويطلب  أمــاً  لكونها  العمل  مــن 

مــنــهــا زوجـــهـــا رعـــايـــة األطــفــال 
وعــــدم االنــشــغــال بــوظــيــفــة بعد 
بعض  أن  عــن  فــضــالً  الــتــخــّرج، 
األهـــالـــي يــمــنــعــون بــنــاتــهــم من 
اختالط  بها  وظائف  في  العمل 
معينة  بمجاالت  ويحصرونها 
المدارس  في  التدريس  كمجال 

بالبنات.  الخاصة 

ص٣

أسباب بطالة خريجات الجامعةأسباب بطالة خريجات الجامعة

شرط الخبرة 
عائق أمام 
الخريجات

االهتمام االهتمام 
بالجانب بالجانب 

األكاديمي األكاديمي 
دون تطوير دون تطوير 
المهاراتالمهارات

سيطرة 
الواسطة 

على غالبية 
الوظائف

رفض األهل رفض األهل 
للعمل أو للعمل أو 
االختالطاالختالط

بعض بعض 
التخصصات التخصصات 
غير مطلوبة غير مطلوبة 

في سوق في سوق 
العملالعمل

رفض رفض 
التدريب التدريب 

والعمل بدون والعمل بدون 
مقابلمقابل

استطالع  كــشــف  مــنــوعــات [:   - الــدوحــة 
عــدم  عــن  مــنــوعــات [  ملحق  أجــــراه  رأي 

إجراء ٦٩٫٧٪ من المشاركين للفحص المبكر 
يسمعوا  لم  منهم   ٪  ١١٫٧ وأن  السرطان  عن 
بــحــمــالت الــتــوعــيــة بــشــأن الــفــحــص المبكر 
مهتمون   ٪ أن٨٨٫١  حين  الــمــرض،فــي  عــن 
 ٪ الــــمــــرض،و٨٥٫٤  عــن  مــعــلــومــات  بمعرفة 

يعرفون أهمية الفحص المبكر عن السرطان، 
وحسب االستطالع فإن ٥٦٫٦٪ لديهم صديق أو 
من   ٪٤٧٫٩ أن  كما  بالمرض،  مصاب  قريب 
المبكر  الفحص  نتيجة  يخشون  البحث  عينة 

في حال إجرائه.
ـــــراء  ـــــخـــــب وأكـــــــــــــد عــــــــــدد مــــــــن ال

المبكر  الــكــشــف  أن  والــمــواطــنــات 
يـــســـهـــم فـــــي عــــــالج الـــكـــثـــيـــر مــن 
فرصة  وأن  األمـــراض،خـــاصـــة 
العالج في المراحل األولى تكون 
تكاليف  وتتطلب  فعالية  أكثر 
وتدابير أقل وطأة عكس إذا ما 
تم اكتشاف المرض متأخراً، 
من  الــشــفــاء  نسبة  أن  حيث 
سرطان القولون والمستقيم 
اكــتــشــافــه  عــنــد   ٪ تــصــل ٩٠ 

الشفاء  نسبة  وتصل  مبكراً، 
عند   ٪١٠٠ الثدي  سرطان  من 

اكتشافه في مرحلة مبكرة.

ص ٢

الــــدوحــــة
إر الخشبية 
بــج تحتفظ 
لتراث وما
وخــلــف
بــأيــديــهــم
المميز، و
«الــقــالفــ
الــتــراثــيــة

آبل ت
الواي
٨

- عــواصــم

اإلصــــــدار الــج

أن  المتوقع 

هذا العام،

أن آبـــل تــق

٨ لــهــاتــف 

فــقــط أنــــش 

مــن العديد 

األخ الفترة 

أحـــدث الــتــوق

ال  iPhone ٨

الــوايــرل شحن 

زجا بتصميم 

استطالع كــشــف   :]
عــدم عــن  ت [ 

ن للفحص المبكر 
يسمعوا  لم  منهم 
لــفــحــص المبكر 
مهتمون   ٪ ٨٨٫١
 ٪ مــــرض،و٨٥٫٤ 

كر عن السرطان، 
٥٪ لديهم صديق أو
من  ٪٤٧٫٩ أن كما 
المبكر  الفحص  ة 

ـــــراء خـــــب
لمبكر 
ر مــن 
رصة
كون
ف
ما 
،

ء
عند

ص ٢

٧٧المها العربي ..إبداع الحياة الفطرية



هل قمت بالفحص المبكر عن 
السرطان؟

نعم

أفكر

ال

٢٢
مالخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٣ فبراير ٢٠١٧ م ٢٠١٧ ٢٣ فبراير هـ - ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٨ الخميس

استطالعات

٤٧٫٩٤٧٫٩٪ يخشون الفحص المبكر عن السرطان٪ يخشون الفحص المبكر عن السرطان
استطالع منوعات [ يكشف:

ـــــة ـــــي ـــــوع ـــــت ال بـــــــحـــــــمـــــــالت  ــــــســــــمــــــعــــــوا  ي لــــــــــم  و١١٫٧٪   .. الـــــــفـــــــحـــــــص  يــــــــــجــــــــــروا  لــــــــــم   ٪٦٩٫٧

٨٨٫٥ ٪ مهتمون بمعرفة المعلومات .. و٨٥٫٤ ٪ يدركون أهمية الفحص
الجمهور تشجع  والتوعية   .. العالج  في  يساعد  المبكر  الفحص  جانب من أحد البرامج التوعوية حول مخاطر السرطانمواطنون: 

عن   ] منوعات  ملحق  أجــراه  رأي  استطالع  كشف 
عن  المبكر  للفحص  المشاركين  مــن   ٪٦٩٫٧ إجـــراء   عــدم 
التوعية  بحمالت  يسمعوا  لم  منهم   ٪  ١١٫٧ وأن  السرطان 
 ٪ أن٨٨٫٥  حين  فــي  الــمــرض،  عــن  المبكر  الفحص  بــشــأن 
مهتمون بمعرفة معلومات عن المرض، و٨٥٫٤ ٪ يعرفون 
االستطالع  وحسب  السرطان،  عن  المبكر  الفحص  أهمية 
كما  بالمرض،  مصاب  قريب  أو  صديق  لديهم   ٪٥٦٫٦ فإن 
أن ٤٧٫٩٪ من عينة البحث يخشون نتيجة الفحص المبكر 

في حال إجرائه.
المبكر  الكشف  أن  والــمــواطــنــات  الخبراء  مــن  عــدد  وأكــد 
فرصة  وأن  األمــراض،خــاصــة  من  الكثير  عــالج  في  يسهم 

وتتطلب  فعالية  أكــثــر  تــكــون  األولــــى  الــمــراحــل  فــي  الــعــالج 
تــكــالــيــف وتـــدابـــيـــر أقــــل وطــــأة عــكــس إذا مـــا تـــم اكــتــشــاف 
المرض متأخراً،حيث أن نسبة الشفاء من سرطان القولون 
نسبة  وتصل  مبكراً،  اكتشافه  عند   ٪  ٩٠ تصل  والمستقيم 
مرحلة  في  اكتشافه  عند   ٪١٠٠ الثدي  سرطان  من  الشفاء 

مبكرة.
 ١٨ سن  فــوق  بالغ  شخص  كل  يقوم  أن  بضرورة  ونوهوا 
كان  ولو  حتى  سنوي  بشكل  طبية  فحوصات  بإجراء  عاماً 
بصحة جيدة وأال ينتظر بأن يشعر بأية أعــراض، حيث أن 
بعض أنواع السرطانات ليس لها أية أعراض معينة خاصة 
في مراحلها المبكرة، ويمكن الكشف عنها فقط من خالل 

الفحوصات الطبية.

 هبة نصار تتحدث لـ منوعات [

شــــــــددت هـــبـــه نــــصــــار - مـــثـــقـــفـــة صــحــيــة 
أهمية  على   - للسرطان  القطرية  بالجمعية 
مرض  عــن  المبكر  للكشف  الـــدوري  الفحص 
في  كــبــيــراً  دوراً  يلعب  الـــذي  األمـــر  الــســرطــان 
في  الــعــالج  فــرصــة  أن  حــيــث  الــشــفــاء،  عملية 
وتتطلب  فعالية  أكثر  تكون  األولــى  المراحل 
ما  إذا  عــكــس  وطـــــأة  أقــــل  وتـــدابـــيـــر  تــكــالــيــف 
تـــم اكــتــشــاف الـــمـــرض مــتــأخــراً،مــوضــحــة أن 
الجمعية تحرص على تدشين حمالت توعوية 
كونه  المبكر  الــكــشــف  تشجيع  تــهــدف  دوريـــة 
الركن األساسي في الوقاية والعالج عن طريق 
تــقــديــم مــعــلــومــات شــامــلــة تــســهــم فــي عملية 
المرض  مــن  الوقاية  بطرق  الكاملة  التوعية 
وأهــمــيــة تبني نــمــط حــيــاة صــحــي مــن خــالل 
الغذاء  وتناول  الرياضية  التمرينات  ممارسة 
الــصــحــي، حــيــث تــؤكــد الـــدراســـات أنـــه يمكن 
السرطانات  مــن   ٪٤٠ بنسبة  اإلصــابــة  تجنب 

باتباع نمط حياة صحي.

وعـــرفـــت خـــدمـــات الــكــشــف الــمــبــكــر بــأنــهــا 
خـــدمـــات تــســاعــد فـــي تــشــخــيــص أكـــثـــر أنــــواع 
الـــســـرطـــانـــات شــيــوعــاً فـــي دولـــــة قــطــر وهــي 
القولون  الرحم،  عنق  الرئة،  الثدي،  سرطان 
الكتشافها  وذلـــك  الــبــروســتــات،  والمستقيم، 
تكون  ال  عــادة  وأنــهــا  السيما  مبكر  وقــت  فــي 
مصحوبة بأية أعراض، مضيفة « على سبيل 
القولون  سرطان  من  الشفاء  نسبة  فإن  المثال 
مبكراً،  اكتشافه  عند   ٪  ٩٠ تصل  والمستقيم 
 ٪١٠٠ وتصل نسبة الشفاء من سرطان الثدي 

عند اكتشافه في مرحلة مبكرة.
وأكـــــدت نــصــار عــلــى ضـــــرورة أن يــقــوم كل 
شخص بالغ فوق سن ١٨ عاماً بإجراء فحوصات 
طبية بشكل سنوي حتى ولو كان بصحة جيدة 
أن  حيث  أعـــراض،  بأية  يشعر  بــأن  ينتظر  وأال 
ـــواع الــســرطــانــات ليس لها أيــة أعــراض  بعض أن
ويمكن  المبكرة،  مراحلها  فــي  خاصة  معينة 
الكشف عنها فقط من خالل الفحوصات الطبية.

قالت حنان الكواري «موظفة» بأنها لم تقم 
بالكشف المبكر من قبل ولكن صديقاتها دائماً 
يحرصن على الكشف المبكر مبينة أنها متخوفة 
صديقاتها  إحـــدى  إصــابــة  بسبب  الفحص  مــن 
ومنزلها  عملها  في  منشغلة  أنها  كما  بالمرض 
للذهاب  الكافي  الــوقــت  تجد  وال  الــوقــت  أغلب 
أن  تــحــاول  ســوف  أنها  حنان  وأكـــدت  للكشف. 
أن  خصوصاً  أسرتها  على  تحافظ  كــي  تكشف 
لــوجــود  بالفحص  دومــــاً  ينصحوها  شقيقاتها 

مــــرض وراثـــــي فـــي الــعــائــلــة 
صحتها  على  خوفها  وأيــضــاً 

مبينة أن دعم حمالت التوعية 
وصلت إلى الهواتف الذكية ولكن مازلنا نخشى 
من الكشف ونحتاج لدعم أكبر، مضيفة أن من 
 » هي  الفحص  من  السيدة  تمنع  التي  األسباب 
شعورها بالخوف من اكتشاف المرض إضافة 
إعطاء  وعــدم  والمنزل  أطفالها  مع  النشغالها 

السيدة األولوية لنفسها.

