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٥١٫٩ ٪ من الموظفين 
يعــانـــون التشــويش

الدوحة-منوعات [: أظهر 
اســتــطــالع لــلــرأي أجــرتــه منوعات 
«[»حول عالقة مكان العمل 
وإبــــداع الــمــوظــف، أن عـــدم توافر 
الـــخـــصـــوصـــيـــة 
فـــي الــمــكــاتــب 
السبب الرئيسي 
فـــــــــــــــي تـــــــشـــــــويـــــــش 
الــــمــــوظــــفــــيــــن بــنــســبــة 
٥١٫٩٪ ، بينما تمثل السبب 
الثاني بالخلل في آلية تنظيم 

المراجعين بنسبة ٣٤٫٩٪ ، والصوت 
المرتفع للزمالء وصلت نسبته الى 

. ٪٩٫٤
وحــســب نــتــائــج االســتــطــالع فــإن 
االبداع  أجــواء  لديهم  تتوافر   ٪٩٦٫٢
والــعــطــاء فـــي مــكــان الــعــمــل ، في 
المشاركين  ٪مــن   ٧٠٫٨ رأى  حين 
نـــبـــاتـــات  نـــشـــر  أن  بــــاالســــتــــطــــالع 
وسائل  أهــم  من  والزينة  الخضرة 
العمل،  أمــاكــن  فــي  الــهــدوء  توفير 
المشاركين  ٣٤٫٩٪مــــن  اعتبر  كما 

المرتفع  للصوت  يــعــود  السبب  أن 
للزمالء. وكشف استطالع منوعات 
من   ٪٥٦٫٧ أن  أيـــضـــا   «]»
يــكــون  أن  يـــرفـــض  الـــمـــشـــاركـــيـــن 
مــديــره فــي الــعــمــل امــــرأة ، وبين 
راضون   ٪٩٧٫٢ أن  أيضا  االستطالع 
عــــن طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل مـــدرائـــهـــم 
من   ٪٨١٫١ أن  الـــعـــمـــل،كـــمـــا  فــــي 
المشاركين في االستطالع راضون 

عن مساحة مكتبهم في العمل.
ص٢

عدد  حــدد  منوعات [:   - الــدوحــة 
من الخبراء التربويين وأصحاب التراخيص 
عن  القطري  الشباب  لــعــزوف  أســبــاب   ١٠
وبالتالي  العلمية  بالتخصصات  االلــتــحــاق 
والــعــلــوم  اإلنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة  معلمي  نــــدرة 

والرياضيات.
تفضيل  أن  مــنــوعــات [  لـــ  وأكــــدوا 
األدبــيــة  للتخصصات  القطريين  الــطــالب 
يأتي في مقدمة تلك األسباب يليها صعوبة 
مؤهلين  غــيــر  معلمين  ووجــــود  الــمــنــاهــج 
لتدريس المواد العلمية، هذا باإلضافة إلى 

في  صحيح  بشكل  الــطــالب  تــأســيــس  عـــدم 
العلمية  الــمــواد  وتــدريــس  اإلنجليزية  اللغة 
المجتمعية  النظرة  نظرية،كذلك  بطريقة 
الــمــتــدنــيــة لــخــريــج كــلــيــة الــتــربــيــة واألعــبــاء 
المعلمين،أيضاً  عاتق  على  الملقاة  الكبيرة 
العلمية،  التخصصات  بأهمية  التوعية  قلة 
بالقبول  الــخــاصــة  الــتــعــجــيــزيــة  والـــشـــروط 
الجامعي،ناهيك عن أن القطريين يخشون 
كالرياضيات  العلمية  التخصصات  تدريس 

والعلوم واإلنجليزي.
ص٣

أسرار  ندرة معلمي اإلنجليزية 
والعلوم والرياضيات القطريين

عدد  حــدد  منوعات [:   - الــدوحــة 
من الخبراء التربويين وأصحاب التراخيص 
عن  القطري  الشباب  لــعــزوف  أســبــاب   ١٠
وبالتالي  العلمية  بالتخصصات  االلــتــحــاق 
والــعــلــوم  اإلنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة  معلمي  نــــدرة 