لـ  وأم  مــوظــفــة  الــخــيــاريــن  مــهــا  أوضـــحـــت 
٥ أطـــفـــال بــــأن الـــدولـــة تــحــرص عــلــى تــطــويــر 
الحمالت التوعوية من قبل المراكز والجمعيات 
لتوعية  مستمر  بشكل  بــالــســرطــان  المختصة 

السيدات بأهمية الكشف المبكر للسرطان.
كبيرة  نسبة  هناك  بــأن  مها  تــرى  حين  فــي 
من السيدات ال تعي بأهمية الكشف المبكر كما 
تقوم  وال  الكشف  بأهمية  تعي  منهم  نسبة  أن 

لديها،  مــرض  أي  اكتشاف  من  خوفاً  بالكشف 
الشفاء  على  يساعد  المبكر  االكتشاف  أن  مبينة 
مـــن الـــمـــرض كــمــا أن هــنــاك بــعــض الــســيــدات 
للفحص  والــــزوج  األهـــل  مــن  الــدعــم  ينقصهن 
تقوم  أنها  صحتهن،مؤكدة  على  خوفاً  المبكر 
بالفحص الذاتي منذ الصغر إلى اآلن ومع تطور 
المراكز تقوم بالفحص الدوري لديهم لتطمئن 

على صحتها.

قــالــت مــهــا فــيــصــل «مــعــلــمــة « إنــهــا أصيبت 
بخوف وقلق عندما أجرت فحص ألول مرة في 
مصابة  أنها  الحقاً  ليتبين  المستشفيات،  إحــدى 
بالمرض، األمر الذي أصابها باإلحباط والحزن، 
لكن زوجها ساعدها على تخطي هذه المرحلة 
والعالج والتخلص من المرض تماماً خصوصاً أنه 
كان بأوله، األمر الذي ساعدها على الشفاء بعد 
رحمة اهللا تعالى. وتابعت مها أنها حاولت إخفاء 
حزنها على أهلها وأطفالها ولكن لم تستطع أن 
تسيطر على هذا الحزن وكانت مرحلة سيئة في 
المرض  من  تخلصت  اهللا  بحمد  ولكن  حياتها 

ونصحت جميع السيدات بالكشف المبكر وعدم 
الــخــوف واإليـــمـــان بــقــدرة اهللا. وتــقــول مها إن 
كنت  التي  والجلسات  وصديقاتي  عائلتي  دعــم 
أخوضها شكلت العالج األفضل لي إضافة إلى أن 
إصابتها بسرطان الثدي جعلت زوجها يساندها 
طوال فترة العالج إضافة إلى مساندته ألطفاله 
حيث كان الداعم الرئيسي طوال رحلة عالجها 
إلى أن شفيت تماماً مضيفة أنها ما زالت تقوم 
صحتها  على  لالطمئنان  الــدوريــة  بالمراجعات 
واالنـــضـــمـــام إلـــى الــحــمــالت، لــتــبــادل الــخــبــرات 

بكيفية التعامل مع المرض.

اعتبرت غالية الجاسم «ربة منزل» أن الخوف 
يمنع المرأة من الكشف المبكر، مؤكدة أنها تهتم 
بالفحص المبكر منذ أن كانت في عمر الـ ٢٥ سنة 
يساعد  المبكر  الكشف  أن  كما  صحتها  على  خوفاً 

على الــعــالج والتخلص مــن الــمــرض فــي أولــه في 
أو  بالفحص  صحتها  تهمل  مــن  هــنــاك  الــمــقــابــل 
بتشجيع  نطالب  لذلك  الفحص  إجــــراءات  متابعة 
النساء على اإلقدام على الفحص المبكر دون خوف.

الكشف المبكر أسرع طريق للنجاة

الخوف يمنع المرأة من إجراء الفحص 

نساء ال يعرفن أهمية الكشف المبكر

دعم زوجي ساعدني على الشفاء  

مطلوب تشجيع النساء على الفحص 

هبة نصار:

حنان الكواري:

مها الخيارين: 

مها فيصل:

غالية الجاسم:

قلة الوعي وراء  تأخر 
تشخيص المرض

طــرحــت هــبــة نــصــار مــجــمــوعــة مــن األســـبـــاب الــتــي قد 
تؤدي إلى التأخر في تشخيص السرطان منها، قلة الوعي 
قوياً  مؤشراً  تكون  والتي  للسرطان  التحذيرية  بالعالمات 
على اإلصابة، لذلك من المهم التعرف على هذه العالمات 
التشخيص  إلى  تــؤدي  فورية  إجــراءات  واتخاذ  التحذيرية 
التحذيرية  بــالــعــالمــات  الــوعــي  زيــــادة  خـــالل  مــن  المبكر 
والممرضين  األطــبــاء  بــيــن  الســيــمــا  لــلــســرطــان  المحتملة 
وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية وكذلك بين عامة 

الناس.
وأضافت: يلعب التشخيص المبكر أهمية كبيرة في عالج 
والقولون  والحنجرة  والفم  الرحم  وعنق  الثدي  سرطان 
استخدام  إلى  المبكر  الفحص  ويشير  والجلد،  والمستقيم 
األفـــراد الــذيــن لديهم  مــن أجــل تحديد  بسيطة  اخــتــبــارات 
الـــمـــرض، ولــكــن لــيــس لــديــهــم أعـــراض، 
فحص  ذلــك  على  األمثلة  ومــن 
ــثــدي بــاســتــخــدام  ســرطــان ال
للثدي  الشعاعي  التصوير 
وفــحــص ســرطــان عنق 
الــــرحــــم بـــاســـتـــخـــدام 
مــــســــحــــة عـــنـــق 

الرحم.

شــف الــمــبــكــر بــأنــهــا 
خــيــص أكـــثـــر أنــــواع 
دولـــــة قــطــر وهــي 
القولون  الرحم،  ق 
الكتشافها  وذلـــك 
تكون  ال  عــادة  نــهــا 
ضيفة « على سبيل 
القولون  سرطان  ن 
مبكراً،  اكتشافه  د 
 ٪١٠٠ رطان الثدي

بكرة.
رورة أن يــقــوم كل 
ماً بإجراء فحوصات 
و كان بصحة جيدة 
أن  حيث  أعـــراض، 
س لها أيــة أعــراض 
ويمكن  المبكرة،  ا 
الفحوصات الطبية.

ة 
 

ية 
مازلنا نخشى ولكن
بر، مضيفة أن من 
 » هي الفحص  من 
ف المرض إضافة 
إعطاء  وعــدم  نزل 

ق
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إحــد
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لكن
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الـــمـــرض، ولــكــن لــيــس لــديــهــم أعـــراض،
فحص ذلــك  على  األمثلة  ومــن 
ــثــدي بــاســتــخــدام ســرطــان ال
للثدي الشعاعي  التصوير 
وفــحــص ســرطــان عنق
الــــرحــــم بـــاســـتـــخـــدام
مــــســــحــــة عـــنـــق

الرحم.

هل تخشى من نتيجة الفحص 
المبكر في حال إجرائه؟

نعم

ال

هل أنت مهتم بمعرفة معلومات 
عن المرض؟

نعم

ال

كتبت - سحر معن:



مها العجي: 

لينا فاروق:

شرط الخبرة حائط صد أمام الخريجات

الخبرة ٣ سنوات شرط مجحف  

قالت مها العجي: إن التخصص ومجال العمل له 
دور كبير في توفير الشواغر، وصحيح أن األولوية 
لــلــقــطــريــيــن ولــكــن هــــذا األمـــــر جــمــيــع الخريجين 
ســـــواء قــطــريــيــن أو غــيــر قــطــريــيــن،أي أن هــنــاك 
تــخــصــصــات أصــــال مــتــوفــرة ومــطــلــوبــة وبـــقـــوة في 
ويتخرج  مطلوبة  غير  وتخصصات  العمل،  ساحة 
منها الكثيرون،فمثال من تخرجوا من مجال العلوم 
ويطمحوا في أن يعملوا في مختبرات أو مستشفيات 
ال تتوفر لهم شواغر ويصعب استيعابهم لدى هذه 
أخــرى  تخصصات  وهــنــاك  ممتلئة،  ألنها  الجهات 

مطلوبة في الدولة ومتوفرة بشكل كبير واألمر يتعلق 
العلوم  تخصصات  توفره،مثل  ومـــدى  بالتخصص 
والتخصصات األدبية متوفرة بشكل كبير وبالتالي ال 

يوجد شواغر لهم.
وأضافت: إن هناك مشكلة أخرى لدى المؤسسات 
الحكومية والخاصة وهي التي تطالب بتوفير الخبرة 
ألي متقدم ومشكلة الخريجين ال يمتلكون أي خبرة 
عدم  ذلــك  عــن  العمل،وينتج  لسوق  تؤهلهم  والــتــي 
قبولهم في أي وظيفة أو عمل إال بعد حصولهم على 

الخبرة.

قـــالـــت لــيــنــا فــــــــاروق: تــخــرجــت من 
وأنا  وقتها  ومــن  أشهر   ٦ منذ  الجامعة 
أبحث عن عمل ولكنني وجدت شروطا 
مجحفة في كل فرصة، أهمها ضرورة 
امـــتـــالك خــبــرة ال تــقــل عـــن ٣ ســنــوات، 
متسائلة:»كيف ألي خريج أن يعمل في 

ظل وجود هذا الشرط».
وتابعت: كما أن الواسطة مازالت تلعب 
دورا كــبــيــرا فــي الــحــصــول عــلــى فرصة 

عمل، كنت على وشــك القبول في عمل 
ولكن فتاة أخرى حصلت على الوظيفة 

بدالً مني ألن لديها واسطة.
كأخصائية  تخصصها  أن  إلـــى  الفــتــة 
نفسية على الرغم من توافر العديد من 
أغلب  أن  إال  التخصص  لــهــذا  الــشــواغــر 
األمـــاكـــن تطلب خــبــرة ســنــوات عــديــدة 
من العمل وال تكتفي بالشهادة الجامعية 

فقط.

خريجات وطالبات لـ منوعات [:

٦٦ أسباب وراء بطالة خريجات الجامعة أسباب وراء بطالة خريجات الجامعة

عال عبد الكريم: عائشة مفلحي:

هناك  أن  إلى  مفلحي  عائشة  أشــارت 
أو  قطريات  ســواء  الطالبات  من  الكثير 

يتخرجن  قــطــريــات  غــيــر 
ويــــواجــــهــــن صـــعـــوبـــة فــي 
التخصص  بــســبــب  الــعــمــل 
الــــذي تــخــرجــن مــنــه من 
مشكلة  فهناك  الجامعة، 
فـــي كــــون بــعــض الــجــهــات 
تــــجــــهــــل الــــتــــخــــصــــصــــات 

الموجودة لدى جامعتنا.
هـــنـــاك  إن  وقـــــــالـــــــت: 
ـــة أخــــــــــرى وهــــي  مـــشـــكـــل
ـــــفـــــائـــــض الــــكــــبــــيــــر فــي  ال
ــــــخــــــرجــــــيــــــن مــــن  ــــــمــــــت ال
تخصصات معينة وهو ما 

يتسبب في صعوبة توظيفهم.
من  تخصصي  غيرت  لقد  وأشـــارت: 
تــخــصــص خـــدمـــة اجــتــمــاعــيــة فـــي كلية 
اآلداب ألنني علمت أن غالبية المؤسسات 
قـــد اســتــكــفــت مـــن وجـــــود أخــصــائــيــيــن 
اجتماعيين وقد تخصصت في تخصص 

نظراً  الــتــربــيــة،  كلية  فــي  خــاصــة  تربية 
الحتياج الدولة لهذا التخصص.

الــواســطــة   أن  وأكــــــدت 
ـــبـــيـــة  تــــتــــحــــكــــم فـــــــي غـــال
التوظيف  ماعدا  الوظائف 
تــراجــع  الـــذي  التعليم  فــي 
كبير  بــشــكــل  األمـــــر  فــيــه 
بعد إحكام سيطرة وزارة 
التعليم على التوظيف في 

المدارس.
الكثير  أن  وأوضـــحـــت 
مـــن الـــطـــالـــبـــات يــواجــهــن 
مشكلة االنتظار للتوظيف 
فقد يحصلن على وظيفة 
ولـــكـــن بــعــد انــتــظــار سنة 
وظيفة،  على  يحصلن  حتى  سنتين  أو 
قـــد ينسى  ــلــة جـــــداً  ولــكــنــهــا فـــتـــرة طــوي
الــفــرد مــا درســـه بعد طــول هــذه المدة 
يقوموا  أن  لهم  واألفــضــل  االنــتــظــار  فــي 
ــثــمــار هـــــذا الــــوقــــت فــــي الـــتـــدريـــب  بــاســت

واكتساب الخبرات.

هــنــاك  أن  عــبــدالــكــريــم  عـــال  أكـــــدت 
صـــعـــوبـــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــفـــتـــيـــات فــي 

إيـــجـــاد وظـــائـــف وفـــرص 
مدى  على  يتوقف  حيث 
الـــعـــالقـــات الـــتـــي يــعــرفــهــا 
خبراتهم  ومدى  الطالب 
لــيــســتــطــيــعــوا االســـتـــفـــادة 
بشكل  التوظيف  في  منها 

أسرع.
أن  ـــــــــى  إل وأشــــــــــــــــارت 
إيــــجــــاد وظـــيـــفـــة يــتــعــلــق 
تخرج  الــذي  بالتخصص 
مــــنــــه الـــــطـــــالب فـــهـــنـــاك 
إيجاد  يصعب  تخصصات 
وظـــيـــفـــة لــــهــــا، وهـــنـــاك 

لها  وظــائــف  إيــجــاد  يسهل  تخصصات 
يتخرج  تخصصات  هــنــاك  أن  خــاصــة 
مـــن الـــطـــالب  مــنــهــا عــــدد كــبــيــر جـــــداً 
لهم  وظــائــف   إيجاد  يصعب  وبالتالي 
وهـــنـــاك تــخــصــصــات أخــــرى مــطــلــوبــة 
منها. يتخرج  الطالب  من  قليل  وعدد 

كـــذلـــك  لــــتــــوظــــيــــف  ا بـــــعـــــت:إن  وتـــــا
لــــطــــالب  ا فــــعــــيــــة  دا بـــــمـــــدى  يـــتـــعـــلـــق 
عـــــلـــــى  وقـــــــــــدرتـــــــــــهـــــــــــم 
وظـــيـــفـــة  عـــــن  لــــبــــحــــث  ا
لــكــثــيــر  فــا لــــتــــدريــــب،  وا
تــوجــد  ال  ــفــتــيــات  ل ا مـــن 
ـــــة  فـــــعـــــي ـــــدا ل ا لــــــديــــــهــــــن 
لــــبــــحــــث  األمــــر،وا لــــهــــذا 
عــــن  جـــــــــــــدي  ــــــشــــــكــــــل  ب
مــــخــــتــــلــــفــــة  ئـــــــــف  وظـــــــــا
تــخــصــصــاتــهــن،  تــنــاســب 
لــفــرص  ا أن  ويــعــتــقــدن 
بــمــفــردهــا  لــهــن  ســتــأتــي 

. لها السعي  بدون 
عــلــى  نــــه  أ لــــى  إ الفـــتـــة 
يـــقـــومـــوا  أن  يـــخـــجـــلـــوا  أال  ــــطــــالب  ل ا
كـــتـــدريـــب  مـــجـــانـــي  بـــشـــكـــل  لـــعـــمـــل  بـــا
وقــدرتــهــم  نــفــســهــم  أ لــيــثــبــتــوا  مــؤقــت 
يــســعــوا  أن  وعـــلـــيـــهـــم  ـــعـــمـــل،  ل ا عـــلـــى 
طـــريـــق  عــــن  تــــهــــم  ذا إلثــــبــــات  لـــذلـــك 

وظائف. إيجاد  على  العمل 

التخصصات المطلوبة قليلةالواسطة مازالت تتحكم في الوظائف 

٣٣
 الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٣ فبراير ٢٠١٧ م

قضايا ساخنة

 

 
 
 
 
 

 
 

عائشة مفلحي

 

 

 

عال عبد الكريم

 أكــــــــد عــــــــدد مــــــن خــــريــــجــــات 
وطالبات جامعة قطر وجود عدد 
من الصعوبات التي تواجههن في 
الحصول على وظيفة مما يتسبب 
في بطالة لعدد كبير من خريجات 
الجامعة اللواتي يتخرجن باآلالف 
ســـنـــويـــاً وعــــــدد قــلــيــل مــنــهــن من 

يحصل على وظيفة مناسبة.
 وأشــرن إلى أن تلك الصعوبات 
الخبرة  واشــتــراط  الواسطة  تشمل 
العملية  الــمــهــارات  تــطــويــر  وعـــدم 
واألعـــبـــاء األســـريـــة ورفــــض األهــل 
العمل ببعض المهن وعدم مواكبة 
الـــتـــخـــصـــص الحــــتــــيــــاجــــات ســـوق 

العمل.
 وأكــــدن لـــ مــنــوعــات [ أن 
يهتممن  الــطــالــبــات  مـــن  الــكــثــيــر 
فـــقـــط بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــانــب 
األكاديمي والتخرج بدون التركيز 
ـــمـــهـــارات الــذاتــيــة  عــلــى تــطــويــر ال

الخاصة بهن.

كبيرة  شريحة  أن  إلــى  وأشــــرن 
ــمــنــع مـــن العمل  مـــن الــطــالــبــات تُ
زوجــهــا  منها  ويــطــلــب  أمـــا  لكونها 
رعــايــة األطـــفـــال وعــــدم االنــشــغــال 
عن  فــضــالً  الــتــخــرج،  بعد  بوظيفة 
بناتهم  يمنعون  األهالي  بعض  أن 
من العمل في وظائف بها اختالط 
معينة  بـــمـــجـــاالت  ويــحــصــرونــهــا 
كــمــجــال الــتــدريــس فــي الــمــدارس 
المجاالت  وهذه  بالبنات  الخاصة 

فقط.
وشددن على أن فرص الطالب 
تزيد في الحصول على وظيفة كلما 
المختلفة  الفعاليات  فــي  شــاركــوا 
والــتــطــوع وكـــانـــوا جــــزءا فــعــاال في 
يكونون  يجعلهم  وذلـــك  المجتمع 
على  وسيحصلون  جيدة  عــالقــات 
خـــبـــرة أكـــبـــر تــؤهــلــهــم لــلــتــوظــيــف 

بشكل أسرع.
مــازالــت  الـــواســـطـــة  أن  وأكـــــدن 
في  كــبــيــرا  دورا  وتــلــعــب  تــتــحــكــم 
وتحول  الــوظــائــف  على  الــحــصــول 

دون توظيف العديد من الطالب، 
مــن  ـــكـــثـــيـــر  ال أن  إلـــــــى  وأشــــــــــرن 
العمل  فــي  يعتمدون  الخريجين 
فقط،  الرئيسي  التخصص  على 
بدالً من العمل بتخصص فرعي، 
الـــطـــالب  مـــــن  الـــكـــثـــيـــر  أن  كـــمـــا 
يريدون عمال ورقيا وإداريا فقط 
بـــدون تــعــب أو مــجــهــود، وكــذلــك 
تــنــقــص الــعــديــد مـــن الــخــريــجــيــن 
الخبرة التي تؤهلهم لسوق العمل 
على  يــعــمــلــوا  أن  البــــد  وبـــالـــتـــالـــي 
اتــخــاذ الــتــدريــبــات الــالزمــة حتى 

ولو بدون مقابل.
عائق  الخبرة  شــرط  أن  وأكـــدن 
كبير أمام الخريجين الجدد حيث 
تــطــلــب الـــعـــديـــد مـــن الــمــؤســســات 
الحكومية والخاصة شرط الخبرة 
جــمــيــع  أن  خـــاصـــة  مـــتـــقـــدم  ألي 
الــخــريــجــيــن يـــفـــتـــقـــدون لــلــخــبــرة 
المطلوبة، وهو ما يتسبب في عدم 
قبولهم في الوظائف واصفين هذا 

الشرط بالمجحف.

حمدة آل خميس: 

 األهل والزوج يتحكمون 
في عمل الخريجات

قالت حمدة آل خميس: هناك صعوبة إليجاد فرص عمل للفتيات 
منهن،  قليل  عــدد  وظــائــف  على  يحصلن  فمن  الجامعة،  خريجات 
واألسباب في ذلك تعود إلى كون الكثير من الطالبات يهتممن فقط 
بالحصول على الجانب األكاديمي والتخرج بدون التركيز على تطوير 

المهارات الذاتية الخاصة بهن. 
تعود األسباب في عدم إيجاد  وأضافت: أحياناً 
وظائف إلى االكتفاء من جانب الدوائر والمؤسسات 

المختلفة وعدم وجود شواغر لديهم.
وأشــــــارت إلـــى أســـبـــاب أخــــرى أســـريـــة فهناك 
شريحة كبيرة من الطالبات تُمنع من العمل لكونها 
أمــا ويطلب منها زوجــهــا رعــايــة األطــفــال وعــدم 
االنشغال بوظيفة بعد التخرج، فضالً عن أن بعض 
األهالي يمنعون بناتهم من العمل في وظائف بها 
كمجال  معينة  بــمــجــاالت  ويحصرونها  اخــتــالط 
الــتــدريــس فــي الـــمـــدارس الــخــاصــة بالبنات وهــذه 

المجاالت فقط.
وقالت: إن كل هذه األسباب قد تتعارض أحياناً 

مع رغبة الطالبة حيث إن ميول الطالبة من البداية تلعب دورا كبيرا في 
اختيار التخصص الجامعي ومكان العمل في النهاية.

وأوضحت أن بعض الفتيات كذلك يفضلن الجلوس في البيت وعدم 
العمل على أن يعملوا في وظيفة ال يحبونها.

أسباب بطالة خريجات الجامعة

شرط 
الخبرة 

عائق أمام 
الخريجات

االهتمام االهتمام 
بالجانب بالجانب 

األكاديمي األكاديمي 
دون تطوير دون تطوير 
المهاراتالمهارات

سيطرة 
الواسطة 

على غالبية 
الوظائف

رفض األهل رفض األهل 
للعمل أو للعمل أو 
االختالطاالختالط

بعض بعض 
التخصصات التخصصات 
غير مطلوبة غير مطلوبة 

في سوق في سوق 
العملالعمل

رفض رفض 
التدريب التدريب 

والعمل بدون والعمل بدون 
مقابلمقابل

حمدة آل خميس

كتبت -هبة البيه:

Osama  Ali



غــاص الــجــنــاح الــقــطــري الــمــشــارك في 
الــعــاشــرة  نسختها  فــي  الــثــقــافــيــة  الــقــريــة 
بجامعة قطر، في أعماق التاريخ الشعبي 
القديم والتراث القطري وقدم ما يتعلق 
بمهنة الصيد القديمة وأدواتها، كما قدم 
شخصية الرجل الحكيم «شيخ القبيلة»، 
كما قدم أعضاء الجناح القطري «النهام» 
الشيبان،  به  يقوم  كــان  ما  وهــو  البحري 
تخص  الــتــي  األدوات  مختلف  وعــرضــوا 
وعملوا  الماضي،  في  المستخدمة  الصيد 
خيوط  على  والبلد  الميدار  تركيب  على 

الصيد وغيرها.
تتعلق  ديــكــورات  المنظمون  استخدم   
واتخذوا  القديمة،  والجلسات  بالماضي 
شعار «أوه يا مال»، و»فرضة الطيبين» 
والتي تعطي طابًعا بحريًا للجناح، ويهدف 
الركن القطري إلى إبراز موروث األجداد 
في كيفية قيامهم بعملية الصيد، وعملوا 
في  المستعملة  الصيد  أدوات  إبــراز  على 
الطريق  بيان  إلى  باإلضافة  الوقت،  ذلك 
يعدُّ  كان  والــذي  الوكرة  لفرضة  للوصول 

شاًقا آن ذاك.

تنافس الطالب
في  المشاركة  األجنحة  يميز  ما  أهــم   

القرية الثقافية التي حملت شعار (سكيك 
ثقافة  إبراز  في  الطالب  تنافس  قريتنا)، 
وتــــراث بــلــدانــهــم بــأفــكــار تتسم بــاإلبــداع 

والتنوع.
أما الفعاليات التي نظمتها الفتيات فقد 
آخر في عروض مسرحية  اتخذت شكالً 
وأكالت شعبية وعروض رقصات شعبية 
وغــيــرهــا مــن األشــيــاء الــمــمــيــزة وقــدمــوا 
من  باعتبارها  الزبارة  قلعة  من  نموذجاً 

األماكن التاريخية في قطر.