والرياضيات.
تفضيل  أن  مــنــوعــات [  لـــ  وأكــــدوا 
األدبــيــة  للتخصصات  القطريين  الــطــالب 
يأتي في مقدمة تلك األسباب يليها صعوبة 
مؤهلين  غــيــر  معلمين  ووجــــود  الــمــنــاهــج 
لتدريس المواد العلمية، هذا باإلضافة إلى 

في  صحيح  بشكل  الــطــالب  تــأســيــس  عـــدم 
العلمية  الــمــواد  وتــدريــس  اإلنجليزية  اللغة 
المجتمعية  النظرة  نظرية،كذلك  بطريقة 
الــمــتــدنــيــة لــخــريــج كــلــيــة الــتــربــيــة واألعــبــاء 
المعلمين،أيضاً  عاتق  على  الملقاة  الكبيرة 
العلمية،  التخصصات  بأهمية  التوعية  قلة 
بالقبول  الــخــاصــة  الــتــعــجــيــزيــة  والـــشـــروط 
الجامعي،ناهيك عن أن القطريين يخشون 
كالرياضيات  العلمية  التخصصات  تدريس 

والعلوم واإلنجليزي.
ص٣

صداع اسمه مجموعات الواتس آب
من  عــدد  حــذر  مــنــوعــات [:   - الــدوحــة 
مجموعات  تسببه  الذي  اإلزعاج  من  المواطنين 
ساعات  تحديد  ضــرورة  إلى  اب،داعين  الواتس 
منعاً  الجروبات  تلك  عبر  التواصل  خاللها  يتم 
لــإلزعــاج خــاصــة وأن بــعــض األعــضــاء يــرســلــون 
أوقــات  وفــي  منها  فائدة  ال  وصــوراً  فيديوهات 

الليل. من  متأخرة 
لمنوعات [  تصريحات  في  هؤالء  وقال 
أن  يمكن  حدين،حيث  ذو  سالح  اب  الواتس  إن 
خاصة  واألصدقاء  األهل  بين  المسافات  يقرب 

أن  يمكن  أنــه  حــيــن  الــبــالد،فــي  خـــارج  هــم  مــن 
يــتــحــول إلــــى مـــصـــدر إزعـــــاج مــســتــمــر وإحـــــراج 
حــيــث يــضــاف الــشــخــص إلــى مــجــمــوعــة عــمــل أو 
يضعه  مما  إليه  الرجوع  دون  أصدقاء  مجموعة 
الجروبات  بتلك  االســتــمــرار  بين  مــا  حيرة  فــي 
من  الكثير  أن  اعتبار  على  منها،  االنسحاب  أو 
للشخص  تضيف  وال  فائدة  بال  الجروبات  تلك 
أي شيء كما أنها ال تراعي الخصوصية وأوقات 

اآلخرين.
ص٤

وسادة إلكترونية
 لعالج األرق

عــواصــم - وكـــــاالت: إذا كــنــت تــعــانــي من 
ألنها  المنومة  األقـــراص  مــن  فدعك  األرق، 
بفضل  قــريــبــاً  الــمــاضــي  مــن  شــيــئــاً  ستصبح 
ابتكرها  التي  الجديدة  الروبوت"  "الوسادة 

باحثون هولنديون كأحدث عالج لألرق.
ــبــاحــثــون بــجــامــعــة دلـــفـــت هــذه  وطـــــّور ال
الوسادة الروبوت تحت اسم "سومنوكس"، 
وبها  الــســودانــي  الــفــول  حبة  شكل  على  وهــي 
مــجــســات حــســاســة تــقــيــس مـــعـــدل الــتــنــفــس 
الخاص بالشخص ثم تطلق إيقاع تنفس ثابتاً 
أوتوماتيكياً  اإلنــســان  جسم  يلتقطه  وهــادئــاً 

فيشعره باالسترخاء ويستغرق في النوم.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 
لكن  أولــــيــــاً،  نـــمـــوذجـــاً  يــــزال  ال  الــجــهــاز  أن 
في  يــأمــلــون  وراءه  يقفون  الــذيــن  الباحثين 
الحصول على تمويل كاٍف لطرحه قريباً في 

األسواق.

الغــــزول مصيـــدة اللـــؤلــــؤالغــــزول مصيـــدة اللـــؤلــــؤ
منوعات [:  - الــدوحــة 

تعتبر صناعة شباك الصيد "الغزول"
رطر في من الحرف اليدوية التي اشتهرت بها ق

يعملون كانوا  أبنائها  من  الكثير  ألن  نظراً  الماضي، 
في أو  الــلــؤلــؤؤ عــن  للبحث  الــخــروج  فــي  ســـواء  البحر  فــي

بهذه  تشتهر  القطرية  السواحل  األســمــاك.وكــانــت  اصطياد 
الماضي  في  قطرر أبناء  من  عــدد  يماررسها كــان  التي  المهنة 
عميقق ووتفكير  ييبيرر كككك دهدهدهدهدهد ججججج إإلـىىىـى ججااجاج تتتتحتحتحت دققيقة ةعة  صنا وهــي 
ش شباك الصيد أو و والالغزللل لكلكلكل جميميميللل. بشبش حلحلحلحرفرفة ا ا خخخخخختخرجرجرججرررج تحتى
ععاعــــهههـاـا حــسســب أننــــواع الــســمــك، فــهــننــاك الــغــزل أ أنــوـو ففلف تتخت ت

بسمك  الــخــاص الـلـــغــززل  ـهــنـنــــاك  وو لالككنعد ب صاصاص االلـللـخـخـخـــ
ووغوغوغيريرريرههااها . صصلصاففافيييي وا لالببدبدبدبدحح

ص٨

يما هي أسباب التشويش في مكان العمل؟

٪٥١٫٩
٪٣٤٫٩

٪٩٫٤ خلل آلية تنظيم المراجعين

عدم توافر الخصوصية في المكتب
أصوات رنات جواالت الزمالء
استدعاءات المدير المستمرة
الصوت المرتفع للزمالء

بسبب غياب الخصوصية والضوضاء في الدوام
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استطالعات

بسبب غياب الخصوصية والضوضاء.. استطالع [:

٥١٫٩ ٪ يعانون التشويش في الدوام
ــــــــــــــــــــــداع   اإلب بـــــــــــــــأجـــــــــــــــواء  ـــــــــون  ـــــــــحـــــــــظ ي ــــــــن  ــــــــي ــــــــف ــــــــوظ ــــــــم ال ـــــــــــــن  م  ٪  ٩٦  

ــــعــــمــــل  ــــل ل ــــــــــــرأة  ــــــــــــم ال إدارة  يــــــــرفــــــــضــــــــون  الـــــــمـــــــوظـــــــفـــــــيـــــــن  مـــــــــــن   ٪  ٥٦٫٧

ــــم ــــه ــــع م ــــــــم  ــــــــه ــــــــري ــــــــدي م ــــــــل  ــــــــام ــــــــع ت ــــــــة  ــــــــق طــــــــري عــــــــــــن  راضـــــــــــــــــــــــون   ٪  ٩٧٫٢

زيد السعدي :مساعد مبارك :عبدالرحمن غانم :

قال عبدالرحمن غانم: ال يختلف أي صاحب 
عمل  وبيئة  مكتب  امــتــالك  أهمية  على  عمل 
منتجة، على الرغم من ذلك، يخفق الكثير من 
أصحاب األعمال في إيجاد الطريقة الصحيحة 
الهدف،  هــذا  لتحقيق  الصحيحة  الميزانية  أو 
مضيفا أن القيام ببعض التعديالت الصغيرة من 
شأنه أن يرفع من إنتاجية مكتب الموظف بشدة 
وتوفر له الهدوء، دون الحاجة إلى إنفاق الكثير 
الطبيعية  الزينة  نباتات  وتعتبر  األمــــوال.  مــن 
الديكور  عناصر  أجمل  من  والـــورود  والخضار 

الداخلي سواء في المكاتب أو حتى في المنازل.