التراث العالمي
وقــالــت ســلــمــى الــنــعــيــمــي – عــضــو من 

لــجــنــة الــتــحــكــيــم فـــي تــصــريــح خــــاص لـ 
[: إن أكثر ما يميز األجنحة جهود 
الـــطـــالب واالهـــتـــمـــام بـــالـــتـــراث الــعــالــمــي 
الــتــراث  على  الــطــالب  تــعــرف  جيد  شــيء 
وتجسيد  مــلــمــوســة  أشـــيـــاء  فـــي  الــعــالــمــي 
قسم  كــل  تميز  وقــد  جــالــيــة،  لكل  مميز 
ثقافاته  بــعــرض  المشاركة  األقــســام  مــن 
ومـــــوروثـــــه بــشــكــل مــخــتــلــف وتــضــمــنــت 
مسرحية  وعــروضــاً  رقصات  عروضهم 
وغيرها  شعبية  وأكــالت  شعبية  وأغــانــي 
الشعبي،  بالموروث  المتعلقة  األشياء  من 

وكانت جهود الطالبات متميزة جداً.

تصميمات طالبية
يــقــدم  مـــا  جــمــيــع  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
صوتية  ومــؤثــرات  وإضـــاءة  ديــكــور  مــن 
ـــطـــالب  وتـــصـــمـــيـــمـــات كـــلـــهـــا بـــــأيـــــدي ال
فعاليات  تنظيم  بخالف  وهــذا  أنفسهم 
مــشــابــهــة مـــن شـــركـــات وجـــهـــات يــكــون 
الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى هـــــذا األمــــــر شـــركـــات 
إبداعيا  جانبا  يضفي  ما  ومتخصصون، 
حتى  اليدوية  بأعمالهم  للطالب  وميزة 
الــلــوحــات واألكـــــالت الــشــعــبــيــة كــلــهــا من 

الطالب. إعداد 
واألجــنــحــة  الــــعــــروض  إن  وتـــابـــعـــت: 

كـــانـــت تـــحـــتـــاج إلـــــى بـــعـــض اإلضــــافــــات 
والتعاون  السفارات  جانب  من  والدعم 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، لـــتـــقـــديـــم الـــمـــزيـــد مــن 
اإلضــــافــــات فــــي األجـــنـــحـــة والــــعــــروض 
أو  أكثر،  مبهرة  ستكون  وقتها  وكانت 
من  وغيرها  ومطبوعات  كتب  إضــافــة 
الـــدعـــم الـــــالزم، وكــــان مـــن الـــضـــروري 
سفراء  جــانــب  مــن  زيـــارات  عمل  كــذلــك 
حتى  أو  الطالب  لدعم  المشاركة  الدول 
زيــــارة زوجــــات الــســفــراء أو مــن يــنــوب 

الفتيات. أجنحة  في  عنهم 
كل  بصنع  قاموا  الطالب  أن  موضحة 

أو  المالبس  خياطة  حتى  بأنفسهم  شيء 
شرائها والديكور واإلضاءة وكل شيء.

ـــــــى أنـــــهـــــم كــمــقــيــمــيــن  وأشــــــــــــارت إل
االنتظار  من  البد  عام  بشكل  للعروض 
كافة  لتقييم  الــعــروض  كــل  انتهاء  حتى 
على  النهائية  التصفيات  في  المشاركين 

أن يتم اختيار ثالثة مراكز أولى.
وقالت: إن المعايير كانت في االلتزام 
الموضوع،  تقديم  في  واإلبـــداع  بالوقت 
وغــيــرهــا مــن األنــشــطــة الــتــي تــقــدم البد 
مــــن تــقــيــيــمــهــا وتـــحـــديـــد االخـــتـــالفـــات 

الشعبي. للموروث  العرض  وكيفية 

٤٤
الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٣ فبراير ٢٠١٧ م

استطالعات

مــنــوعــات [: نجح  الــدوحــة - 
تيسير  فــي  الــثــابــت  المصلى  مــشــروع 

الجماعة  صـــالة  إقــامــة 
في األماكن البعيدة عن 
الــمــســاجــد والــتــجــمــعــات 
فــي الــحــدائــق، وأمــاكــن 
الـــنـــزهـــة والــمــخــيــمــات 
ـــتـــوافـــر فــيــهــا  الـــتـــي ال ت

المصليات.
المشروع الذي دشنه 
مـــركـــز حـــيـــاة جـــديـــدة 
الشيخ  لــمــؤســســة  الــتــابــع 
ثــــــانــــــي بـــــــن عـــــبـــــد اهللا 
لـــلـــخـــدمـــات اإلنــســانــيــة 

الخير  عمل  فــي  سبقا  يعد   ، «راف» 
وتعظيما  الــصــالة  ألداء  تيسيرا  وذلــك 
مــن قــدرهــا حيث شمل فــي مرحلته 
األولى ١٠ مناطق في كورنيش الدوحة 
يستهدف  حــيــث  الــعــامــة،  والـــحـــدائـــق 
المشروع األماكن النائية والبعيدة عن 

المساجد في ربوع قطر.
ويتسع المصلى الثابت الواحد لحوالي 
٣٠ مصليا، حيث يقوم المصلون بفرد 
الفريضة  أداء  وبــعــد  الــصــالة  ســجــادة 
تطوى داخل صندوق معدني يحافظ 

ويتولى  الــجــويــة،  الــعــوامــل  مــن  عليها 
فـــريـــق اإلشــــــــراف مــــن مـــركـــز حــيــاة 
جـــــــديـــــــدة مـــتـــابـــعـــة 
واســتــبــدال  تنظيفها 
بصفة  منها  تلف  مــا 

دورية.
المصلى  ويــحــقــق 
أهـــــــدافـــــــا مـــتـــعـــددة 
أهمها: تيسير إقامة 
صـــالة الــجــمــاعــة في 
عن  البعيدة  األماكن 
المساجد والتجمعات 
في الحدائق، وأماكن 
والمخيمات  النزهة 

التي ال تتوافر فيها المصليات.
الوعي  قيمة  من  يزكي  بذلك  وهــو 
لدى الجماهير بأهمية صالة الجماعة 
وقتها  في  الصالة  إداء  عليهم  وييسر 
بصفة هذا العمل كما أخبر النبي صلى 
اهللا عليه وسلم خير األعمال وأحبها 
ودعما  للنفوس  راحة  وألنها  اهللا،  إلى 
ألواصــر  وتقوية  االجتماعي  للتواصل 

األخوة في اهللا.

المسؤولية االجتماعية

هـــذا  «راف»  مـــؤســـســـة  وتـــــوفـــــر 

منها  إيمانا  المبتكر،  الثابت  المصلى 
بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة ودعــــم 
مــؤســســات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي بنشر 
الــفــضــائــل وتــيــســيــر كـــل ســبــل الــخــيــر 
وتزكية  الوطن  رفعة  شأنها  من  التي 
الــنــفــوس بــالــخــيــر بـــــأداء هـــذا الــركــن 
األســــــاســــــي مـــــن اإلســـــــــالم بــســهــولــة 
الثاني  المشروع  هو  هذا  ويعد  ويسر. 
الـــذي يــقــوم بــه مــركــز حــيــاة جــديــدة 
لــخــدمــة الــمــصــلــيــن، حــيــث ســبــق أن 
وهو  المتنقل:  المصلى  مشروع  قدم 
مجهزة  سيارة  على  متحرك  مصلى 
بــالــمــكــبــرات الــصــوتــيــة والــفــرش التي 

تــكــفــي احـــتـــيـــاجـــات 
وذلـــك  مــصــل   ١٠٠
ـــــــضـــــــا تـــشـــجـــيـــعـــا  أي
لــــــاللــــــتــــــزام بـــســـنـــة 
ـــبـــي فـــــي إقـــامـــة  ـــن ال
الـــصـــالة فـــي وقــتــهــا 
األماكن  في  خاصة 
ــــــي تــــبــــعــــد عـــن  ــــــت ال
الــمــســاجــد وأمـــاكـــن 
الـــتـــجـــمـــعـــات حــيــث 
ـــــجـــــوب الـــمـــصـــلـــى  ي
«الــمــتــنــقــل» أرجــــاء 

مــديــنــة الــــدوحــــة إلقـــامـــة الــصــلــوات 
يوجد  التي  األماكن  خاصة  المكتوبة 

بــــــــهــــــــا تـــــجـــــمـــــعـــــات 
ــــل  ـــــــة مــــث ـــــــي ـــــــاب شـــــــب
والــشــواطــئ  السيلين 
والـــــــمـــــــنـــــــتـــــــزهـــــــات 
الكورنيش  ومنطقة 
ـــايـــر  ــــــق أســـب وحــــــدائ
من  وغيرها  زوون 
األمـــاكـــن فــي أرجـــاء 
الــــــدوحــــــة كــــمــــا أنــــه 
يــســاهــم فــي الــدعــوة 
طريق  عــن  اهللا  إلـــى 

والكتيبات  التوعوية  النشرات  تــوزيــع 
اإلرشـــــاديـــــة الـــمـــصـــرح بــهــا مـــن قبل 

الجهات المختصة.

 المصلى المتنقل

وقــد القــى مشروعا 
ـــــى الـــــثـــــابـــــت  ـــــمـــــصـــــل ال
ـــــنـــــقـــــل قــــبــــوال  ـــــمـــــت وال
واســتــحــســانــا كــبــيــريــن 
المصلين،  جمهور  من 
إلقامة  تــوافــدوا  الــذيــن 
شـــعـــيـــرة مـــــن شــعــائــر 
اإلســـــــالم مــلــبــيــن نــــداء 
وغــرد  والخير،  الــفــالح 
الــكــثــيــر مـــن الــنــشــطــاء 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
مشجعين على تبني مثل هذه األفكار 
المجتمعية التي تنمي األخالق السامية 
اإلســالمــيــة  واآلداب  الــقــيــم  وتـــدعـــم 

الحميدة.
ذراعــيــهــا  مــؤســســة «راف»  وتــفــتــح 
مـــرحـــبـــة بـــكـــل األفــــكــــار الـــتـــي تــخــدم 
القطري  المجتمع  في  اإلنساني  العمل 
التي  برسالتها  منها  إيمانا  وخــارجــه، 
يــحــمــلــهــا شـــعـــارهـــا: رحـــمـــة اإلنـــســـان 

فضيلة.

في مهرجان القرية الثقافية

الموروث الشعبي يتألق في جامعة قطر الموروث الشعبي يتألق في جامعة قطر 

المشروع يستهدف الكورنيش والمتنزهات والمخيمات

المصليات والحدائق .. عبادة في الهواء الطلق المصليات والحدائق .. عبادة في الهواء الطلق 

المصلى يتسع 
لـ ٣٠ مصلياً 
على سجادة
قابلة للطي

المرحلة األولى 
من المشروع 
شملت

١٠ مناطق

كتبت - هبة البيه:

تصوير- رام 
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الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٣ فبراير ٢٠١٧ م

تكنولوجيا

عـــواصـــم - وكـــــــاالت: أطــلــق 
مــوقــع تــويــتــر طــريــقــة جــديــدة 
األحاديث  على  الرقابة  لفرض 
غـــيـــر الــــالئــــقــــة عـــلـــى الـــمـــوقـــع 
عــــن طـــريـــق تــقــيــيــد حــســابــات 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن الــمــســيــئــيــن 
بعض  إخـــطـــار  تـــم  إذ  مـــؤقـــتـــاً، 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن عـــــن فــــرض 
رقابة على حساباتهم لمدة ١٢ 
يراها  لغة  استخدام  بعد  ساعة 
للموقع  ووفــقــاً  مسيئة.  تــويــتــر 
"ديــلــى  لصحيفة  اإللــكــتــرونــى 
هــذا  أن  الــبــريــطــانــيــة،  مـــيـــل" 
الــحــظــر الــمــؤقــت يـــحـــدث بعد 
الرئيسية  الكلمات  بعض  كتابة 
ولغة  العنصرية  الهتافات  مثل 
والــلــغــة  المثليين  مــن  الــخــوف 
ولكن  الــمــرأة،  ضــد  المتحيزة 

لم يؤكد تويتر هذا األمر.