الموظفين  معظم  أن  مــبــارك  مساعد  أوضـــح 
ســــواء ذكـــــورا أو إنـــاثـــا ال يــرغــبــون فـــي أن تــكــون 
مــديــرتــهــم امــــــرأة، مـــع أن الـــمـــرأة الـــيـــوم أثبتت 
جدارتها وحكمتها في اإلدارة وتوجد هناك بعض 
إدارة  يتقبل  والبعض  الناجحة،  النسائية  اإلدارات 
المرأة ويفضلها بصدر رحب، بينما البعض اآلخر 
التأكيد  ننسى  وال  رجــال.  مديره  يكون  أن  يفضل 
قبل ذلك بأن المدير أو المسؤول سواء كان رجال 
أم امرأة هو الذي سيحدد قيمة ذاته، وذلك عن 
على  منه  المطلوب  بالدور  وقيادته  وعيه  طريق 

أكمل وجه وإقامة العدل واإلنصاف بين الجميع.

قـــــال زيـــــد الـــســـعـــدي إن أكـــثـــر الــمــوظــفــيــن 
يفضلون توافر الخصوصية في أماكن عملهم 
إن  حيث  بــالــذات،  المكتب  مــكــان  ناحية  مــن 
 ٪٥٠ بنسبة  إنتاجية  أقــل  يصبح  قــد  الموظف 
يسترقون  اآلخــريــن  زمـــالءه  أن  يشعر  عندما 
أجهزة  على  عمل  من  به  يقوم  ما  إلــى  النظر 
أغلب  وأن  بــه  الــخــاص  الــهــاتــف  أو  الكمبيوتر 
العاملين في المكاتب المفتوحة ال يستطيعون 
بعض  إن  حــيــث  زمـــالئـــهـــم.  بــســبــب  الــتــركــيــز 
المكاتب  إنشاء  تفضل  والمؤسسات  الشركات 

المفتوحة في أماكن العمل.

غياب الخصوصية يقلل اإلنتاجموظفون يرفضون قيادة المرأة الورود توفر الهدوء للموظف

زيد السعديمساعد مباركعبدالرحمن غانم

كتب ـ مصطفى عدي: 

منوعات  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
وإبــداع  العمل  مكان  عالقة  حــول   ]
الــمــوظــف، أن عــــدم تـــوافـــر الــخــصــوصــيــة 
تشويش  في  الرئيسي  السبب  المكاتب  في 

تمثل  بينما   ،  ٪٥١٫٩ بنسبة  الــمــوظــفــيــن 
ــيــة تنظيم  الــســبــب الــثــانــي بــالــخــلــل فـــي آل
والـــصـــوت   ،٪٣٤٫٩ بــنــســبــة  الــمــراجــعــيــن 

المرتفع للزمالء وصلت نسبته إلى ٩٫٤٪.
أما بالنسبة ألهم وسائل توفير الهدوء 

في مكان العمل فقد كشف االستطالع بأن 
غرف  فــي  الزينة  ونباتات  الخضرة  نشر 
النسبة  احتلت  مكاتبهم  وعلى  الموظفين 
حظر  بينما   ،٪٧٠٫٨ إلــى  ووصــلــت  األكــبــر 
حل  العمل  أماكن  في  الجواالت  استخدام 