تويتر يفرض رقابة
على األحاديث غير الالئقة

 Yotube أعــــلــــن  وكــــــــــاالت:   - عــــواصــــم 
المملوك لشركة جوجل أن هناك ما يقرب 
من مليار فيديو على الموقع تم فيها تحويل 
الصوت إلى نصوص تلقائية بدون أي تدخل 
بشري، وهذا من أجل مساعدة الصم الذين 
يبلغ عددهم ٣٠٠ مليون شخص حول العالم 
لمعرفة ما يجرى داخل تلك الفيديوهات 

دون الحاجة لمساعدة.
وكــشــفــت الــشــركــة عــبــر الــمــدونــة 
الرسمية التابعة لها على اإلنترنت 
الــفــيــديــوهــات  تــلــك  أن 
الـــــتـــــي تـــحـــتـــوي 

أكثر  كلمات  شكل  في  للصوت  ترجمة  على 
كبير  عــدد  وهــو  يومياً،  مــرة  مليون   ١٥ من 

بالنسبة لمتوسط استخدام الموقع.
الصوت  تحويل  تم  الفيديوهات  هذه  وفي 
التلقائي  التعليق  ميزة  بفضل  نصوص  إلــى 
أول  أطلقتها  التي   «automatic captions»
يتم  لم  الوقت  ذلــك  ومنذ   ،٢٠٠٦ عــام  مــرة 
استخدام الميزة فقط من قبل الصم بل أن 
من  كثيفاً  إقــبــاالً  شــهــدت  الفيديوهات  تلك 
الكلمات  قـــراءة  يفضلون  الــذيــن  األشــخــاص 
بشكل  لتعلمها  سماعها  من  بــدالً  اإلنجليزية 

أفضل.

Youtube تحول مليار فيديو إلى نصوص

عــواصــم - وكــــاالت: يــتــرقــب عــمــالء 
ـــــل اإلصـــــــــدار الــــجــــديــــد مــــن هـــواتـــف  آب
النصف  فــي  ينطلق  أن  المتوقع  األيــفــون، 
أشير  جديدة،  أنباء  وفي  العام،  هذا  من  الثاني 
لهاتف  الــوايــرلــس  شــحــن  مــيــزة  تــقــدم  آبـــل  أن  إلـــى 

فقط. أنش   ٥ بحجم  المميز   ٨  iPhone
التسريبات  مــن  العديد   ٨  iPhone هاتف  يحتل 
اليوم  جديد  ومن  األخيرة،  الفترة  في  والشائعات 
هــاتــف  تــخــتــص  آبــــل  أن  الـــتـــوقـــعـــات  أحـــــدث  تـــؤكـــد 
شــحــن  بــدعــم  أنـــش   ٥ بــحــجــم  الــمــمــيــز   ٨  iPhone
زجاجي  بتصميم  النموذج  هذا  يأتي  كما  الوايرلس، 
ــتــســريــبــات  فـــي الـــجـــهـــة الـــخـــلـــفـــيـــة.وقـــد رصـــــدت ال
أكــد  الـــذي   ،Macotacara تــقــريــر  عــبــر  الــجــديــدة 
الزجاجية  الخلفية  تتيح  أن  المقرر  مــن  أنــه  على 

الــوايــرلــس  شــحــن  مــيــزة  إضــافــة   ٨  iPhone لــهــاتــف 
فـــي الـــهـــاتـــف، كــمــا تـــتـــعـــارض هــــذه الـــشـــائـــعـــات مــع 
تــســريــبــات ســابــقــة أكـــدت عــلــى دعــم الــثــالثــة نــمــاذج 
منصة  أن  إلى  المصدر  أشار  كما  الوايرلس.  لشحن 
شــحــن الـــوايـــرلـــس لـــن تـــكـــون مـــن بــيــن مــحــتــويــات 
أنــهــا  إال   ،٨  iPhone لــهــاتــف  الــتــغــلــيــف  صـــنـــدوق 
كما  للهاتف،  االختيارية  اإلكسسوارات  أحد  ستكون 
 Lightning محول  على  الهاتف  صندوق  يشمل  ال 
آبل  أن  اآلن  حتى  الــتــوقــعــات  ٣٫٥مـــم.وأشـــارت  إلــى 
لنموذج  أنــش   ٥٫٥ بحجم   ٨  iPhone هــاتــف  تــقــدم 
أنش،   ٤٫٧ بحجم  اآلخــر  النموذج  يأتي  بينما   Plus
مع   ٨  iPhone هاتف  من  الثالث  النموذج  يأتي  كما 
جانب  إلى  الوايرلس،  شحن  ودعم   ،OLED شاشة 

الخلفية. للكاميرة  مزدوج  نظام 

آبل  TV بدقة ٤Kمايكروسوفت تكشف عن أقوى جهاز ألعاب

توفير  على  العمل  جوجل  بــدأت  وكــاالت:    - عواصم 
مصممة  بالونات  خالل  من  النائية  للمناطق  اإلنترنت 
مشروع  ضمن  تطويرها  يتم  حيث  لــذلــك،  خصيصاً 
أعلنت    الشركة  أن  إال  مستمر،  بشكل   Project Loon
عن طريقة جديدة من شأنها أن تسهل إلى حد كبير من 
باالعتماد  وذلــك  المختلفة  المناطق  في  اإلنترنت  نشر 
البالونات.  في  للتحكم  االصطناعى  الذكاء  تقنيات  على 
الشركة  فإن  الهولندي،   TNW موقع  نشره  لما  ووفقاً 
أنحاء  جميع  فــي  لتطفو  الــبــالــونــات  بــوضــع  حــالــيــاً  تــقــوم 
هبوطاً  أو  صــعــوداً  وتتحرك  حلقات،  شكل  فــى  العالم 
في  المتحركة  الرياح  لركوب  الستراتوسفير  طبقة  في 
تبتعد  وعندما  إليه،  االنتقال  إلــى  تحتاج  الــذي  االتــجــاه 
تحتاج  التي  المناطق  إحــدى  عن  البالونات  هــذه  إحــدى 
اتصال إنترنت، سيكون هناك بالوناً آخر قد حل محله.

بالونات إلتاحة اإلنترنت بالمناطق النائية

عـــواصـــم - وكــــــاالت: أعــلــنــت شــركــة 
مؤتمر  فــي  مشاركتها  مايكروسوفت 
شهر  سينعقد  الـــذي   ٢٠١٧  E٣ ألــعــاب 
يــونــيــو الــمــقــبــل، وقـــالـــت الــشــركــة عبر 
حسابها الرسمي على تويتر إنها تعتزم 
هذا  خــالل  كبيرة  مفاجأة  عن  الكشف 
الــــحــــدث، كــمــا نـــشـــرت صـــــورة تكشف 
تطوره  الــذي  األلعاب  جهاز  معالج  عن 
الـــشـــركـــة وســـيـــحـــمـــل اســـــم «مـــشـــروع 
ســكــوربــيــو»، والــمــقــرر أن يــكــون أقــوى 
جــهــاز ألـــعـــاب فـــي الــعــالــم بــفــضــل هــذا 

المعالج الجديد.
األول  هو  الــقــادم  الجهاز  يكون  ولــن 
داخـــل «مــشــروع ســكــوربــيــو»، بــل سبق 
الماضي،  العام  مبدئية  نسخة  وأطلقت 
ومن المقرر أن يأتي الجهاز الجديد مع 
تيرافلوب،   ٦ بحجم  رسوميات  معالج 

ودعم للعب بدقة عرض ٤K، وتكامل 
وان،  بوكس  إكس  وملحقات  ألعاب  مع 
ووعــدت  وسبق  الــنــواة،  ثماني  ومعالج 

الشركة بأن يكون الجهاز الجديد أقوى 
بــنــحــو أربــــع مــــرات ونــصــف مــن جهاز 

إكس بوكس وان.

كشفت   :] منوعات   - الــدوحــة 
شركة  شروع  عن   Bloomberg وكالة
آبل في اختبار جهاز Apple TV جديد 
يدعم دقة ٤K، وذلك من أجل إطالقه 
في وقــت الحــق من العام الــجــاري، إذ 
الشركة  داخـــل  الجديد  الجهاز  يُــعــرف 

.Jباسم ١٠٥
 Apple وتسعى آبل من خالل جهاز
TV إلى احتالل مكان رئيسي في غرف 
فهي  بالُمستخدمين،  الخاصة  المعيشة 
ــتــعــاقــد مع  حـــاولـــت أكـــثـــر مـــن مــــرة ال
التقليدية،  الُمحتوى  بث  شبكات  بعض 
بعض  ذكـــرت  كما  تــطــورات.  أيــة  دون 
تطوير  وخـــالل  الــشــركــة  أن  الــمــصــادر 
موصل  اخــتــبــرت   Apple TV أجــهــزة 
على  للحصول  يُستخدم  الذي   coaxial

اإلشارة من لواقط اإلشارة التقليدية.

وعــمــلــت آبــــل عــلــى اخـــتـــبـــار إضــافــة 

عوضاً  نفسه،  الجهاز  إلى  المايكروفون 

ــعــد الــخــاص  عـــن جــهــاز الــتــحــكــم عـــن بُ

إلقاء  للمستخدم  يُمكن  وبالتالي  بــه، 

األوامـــــر الــصــوتــيــة بــشــكــل ُمــبــاشــر إلــى 

عن  التحكم  جهاز  عن  عوضاً  التلفاز، 

الرابع  الجيل  في  الحال  هو  مثلما  بُعد 

.Apple TV من

عواصم - وكاالت: تعمل HTC على نظارة 
إلدخــال  تحتاج  التي  الثاني  النوع  من  جديدة 

هاتف ذكي فيها لتعمل وتستفيد من قدرته.
وستعمل نظارة HTC الجديدة مع سلسلة 
هواتفها الجديدة U وتعد الشركة بشيء مميز 
يفوق «مجرد وضع هاتف ذكي في الخوذة» 

Chia- على حد تعبير المدير المالي للشركة
الشركات  باقي  تقدمه  ما  وهــو   lin Chang
األخـــــرى الســيــمــا ســامــســونــج. واليــــــزال من 
الــمــبــكــر الــحــديــث عــن تــفــاصــيــل الــجــهــاز من 
ناحية التصميم وغيرها لكن يمكن أن نتوقع 

أنه سيدعم منصة Daydream من جوجل.

HTC تطرح نظارة ذكية

   iPhone 8     iPhone 8  شاحن وايرلس لهاتفشاحن وايرلس لهاتف
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الوجه اآلخر

عـــن  حـــــدثـــــنـــــا  بـــــــدايـــــــة  ڈ 
المستطيل  خـــــارج  مــواهــبــك 

األخضر؟
- أنــــــا مــــن عــــشــــاق الـــرســـم 
وعــضــواً  وأصــبــحــت اآلن فــنــانــاً 
للفنون  القطرية  الجمعية  في 
التشكيلية وشاركت في العديد 
ـــمـــعـــارض ســــــواء داخــــل  مــــن ال

قطر أو خارجها. 
ڈ ومـــتـــى اكــتــشــفــت هـــذه 

الموهبة؟ 
- منذ الصغر وبالتحديد في 
المرحلة االبتدائية كان مدرس 
على  يشجعني  الفنية  التربية 
للجلوس  أسعى  وكنت  الرسم 
وأجــد  للرسم  طويلة  لفترات 
سعادة ومتعة كبيرة في ذلك. 
ڈ هـــل وجـــــدت مــعــارضــة 

من األسرة؟ 
التشجيع  وجــدت  إطــالقــاً،   -
الوالد  توفي  حيث  إخوتي  من 
ســن  فـــــي  وأنـــــــــا  اهللا  رحـــــمـــــه 
صغيرة ولم أجد أي معارضة، 
تنمية  على  شجعني  والجميع 
موهبتي والحمد هللا سعيد بما 

وصلت له في مجال الرسم. 
االحترافية والموهبة 

بــــهــــذه  ــــــت  وصــــــل هــــــــل  ڈ 
الموهبة لدرجة االحترافية؟ 

- فــي الــبــدايــة لــم يــكــن هــذا 
أستغل  كنت  حيث  وارداً  األمر 
األيــــــــام الــــتــــي ال تــــوجــــد فــيــهــا 

عندما  تــدريــبــات  أو  مــبــاريــات 
كـــنـــت العــــبــــاً ألقــــــوم بــالــرســم 
واســتــمــر هـــذا األمـــر مــعــي في 
الــســنــوات األولـــــى مـــن عــمــري 
وبعد فترة توقفت عن الرسم 
لمدة لم تكن قصيرة ووصلت 

إلى ١١ عاماً. 
ڈ ومـــــا الـــســـبـــب فــــي هـــذا 

التوقف؟ 
عــمــلــي  لـــطـــبـــيـــعـــة  يــــعــــود   -
ــقــوات  فـــي ذلـــك الـــوقـــت فـــي ال
المسلحة وكنت أسافر لحضور 
ولفترات  الــخــارج  فــي  دورات 
طـــويـــلـــة ولــــذلــــك لــــم أســتــطــع 
وموهبتي  عملي  بين  التوفيق 
وكــــان الـــقـــرار بــالــتــفــّرغ الــتــام 
لـــعـــمـــلـــي ولــــكــــن فـــــي الـــفـــتـــرة 
األخـــــيـــــرة عــــــدت مــــن جــديــد 
لــلــرســم وشـــاركـــت فـــي بعض 
المعارض داخل وخارج قطر. 