وعــن   .٪٢٦٫٤ إلـــى  نسبته  ووصــلــت  ثــانــيــا 
رضى المستطلعين حول مساحة المكاتب 
في أماكن العمل فقد أظهر االستطالع بأن 
في  المكاتب  مساحة  عن  راضــون   ٪٨١٫١
راضين  غير   ٪١٨ مقابل  عملهم،  أماكن 

تعامل  رضى  وعن  مكاتبهم.  مساحة  عن 
الــمــديــر فــي العمل مــع الــمــرؤوســيــن فقد 
عن  راضــون   ٪٩٧٫٢ بأن  االستطالع  كشف 
بينما  المرؤوسين،  مع  مديريهم  تعامل 
٣٫٨٪ غير راضين عن تعامل مديريهم مع 

المرؤوسين. وبخصوص تقبل الموظفين 
بـــأن يــكــون مــديــرهــم امـــــرأة فــقــد أظهر 
االستطالع بأن نسبة ٥٦٫٧٪ غير متقبلين 
 ٪٤٣٫٣ بينما  امـــرأة،  مديرهم  يكون  بــأن 

متقبلون بأن يكون مديرهم امرأة.

فرج المري :سنافي سالم :

الـــمـــســـاحـــة  أن  ســـــالـــــم  ســــنــــافــــي  أكـــــــد 
الـــمـــخـــصـــصـــة لـــمـــكـــاتـــب الـــمـــوظـــفـــيـــن فــي 
الموظف  أداء  على  أثــر  لها  عملهم  أماكن 
يعمل  الذي  فالموقع  العمل،  في  وإنتاجيته 
فيه الموظف داخل المكتب يمكن أن يؤثر 
عــلــى فــكــره بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا أن األثـــاث 

الموظف. عمل  على  كبير  أثر  له  المريح 
وقـــــال: بــاخــتــصــار إن الــمــكــتــب الــمــنــتــج 

لــيــس ذلـــك الــــذي يــســتــمــر الــعــمــل فــيــه بال 
يحظى  الــــذي  الــمــكــتــب  هـــو  بـــل   ، انــقــطــاع 
الــمــوظــفــون فــيــه بــفــتــرات راحــــة قــصــيــرة 
استحداث  ويمكنهم  نشاطهم،  الستعادة 
بحيث  مــكــاتــبــهــم  داخـــل  مـــرح»  «مــســاحــة 
يــمــكــن لــلــمــوظــفــيــن أن يــريــحــوا أذهــانــهــم 
بعضهم  مــع  يــدردشــون  أو  يلعبون  بينما 

البعض.

أوضح فرج المري أن التعامل الجيد بين 
وظيفية  حياة  إلى  يؤدي  والموظف  المدير 
نموذجية، خاصة أنه في جميع المؤسسات 
والموظف  الموظف  عن  يستغني  ال  المدير 
أيضا ال يستغني عن المدير، فالمدير يحتاج 
وتحقيقها  أفـــكـــاره  لتنفيذ  الــمــوظــف  إلـــى 
وتوجيه  إدارة  إلى  يحتاج  والموظف  عمليا، 

وأيضا إلى أفكار لينفذها. 

من  والــقــريــب  المتفهم  الــمــديــر  وقــــال: 
الذي  المزعج  من  أفضل  دائما  الموظفين 
ينفر الموظفون منه، كما أن تدخل المدير 
أمر  المالحظات  إلبــداء  الموظف  عمل  في 
إيجابي ألنه يساعد على تقدم وتطور العمل 
والــمــوظــفــيــن، أمـــا الــتــدخــل لــغــايــة مضايقة 
أيضا  وسلبية  عكسية  فنتائجه  الموظفين 

على الموظفين والعمل. فرج المريسنافي سالم

التعامل الجيد من اإلدارة يحقق النجاحضرورة استعادة الموظفين للنشاط

ما هي أسباب التشويش في مكان العمل؟

٪٥١٫٩
٪٣٤٫٩

٪٩٫٤ خلل آلية تنظيم المراجعين

عدم توافر الخصوصية في المكتب
أصوات رنات جواالت الزمالء
استدعاءات المدير المستمرة
الصوت المرتفع للزمالء

٪٢٫٩٪٢٫٩
ما هي وسائل توفير الهدوء في أماكن العمل؟

٢٦٫٤

٧٠٫٨

حظر أصوات الجواالت

تشغيل موسيقى هادئة
نشر الخضرة ونباتات الزينة

٢٫٨
هل أنت راض على طريقة تعامل مديرك في العمل مع المرؤوسين؟

٩٧٫٢ نعم

ال

٢٫٨



عبد اهللا صقر:

أسباب عزوف الطلبة القطريين عن التخصصات العلميةأحمد الساعي:

شروط تعجيزية في القبول الجامعي

الطالب يفّضلون التخصصات األدبية 

 أوضح عبد اهللا صقر «خبير تربوي» أن القطريين 
يريدون  ال  فهم  السهلة،  التخّصصات  دراسة  يفّضلون 

العلمية،  التخّصصات  تدريس  صعوبة  تحّمل 
لـــعـــلـــوم، وهــــذا هـــو الــســبــب  كـــالـــريـــاضـــيـــات وا
هــذه  فــي  الــقــطــريــيــن  الــمــعــلــمــيــن  نـــدرة  وراء 
الصعبة  الــشــروط  عــلــى  عــالوة  الــتــخــّصــصــات، 
األمر  الطالب،  لقبول  الجامعة  تضعها  التي 
مستوى  على  كبير  سلبي  تأثير  له  كان  الذي 
الــتــحــصــيــل األكــاديــمــي لــلــطــالب الــقــطــريــيــن، 
كــمــا أن الــطــالــب الــقــطــري يــكــون أكــثــر قــدرة 
القطري  المعلم  من  والتحصيل  الفهم  على 

القطري. غير  المعلم  عن 
تــشــجــيــع  ضـــــــرورة  عـــلـــى  صـــقـــر  وشـــــــّدد   
ســــــــــة  درا عــــــلــــــى  ـــــيـــــن  ـــــقـــــطـــــري ل ا لــــــــطــــــــالب  ا
إلنــجــلــيــزيــة،  ا لــلــغــة  وا لــعــلــوم  وا لــريــاضــيــات  ا

ــتــحــاق  ل ا شــــروط  بــتــخــفــيــف  مـــعـــات  لـــجـــا ا تـــقـــوم  وأن 
لــتــخــصــصــات. ا هــذه  لــطــالب  ا

كلية  التربوية  العلوم  بقسم  مشارك  أستاذ   - الساعي  أحمد  الدكتور  أرجع   
إلى  القطريين  والعلوم  والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة  معلمي  ندرة   - التربية 
مجموعة من األسباب منها، تفضيل الطالب القطريين التخّصصات األدبية 
على حساب العلمية، وصعوبة المناهج، وأسلوب تدريس المعّلم لهذه المواد، 
دراســة  فــي  الــطــالب  ترغيب  فــي  كبيراً  دوراً  يلعب  الــمــدّرس  أن  إلــى  مشيراً 

المواد العلمية أو التنفير منها، فقد يكون المعّلم 
المعلومة  توصيل  على  قــادر  غير  أو  مؤهل  غير 
تأسيس  عـــدم  وكــذلــك  صــحــيــح،  بشكل  للطالب 
ــبــدايــة بــشــكــل صــحــيــح فـــي اللغة  الـــطـــالب مـــن ال
عن  يبتعد  الــطــالــب  يجعل  مــا  وهــو  اإلنجليزية، 
الدراسة  تكون  التي  العلمية،  بالكليات  االلتحاق 
المواد  تدريس  أن  كما  اإلنجليزية،  باللغة  فيها 
وغياب  فقط  نظرية  بطريقة  للطالب  العلمية 
عن  يــتــســاءل  الــشــاب  يجعل  التطبيقي،  الــجــانــب 
مدى أهمية دراسة هذه المادة، وما الذي يعود 
عليه من دراستها في الحياة.  وتابع قائالً: كما أن 
النظرة المجتمعية المتدنية لخريج كلية التربية، 