الحنين للرسم 
ڈ وخالل فترة التوقف ألم 

تشعر بالحنين للرسم؟ 
موهبة  هـــذه  شــك  بـــدون   -
منحها اهللا لي وكانت سعادتي 
متعة  وأجد  الرسم  في  كبيرة 
وهــــذا  جــــديــــد  رســــــم  أي  مــــع 
من  فترة  في  صعباً  كــان  أمــر 
الــفــتــرات ولــكــن عــدت للرسم 
مرة أخرى وأستمتع بالجلوس 
في الجاليري الخاص بي وهو 
يــمــثــل أوقـــاتـــاً مــهــمــة جــــداً في 

حياتي وسعادة كبيرة. 
ڈ وماذا فعلت بعد العودة؟ 
- قــمــت بــرســم الــعــديــد من 
البيئة  عن  تعبر  التي  اللوحات 
الــــتــــي نـــعـــيـــش فـــيـــهـــا وكـــذلـــك 
لـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــرســـومـــات 
األندية  شــعــارات  مثل  المهمة 
واالتـــحـــادات الــريــاضــيــة، وفي 

الــــعــــام قـــبـــل الــــمــــاضــــي قــمــت 
بتصميم الرسومات التي توجد 
على باص النادي العربي وهذا 
لي  بالنسبة  طــيــبــاً  أمــــراً  يمثل 
ويسعدني عندما أشاهد العمل 

الذي قدمته يراه النادي. 
تنمية الموهبة 

ڈ وكيف قمت بتنمية هذه 
الموهبة؟ 

للجمعية  االنــضــمــام  عــنــد   -
التشكيلية  لــلــفــنــون  الــقــطــريــة 
العديد  فــي  بــالــمــشــاركــة  قــمــت 
مـــــن الـــــــــورش الـــمـــهـــمـــة الـــتـــي 
وفنانات  فنانون  فيها  يحضر 
األمــر  وهـــذا  المحترفين  مــن 
وساهم  أدائــي  من  كثيراً  طور 
فــــي تــنــمــيــة مـــوهـــبـــتـــي حــيــث 
تــحــتــاج  وحـــدهـــا  الــمــوهــبــة  إن 
بالشكل  لصقلها  دراســــة  إلـــى 
كثيراً  استفدت  وأنــا  المطلوب 

مـــن هــــذا األمـــــر وأعـــتـــز جـــداً 
بــالــمــشــاركــة فـــي تــلــك الـــورش 
الــفــنــيــة وســاهــمــت فــي توسيع 
وزيـــــادة  والـــتـــطـــويـــر  اإلدراك 

اإلنتاج الفني. 
نظمته  مــعــرض  أول  مــا  ڈ 

بعد العودة؟
- كــان فــي كــتــارا عــام ٢٠١١ 
وكان معرضاً شخصياً بالنسبة 
لــي ومـــن هــنــا أشــكــرهــم على 
الثقافي  الحي  في  استضافتي 
بكتارا واستمّر المعرض لمدة 
٢٠ يوماً ثم نقلته بعد ذلك إلى 
النادي العربي الذي كان يقيم 
احــتــفــاالً خــاصــاً بــالــنــادي وهــو 
ـــوفـــاء وحــــرص الــعــديــد  يــــوم ال
على  الكبيرة  الشخصيات  من 
حضور هذه االحتفالية ورؤية 
الـــمـــعـــرض الـــــذي نــظــمــتــه في 
الــنــادي وكــنــت ســعــيــداً بـــردود 

الــفــعــل اإليــجــابــيــة والــمــتــمــيــزة 
مـــن جـــانـــب الــمــشــاركــيــن في 

المعرض. 
شعار القاليل 

فـــي  شـــــــــاركـــــــــت  هـــــــــل  ڈ 
مسابقات من قبل ؟ 

- نــعــم شــاركــت فــي الــعــديــد 
من المسابقات وفي العام قبل 
الماضي شاركت في مهرجان 
المركز  على  وحصلت  القاليل 
األول من بين ٦٠ فناناً وفنانة 
شـــاركـــوا فـــي الــمــســابــقــة وهـــذا 
واستفدت  كثيراً  أسعدني  أمر 
كـــثـــيـــراً مــــن هـــــذه الــمــشــاركــة 
والــمــشــاركــات الــتــي قــمــت بها 
ومن بينها معرض نابولي في 

إيطاليا. 
ڈ حدثنا عن هذا المعرض؟ 
 ٢٠١٦ الـــــعـــــام  فـــــي  كــــــان   -
وجــــــاء بــــدعــــوة مــــن مــنــظــمــي 

المعرض في نابولي وشاركت 
هـــنـــاك وكـــانـــت تــجــربــة ثــريــة 
سيما  ال  لي  بالنسبة  ومتميزة 
ـــه مــعــرض دولــــي ويــشــارك  أن
ـــد مــــن الــفــنــانــيــن  ـــعـــدي فـــيـــه ال
التشكيليين على مستوى العالم 
ومعرفة كل ما هو جديد أمر 
في غاية األهمية عند أي فنان 
وأتطلع  بذلك  جــداً  سعيد  وأنــا 
في  للمشاركة  المستقبل  فــي 

المزيد من المعارض. 
شركة طيران 

ڈ ومـــــاذا عـــن طــمــوحــاتــك 
في المستقبل؟ 

شــعــار  أصــمــم  أن  حــلــمــي   -
وهــذا  عالمية  طــيــران  شــركــة 
الـــحـــلـــم يـــمـــثـــل هــــدفــــاً كـــبـــيـــراً 

بالنسبة لي وأسعى لتحقيقه. 
ڈ وما السبب في ذلك ؟ 

شـــعـــار  أصـــــمـــــم  عــــنــــدمــــا   -

نــــــاٍد تــــــراه فـــئـــة مــــحــــددة فــي 
نفس الــمــكــان وهـــذا األمـــر مع 
تصميم  ولـــكـــن  االتـــــحـــــادات، 
شــــعــــار عـــلـــى طـــــائـــــرة شـــركـــة 
بالنسبة  العالمية  يمثل  طيران 
لي حيث إن هذا الشعار سوف 
يــجــوب الــعــالــم وبــالــتــالــي ينال 
شــــهــــرة كـــبـــيـــرة وأتـــمـــنـــى أن 
أحقق هذا األمر في المستقبل 

القريب. 
يجد  مــن  تنصح  وبــمــاذا  ڈ 

في نفسه هذه الموهبة؟ 
والــدراســة  بالعلم  تنميتها   -
والــــتــــدريــــب بـــاســـتـــمـــرار عــلــى 
تجد  أسرة  كل  وأنصح  الرسم 
فـــي أوالدهــــــا مــوهــبــة الــرســم 

تقف بجانبهم وتشجعهم. 
األسرة والموهبة 

ڈ هل يملك أي من أوالدك 
هذه الموهبة؟ 

لــألوالد  بالنسبة  الحقيقة   -
ال توجد الموهبة عند أي واحد 
مــنــهــم وأنــــــا تـــحـــدثـــت مــعــهــم 
أرســم  وأنـــا  بمشاهدتي  كثيراً 
خلفان  سواء  الرسم  ومحاولة 
محمد  شقيقه  أو  الــســد  نــجــم 
الحقيقة  ولكن  العربي  العــب 
هـــذه الــمــوهــبــة مـــوجـــودة عند 
تنمية  على  وأساعدهن  بناتي 
أرى  أن  وأتمّنى  الموهبة  هذه 
مــنــهــن أكـــثـــر مـــن فــنــانــة في 

المستقبل.

منوعات [ تحاور نجم الكرة العنابية والعرباوية

إبراهيم خلفان موهوب بدرجة فنان محترف 
ــــم شـــــــعـــــــار شـــــــركـــــــة طـــــيـــــران   ــــصــــمــــي ــــت ــــــان: أحـــــــلـــــــم ب ــــــف ــــــل خ

ــــــــــورش  ــــــــــال ــــــــــــم مــــــــــبــــــــــكــــــــــراً وصـــــــقـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا ب ــــــــــــرس ــــــــة ال ــــــــب ــــــــوه ـــــــت م ـــــــف ـــــــش ـــــــت اك

ـــــل  ـــــالي ـــــق ـــــــزة ال ـــــــائ ـــــــج ــــــد ب ــــــي ــــــع ــــــو وس ــــــالن ــــــي ـــــــــي مــــــــعــــــــرض م ــــــة ف ــــــارك ــــــش ــــــم ــــــال أعــــــــتــــــــز ب

 طـــــيـــــران  

ً

ظروف العمل 
أبعدتني عن 

موهبتي ١١ عاماً 

حاولت تعليم أبنائي 
الرسم ولكنهم 

ال يملكون الموهبة 

إبراهيم خلفان يشرح إحدى لوحاته محمد بن همام يشاهد صورة خلفان من رسم والده الفنان إبراهيم خلفان

التكنيك يجمع الفن والرياضة
عالقة  هــنــاك  أن  خــلــفــان  إبــراهــيــم  أكـــد 
تــوافــق بــيــن الــريــاضــة والــفــن وتــتــمــثــل في 
مؤكداً  الرسم،  أو  اللعب  في  سواء  التكنيك 
يظهر  أن  يــحــاول  الملعب  فــي  الــالعــب  أن 
لمصلحة  ويطّوعها  العالية  الفنية  إمكانياته 
إظهار  باستمرار  يحاول  والفنان  فريقه، 
مـــوهـــبـــتـــه، ومـــــع تــــواصــــل الــــرســــم يــرتــفــع 

بدالً  احترافياً  عمالً  ويصبح  عنده  التكنيك 
الهواية.  من 

دائماً  الموهبة  خلفان:  إبراهيم  وأضاف 
بالصورة  تنميتها  يتم  حتى  للصقل  تحتاج 
المطلوبة ونفس األمر بالنسبة لكرة القدم 
حــيــث يــتــطــّور الــمــســتــوى الــفــنــي مــن خــالل 

والتدريبات. المباريات  في  المشاركة 

تفرغت للرسم بعد االعتزال
تــحــدث   : مـــنـــوعـــات [   - الــــدوحــــة 
الــرســم  فــي  موهبته  عــن  خــلــفــان  إبــراهــيــم 
ومــوهــبــتــه فـــي الــمــلــعــب وقــــال :  ال يــوجــد 
تعطل  إحداهما  أو  الموهبتين  بن  تعارض 
يحتاج  منهما  أي  في  التفوق  ولكن  األخــرى 
أتفرغ  كرة  ألعب  كنت  عندما  لذلك  للتفرغ 
في  إال  لــلــرســم  أتــجــه  وال  لــلــمــلــعــب  تــمــامــاً 

اإلجازات من التدريبات والمباريات.
وأضاف إبراهيم خلفان :  وبعد االعتزال 
لــلــرســم لــذلــك نجحت في  تــفــرغــت تــمــامــاً 
تــنــمــيــة مــوهــبــتــي بـــالـــصـــورة الـــتـــي أتــمــنــاهــا 
لديه  إنــســان  ألي  نصيحتي  ولــذلــك  لنفسي، 
مــوهــبــة أن يــركــز فـــي عــمــلــيــة مــعــرفــة كل 

جديد عن هذه الموهبة.

إبراهيم خلفان

حاوره - رجائي فتحي: 

موهبته  عن  والعرباوية  العنابية  القدم  كرة  نجم  خلفان  إبراهيم  كشف 
أن  موضحاً  التشكيلية،  للفنون  القطرية  للجمعية  وانضمامه  الرسم  في 
االبتدائية  المرحلة  فــي  وبالتحديد  الصغر  منذ  رافــقــتــه  الــرســم  موهبة 

الرسم. على  يشجعه  الفنية  التربية  مدرس  كان  حيث 
لكرة  ممارسته  وخالل  إنه   ] منوعات  مع  حوار  في  خلفان  وقال 
األيــام  يستغل  كــان  حيث  االحترافية  إلــى  الرسم  بموهبة  يصل  لم  القدم 
عن  توقف  ثم  بالرسم،  ليقوم  تدريبات  أو  مباريات  فيها  توجد  ال  التي 
المسلحة،  بــالــقــوات  الــوقــت  ذلــك  فــي  عمله  بسبب  عــامــاً   ١١ لمدة  الــرســم 
التي  البيئة  عن  تعّبر  التي  اللوحات  من  العديد  برسم  قام  أنه  إلى  الفتاً 
نــعــيــش فــيــهــا، وأيـــضـــاً شـــعـــارات األنـــديـــة واالتـــحـــادات الــريــاضــة، كــمــا قــام 
نظم  كــمــا  الــعــربــي،  الــنــادي  بــاص  عــلــى  تــوجــد  الــتــي  الــرســومــات  بتصميم 
مهرجان  فــي  شـــارك  كــذلــك   ،٢٠١١ عــام  كــتــارا  فــي  لــه  شخصياً  مــعــرضــاً 
في  شاركوا  وفنانة  فناناً   ٦٠ بين  من  األول  المركز  على  وحصل  القاليل 

عالمّية.  طيران  شركة  شعار  بتصميم  يحلم  إنه  وقال  المسابقة، 



٧٧
الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٣ فبراير ٢٠١٧ م

المقهى الثقافي

للتعريف بثقافتنا المحلية وتراثنا ...عبد اهللا األحمد:

أحلم بوصول الفن التشكيلي القطري للعالميةأحلم بوصول الفن التشكيلي القطري للعالمية
الـــــــشـــــــبـــــــاب بــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدة  مــــــــطــــــــالــــــــبــــــــون  ــــــي  ــــــل ــــــشــــــكــــــي ــــــت ال الــــــــــفــــــــــن  رواد   

     
لوحة قطار المدينة التعليمية

لوحة تشكيلية للفنان محمد جنيد

المها العربي.. إبداع الحياة الفطرية
            كتب - أشرف مصطفى:

هي  اليوم  عدد  في  لوحة  قصة 
النسيج  على  اعتمد  تشكيلي  لفنان 
الطبيعة،  مكونات  بين  المتناغم 
العديد  بها  إبــداعــيــة  أعــمــاالً  لينتج 
والتفاصيل  الــجــمــال  مــواطــن  مــن 
الــتــي قــد ال يــراهــا اآلخـــــرون، إنــه 
الــفــنــان مــحــمــد جــنــيــد الــــذي كــون 
خــلــفــيــتــه الــتــشــكــيــلــيــة عــلــى أســـاس 
استمر  بــيــنــمــا  وأكـــاديـــمـــي،  عــلــمــي 
فـــي تــرقــيــة إبـــداعـــه عــبــر تــطــويــر 
على  ذلك  في  معتمداً  الفني  حسه 
أساس  ذات  بصرية  خلفية  تكوين 
قـــــوي قــــوامــــه الــــحــــرص الـــشـــديـــد 
عــلــى الــمــشــاهــدة ومــتــابــعــة أعــمــال 

العالمين. الفنانين 
وفي هذا العدد يروي لنا جنيد 
الــعــربــي»الــذي  «الــمــهــا  عمله  عــن 
مـــوضـــحـــاً   ،٢٠٠٦ ســـنـــة  رســــمــــه 
فـــــي الــــبــــدايــــة األســــــلــــــوب الـــفـــنـــي 
وصفه  والــذي  اللوحة  في  المتبع 
فكر  وعن  التأثيري،  باالنطباعي 

جوانب  إبراز  أردت  يقول:  العمل 
مــن جــمــالــيــات الــحــيــاة الــفــطــريــة 
فــي قــطــر، وتــســلــيــط الــضــوء على 
حـــيـــوان الــمــهــا بـــالـــذات، هـــذا من 
الناحية  من  أما  البيئية،  الناحية 

الــفــنــيــة، فــقــد عــمــلــت عــلــى تــأثــيــر 
األبيض  المها  حيوان  على  الضوء 
خصوصاً  الــلــونــيــة،  واالنــعــكــاســات 
ــتــركــيــز  عـــلـــى الـــلـــون األبـــيـــض وال
عـــلـــيـــهـــا، فــــضــــالً عـــــن االهـــتـــمـــام 

بــبــاقــي مــكــونــات الــعــمــل مــن أجــل 
المها  على  المشاهد  نظر  تركيز 
ومـــا بـــه مـــن ألـــــوان، والــعــمــل هو 
الــثــقــافــة  وزارة  ــنــيــات  مــقــت مــــن 

والرياضة.

مــركــز  أعــلــن   :] مــنــوعــات  الدوحة- 
الــفــنــون الــبــصــريــة عـــن اســتــقــبــالــه مـــزيـــداً من 
ــــزيــــارات الــمــدرســيــة لــلــتــعــرف عــلــى أقــســام  ال
الــمــركــز الــفــنــيــة الــُمــخــتــلــفــة، وقــــد اســتــضــاف 
الــمــركــز مــســاء أمـــس األول مــدرســة ســعــد بن 
معاذ االبتدائية المستقلة للبنين، وقام الطالب 
خالل الزيارة بالتعرف على أقسام المركز مثل 
المهارات  بعض  فــي  وشــاركــوا  الــخــزف،  قسم 
الــزيــارة.  خــالل  تعلموها  الــتــي  الــيــدويــة  الفنية 
الجيدة  محمد  الفنان  قام  متصل،  سياق  وفي 
بزيارة لمركز الفنون البصرية، حيث استقبله 

مــديــر الــمــركــز الــفــنــان ســلــمــان الــمــالــك وقــامــا 
بــجــولــة تــفــقــدا خــاللــهــا كــافــة أجــنــحــة الــمــركــز، 
وأبدى الفنان الجيدة إعجابه بأنشطة وأعمال 
المركز،  يقيمها  التي  الفنية  الـــورش  منتسبي 
وأثنى على جهود المركز في اكتشاف المواهب 
الــفــنــيــة ورعــايــتــهــا وصــقــل وتــنــمــيــة مــهــاراتــهــم 
إلـــى الــثــراء الــفــنــي الكبير الــذي  الــفــنــيــة، الفــتــاً 
مختلف  في  البصرية  الفنون  مركز  به  يتمتع 
األعمال  تلك  أن  إلى  مشيراً  الفنية،  المجاالت 
ستُساهم في رفع المستوى الفني وتنمية روح 

اإلبداع للُمنتسبين.

الفنون البصرية يدّرب الطالب على المهارات اليدوية

الطالب خالل زيارتهم للمركز

إياد أبو 

               كتب - مصطفى عبد المنعم:

يعمل  أنـــه  األحــمــد  اهللا  عــبــد  والــمــهــنــدس  التشكيلي  الــفــنــان  كــشــف 
إلقــامــة مــعــرض شخصي خــارجــي، بــهــدف نقل الــفــن الــقــطــري إلى 
الــذي  وتــراثــنــا  المحلية  بثقافتنا  األخـــرى  الشعوب  لتعريف  العالمية 
تساعد  معارض  عبر  الخارج  إلى  القطري  الفن  نقل  مؤكداً  به،  نعتز 
في إيصاله  إلى العالمية وتعريف الشعوب األخرى بثقافتنا المحلية 
تشهد  القطرية  التشكيلية  الساحة  أن  إلى  الفتا  به  نعتز  الذي  وتراثنا 
صالح  في  يصب  الــذي  اإليجابي  والتنافس  الفني  الحراك  من  حالة 

الحركة الفنية.
وكشف األحمد عن عمله حاليا على إعداد لوحة بعنوان «حكايات 
من التاريخ  تروي حكايات من تاريخ قطر بتقنية جديدة الفتا إلى 
أن التقدم واالزدهار الذي تعيشه دولة قطر يجب أن ينعكس بدوره 
التطور  هــذا  مــن  كثيرا  اســتــفــاد  أنــه  مــؤكــدا  التشكيلي،  المشهد  على 
السريع الذي تشهده البالد وقدم العديد من األعمال التي تعبر عنه، 
مثل لوحة القطار التي رسمها لتجسد أحد المشروعات الهندسية التي 
تشهدها المدينة التعليمية مشيرا إلى أن الفنان يجب أن يستفيد من 

جميع المعطيات التي تحيط به ويحولها إلى أعمال فنية.

ڈ ما جديدك على الساحة 
الفنية والشخصية؟

مشغول  أنــا  الحقيقة  فــي   -
أحضر  حيث  بالدراسة  حاليا 
الــمــاجــســتــيــر فـــي الــهــنــدســة، 
ـــشـــغـــالـــي  وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن ان
أستطيع  ال  أنني  إال  بالدراسة 
أن أتوقف عن الرسم وأسعى 
الســــتــــغــــالل هـــــــذه األوقــــــــات 

فــــــــــي الـــــبـــــحـــــث 
والـــــدراســـــة لــمــا 
يـــخـــدمـــنـــي فــي 
عـــمـــلـــي كــفــنــان 
وتجربة تقنيات 
رسم  وأســالــيــب 
جـــــــديـــــــدة، أمــــا 
فــــيــــمــــا يـــخـــص 
آخـــــــر أعـــمـــالـــي 
فــأنــا أعــمــل اآلن 
ــــــــى رســــــــم  عــــــــل
لــــوحــــة جـــديـــدة 

أســـــتـــــخـــــدم فــــيــــهــــا تـــقـــنـــيـــات 
في  فعلت  كما  تماما  جــديــدة 
التي  المضيوم»  «كعبة  لوحة 
وتراثها  قطر  تاريخ  تعبرعن 
الثقافية،  هويتها  من  وجانب 

تقنية  فيها  استخدمت  وقــد 
جـــــديـــــدة بـــنـــفـــس الــــخــــامــــات 
الـــمـــعـــروفـــة ولـــكـــن الــنــتــيــجــة 
هذه  دمــج  طــرق  مــع  تختلف 
الخامات بنسب محددة وهي 
ــتــي تــخــرج معها  الــطــريــقــة ال
أعمالي مختلفة. و من ينظر 
تم  أنه  له  سيخيل  اللوحة  إلى 
استخدام الزجاج كمادة أولية 
الخامات  ضمن 
المستخدمة في 
الــــعــــمــــل ولـــكـــن 
أن  الـــحـــقـــيـــقـــة 
الزجاج ال وجود 
لــه فــي األســـاس 
ولـــكـــن الــتــقــنــيــة 
الـــجـــديـــدة الــتــي 
هي  استخدمها 
ــــوحــــي  الـــــــتـــــــي ت
بـــــهـــــذا الـــشـــعـــور 
وتـــضـــفـــي عــلــى 
الــــلــــوحــــة مــــظــــهــــرا زجـــاجـــيـــا 
هـــذه  أن  الـــحـــقـــيـــقـــة  ولــــكــــن 
الــلــوحــة تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد 
مـــــن الــــمــــوضــــوعــــات الــفــنــيــة 
والتاريخية وبها أسرار تقنية.

ڈ ومــــــا هــــي قـــصـــة هـــذه 
اللوحة وأسرارها؟

بــعــنــوان «حكايات  الــلــوحــة   
وصفة  هــي  و  الــتــاريــخ»  مــن 
الرسم  خامات  لدمج  خاصة 
أحتفظ  ــا  وأن البعض  ببعضها 
بـــســـرهـــا لــنــفــســي فــــي الـــوقـــت 
ــعــمــل يــضــم أكــثــر  الــحــالــي وال
من جانب ويحتوي على عدد 
مـــن الـــصـــور والــمــوضــوعــات، 
حكايات  تروي  اللوحة  وهذه 
بينها  وتمزج  قطر  تاريخ  من 
للصحراء  منظرا  تضم  حيث 
وقــــــوافــــــل مـــــن اإلبــــــــل تــســيــر 
جمالية  لــتــوضــح  الــشــفــق  فـــي 
السماء  تعانق  حينما  الصحراء 
عند الغروب، وفي األفق تلوح 
التي  التاريخية  القالع  إحــدى 
هــــي مــحــطــة وصــــــول قــافــلــة 
ــلــوحــة أيــضــا  اإلبـــــل، وتــضــم ال
صــــورة أخــــرى لــقــلــعــة أثــريــة 
قـــطـــريـــة وهـــــي تــحــمــي أهـــل 
قـــطـــر وفـــــي خـــارجـــهـــا تــــدور 
تستخدم  كبرى  معركة  رحى 
ــــادق،  ــــن ــــب فـــيـــهـــا الــــخــــيــــول وال
وفــــي أعـــلـــى الـــلـــوحـــة تــزيــنــهــا 

شعر  أبيات  مجموعة  معلقة 
لــلــمــؤســس الــشــيــخ قـــاســـم بن 
الجزء  وفــي  ثاني،  بن  محمد 
يحتوي  الــلــوحــة  مــن  الــســفــلــي 
على صور من معركة بحرية 

تستخدم فيها السفن والمدافع 
واألسلحة النارية.

تطور التشكيل
ڈ كيف ترى واقع الحركة 

التشكيلية في قطر؟

الــتــشــكــيــلــيــة  ــــحــــركــــة  ال  -
الــــقــــطــــريــــة تــــشــــهــــد تــــطــــورا 
وبها  إيجابيا  أعتبره  وحراكا 
تــنــافــس مــحــمــود بــيــن عــدد 
مــــن الـــجـــهـــات الــــتــــي تــرعــى 
الــفــن وهـــو أيــضــا يــصــب في 
صــالــح الــحــركــة الــتــشــكــيــلــيــة، 
هناك  يكون  أن  أتمنى  ولكن 
تــغــيــيــر كــبــيــر ومــلــحــوظ في 
يساعد  وأن  التشكيلي  الوسط 
الـــفـــنـــانـــون الـــكـــبـــار والـــــــرواد 
وعــلــى   ، الـــشـــبـــاب  الــفــنــانــيــن 
التقدم  يــواكــبــوا  أن  الفنانين 
واالزدهــــــــــــار الـــــــذي تــشــهــده 
منه  يــســتــفــيــدوا  وأن  الـــبـــالد 
أفكار  لتطوير  إيجابي  بشكل 
الـــمـــوضـــوعـــات الــفــنــيــة الــتــي 
يــتــنــاولــونــهــا، وأنـــــا شــخــصــيــا 
اســــتــــفــــدت مـــــن هــــــذا األمـــــر 
أقــــــدم  أن  فــــــي  ونــــجــــحــــت 
أعـــمـــاال فــنــيــة مـــن واقـــــع مــا 
يـــكـــون  أو  حــــولــــي  أشـــــاهـــــده 
اليومية،  مــمــارســاتــي  ضــمــن 
وهي  القطار  لوحة  ورسمت 
قطار  مــشــروع  تجسد  لــوحــة 
وبحكم  التعليمية  الــمــديــنــة 

مثل  في  العاملين  أحــد  أنني 
هــــــذه الــــمــــشــــروعــــات ألنـــنـــي 
مــهــنــدس، وأعــمــل حــالــيــا في 
التحتية  الــبــنــيــة  مــشــروعــات 
فـــإنـــنـــي   ٢٠٢٢ لــــمــــونــــديــــال 
أســتــفــيــد مـــن هــــذه الــنــهــضــة 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الــــتــــي نــشــهــدهــا 
وأحــولــهــا أحــيــانــا إلـــى أعــمــال 

فنية.

معرض 
خارجي

ومــــــــــــــا  ڈ 
هــــي أمــنــيــاتــك 
ـــى الــصــعــيــد  عـــل

الشخصي؟ 
من  أتــمــنــى    
يوفقني  أن  اهللا 
معرضا  ألنــجــز 
شــــــــخــــــــصــــــــيــــــــا 
خــــــارجــــــيــــــا لـــي 
ــــــي أهــــتــــم  ــــــن ألن

إلى  القطري  الفن  أنقل  بــأن 
الــخــارج، وأن أســهــم فــي أن 
يـــصـــل الــــفــــن الـــقـــطـــري إلـــى 
تعزيز  عــبــر  وذلـــك  العالمية 

الـــــمـــــشـــــاركـــــات الــــخــــارجــــيــــة 
لــتــعــريــف الـــشـــعـــوب األخــــرى 
بــثــقــافــتــنــا الــمــحــلــيــة وتــراثــنــا 
الـــذي نــعــتــز بـــه، وأتــمــنــى أن 
أتــوقــف  وأال  الــرســم  أواصــــل 
مــحــدودة   لــفــتــرات  ولــو  حتى 
بسبب  جــــدا  مــشــغــول  وأنـــنـــي 
الــعــمــل والــمــشــاغــل الــيــومــيــة 
اهللا  أدعــــو  أنـــنـــي  إال  واألهـــــل 
ـــوفـــقـــنـــي  ي أن 
وأن  دومــــــــــــــــا 
أجـــــــــد الـــــوقـــــت 
لـــــــمـــــــمـــــــارســـــــة 
الـــــرســـــم الـــــذي 
يــــعــــتــــبــــر شـــيـــئـــا 
مـــــــهـــــــمـــــــا فـــــي 
وأدعــو  حياتي، 
أال  فــــنــــان  كـــــل 
ـــــوقـــــف عـــن  ـــــت ي
الــــرســــم مــهــمــا 
وأن  حـــــــــــــدث 
عما  ونعبر  إيجابيين  نــكــون 
نهضتنا  وننقل  بريشتنا  نــراه 
بأشكال  وازدهــارنــا  وتقدمنا 

فنية.

لوحة تروي 
حكايات من 

تاريخ قطر بتقنية 
جديدة 

«كعبة المضيوم» 
لوحة تعكس 
تاريخ قطر
 وتراثها

من أعمال عبد اهللا األحمد

هد
ش
م



القالف مهنة أبناء المدن الساحلية
ثميناً  الدوحة - [: تعد المراكب الخشبية إرثــاً 
تصميمها  بجمال  تحتفظ  تــزال  ال  حيث  الماضي  من 

الذي يعتبر امتداداً لتراث وماضي قطر العريق.
وخلف ذلــك التصميم الــرائــع رجــال حملوا بأيديهم 
عدة العمل لخروجها بهذا الشكل المميز، وهؤالء يطلق 
عليهم في قطر والخليج «القالفين». مهنة القالف هي 
من المهن التراثية القديمة التي كان بعض أبناء قطر 
الساحلية  المناطق  أبناء  خاصة  الماضي  في  يمتهنوها 
الذين حرصوا على مزاولتها وصناعة المراكب الخشبية 
التي كانت تنطلق إلى أقاصي الخليج العربي للبحث عن 

اللؤلؤ أو اإلبحار إلى ما بعد بحر العرب للتجارة مع دول 
عديدة، حيث كانت تلك المراكب الوسيلة الوحيدة التي 
يستطيع من خاللها أبناء الخليج العربي السفر إلى الهند 

والجزر األخرى المتناثرة في المحيط.
والــســمــبــوك هــو قــــارب خشبي تــقــلــيــدي يــدخــل في 
صناعته الخشب وبعض الــمــواد األخـــرى ووجـــوده في 
القطري  للتراث  رمــز  بمثابة  هــو  القطرية  الــشــواطــئ 
األصـــيـــل وامــــتــــداد لــلــمــاضــي الـــعـــريـــق وكـــــان األجـــــداد 
يستخدمونه للبحث عن اللؤلؤ وصيد األسماك والسفر 
أهم  أحد  تعتبر  الخشبية  اللنشات  كانت  أيامهم  وعلى 

لقمة  تأمين  فــي  عليها  العتمادهم  وذلــك  الصناعات 
العيش.

رغم عدم وجود موقع لصناعة السفن الخشبية في 
قطر إال أن الدولة شجعت المواطنين والبحارة في إعادة 
الموروث  على  الحفاظ  بهدف  القديمة  السفن  ترميم 
األصيل في موانئ الصيد القطرية، ووقف اندثاره ألنه  
جزءاً ال يتجزأ من التراث القطري األصيل كما قدمت 
الدعم المادي والمعنوي للمواطنين الذين حرصوا على 
توفير  عبر  الخشبية  للمراكب  الــالزمــة  الصيانة  عمل 

أرضيات وحرفيين لصيانة هذه المراكب.

ية
دو

ن ي
ه
تربية الصقور تغرس قيم الفروسيةم

تــعــتــبــر   :] مـــنـــوعـــات   - ــــدوحــــة  ال
«تــربــيــة الـــصـــقـــور» فـــي قــطــر، مـــن أهــم 
فهي  المواطنون،  يمارسها  التي  الهوايات 
الــهــوايــة األولـــى الــتــي ُشــغــف بها اآلبـــاء قبل 
األبــــنــــاء لــكــونــهــا تـــغـــرس فـــي الــنــفــس قيم 
والجد  الصبر  وتعلِّم  والشجاعة  الفروسية 

وفنون المناورة.
تــمــارس هــذه الــهــوايــة فــي فصل الشتاء 
وتــنــقــســم إلـــى صــيــد الــصــقــور ثــم تربيتها 
على  المنطقة  أبناء  اعتاد  وقد  وإعــدادهــا، 
تضمن  بطريقة  الــجــارحــة  الــصــقــور  صيد 

سالمتها.
من  الصقور»  «صيد  طريقة  وتختلف 
مــنــطــقــة إلــــى أخـــــرى بــحــســب خـــبـــرة كل 
صـــيـــاد، أمـــا الــتــربــيــة والـــتـــدريـــب فيتكفل 
بهما الــصــيــادون ولــهــم طــرق عــديــدة في 
بفريسة  التلويح  أي  «الــمــلــواح»  منها  ذلــك 

وهمية مربوطة بخيط يوجه إليها الصقر 
إلى  تـُـشــّد  حمامة  بمساعدة  أو  الفتراسها 
أنواع  أشهر  ومن  الهواء.  في  وتُطلَق  خيط 
الصقور «الحّر» و»الشاهين» و»الوكري».

ومن أهم أدوات الصيد:
- البرقع: الذي يغطى به وجه الصقر. 

جميع  فــيــهــا  تـــوضـــع  الـــتـــي  الـــمـــخـــالة:   -
األدوات والفريسة.

- الــمــنــكــلــة: الـــــذراع الــتــي يــحــمــل عليها 
الصقر على يد مدربه.

الخميس ٢٦ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٣ فبراير ٢٠١٧ م 

الخور  بلدية  وفرتها  والماعز  الطيور  من  لمجموعة  التراثية  التواصل  حديقة  من  لقطة 
والذخيرة داخل الحديقة ليستمتع الزوار وخصوصاً األطفال بمشاهدها.

لطفلة  عــدســة [  رصــدتــهــا  صــــورة 
تحاول فتح مظلتها الصغيرة لالحتماء من 

فيه  شهدت  والذي  الماضي  األسبوع  المطر 
البالد نزول كميات غزيرة من األمطار.

براءة تحت المطر

سحر الطبيعة في الحديقة
 التراثية بالخور

طة بخيط يوجه إليها الصقر 
إلى  تـُـشــّد  حمامة  بمساعدة 
أنواع  أشهر  ومن  الهواء.  في 
» و»الشاهين» و»الوكري».

دوات الصيد:
ي يغطى به وجه الصقر. 

جميع  فــيــهــا  تـــوضـــع  الـــتـــي   :
يسة.

إياد أبو 
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