الدوام  بانتهاء  تنتهي  ال  والتي  المعلمين،  عاتق  على  الملقاة  الكبيرة  واألعباء 
على ضرورة توفير  كان لها دور في عزوف القطري عن التدريس، مشدداً 
كوادر تربوية مؤهلة قادرة على توصيل المعلومة بشكل أفضل للطالب في 
بهده  االلتحاق  في  الطالب  لترغيب  والعلوم،  والرياضيات  اإلنجليزية  اللغة 

التخّصصات، وتغيير النظرة المجتمعية لمهنة المعلم. 

تربويون وضعوا تصوراً لجذب الشباب إليها

١٠١٠ أسباب وراء عزوف القطريين عن تدريس الرياضيات والعلوم واإلنجليزية أسباب وراء عزوف القطريين عن تدريس الرياضيات والعلوم واإلنجليزية
ـــــــاب ـــــــص مــــعــــلــــمــــي الــــــــــمــــــــــواد الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة.. أهـــــــــــم األســـــــب ـــــــق صــــــعــــــوبــــــة الــــــمــــــنــــــاهــــــج ون

ــزيــة ــي ــة اإلنــجــل ــغ ــل ـــي ال ــح ف ــشــكــل صــحــي ــوا ب ــس ــأس ــت ـــم ي ــا ل ــن ــالب ط

عبد اهللا صقر

أحمد الساعي

إبراهيم الدربستي:

 شـــــّدد إبـــراهـــيـــم الـــدربـــســـتـــي «خــبــيــر 
الجهات  تقوم  أن  ضــرورة  على  تربوي» 

دراســـات  بــإجــراء  المعنية 
ميدانية لرصد حجم هذه 
الــمــشــكــلــة وعـــمـــل بــرامــج 
وخطط للعمل الستقطاب 
ـــشـــبـــاب حـــتـــى نــســتــطــيــع  ال
قطرية  كـــــوادر  نــوفــر  أن 
كافة  فـــي  للعمل  مــؤهــلــة 
من  تعاني  التي  المجاالت 
نــقــص، والــقــيــام بحمالت 
توعوية بالمدارس لتعريف 
االلتحاق  بأهمية  الطالب 
بـــــهـــــذه الــــتــــخــــّصــــصــــات، 
الــتــدريــس  مهنة  وبعظمة 

كما تــقــوم الــشــركــات والــجــهــات األخــرى 
بـــالـــتـــرويـــج لــنــفــســهــا، وتــصــحــيــح نــظــرة 

المجتمع الخاطئة تجاه مهنة التدريس.
التدريس  مهنة  أصبحت  قائالً:  وتابع 

طــاردة وليست جاذبة، ففي السابق كان 
عدد أيــام اإلجــازة الصيفية التي يأخذها 
اآلن  أما  يوماً،   ٩٠ المعلم 
أصــبــحــت٤٥ يــومــاً، وكــان 
يــتــعــدى  ال  الــمــعــلــم  دوام 
٦ ســاعــات يــومــيــاً، بعكس 
اليوم حيث ساعات وأيام 
مشيراً  طويلة،  التمدرس 
في  لــيــس  الـــحـــل  أن  إلــــى 
فالمعلم  الــــرواتــــب،  رفـــع 
القطري يحصل على أعلى 
الرواتب في العالم، وعلى 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك مــــازال 
هــنــاك عــــزوف مـــن قبل 
االلتحاق  على  القطريين 
بمهنة التدريس، مرجعاً السبب إلى مشاق 
المهنة، وإتاحة الكثير من الفرص أمام 
ومجهود  أعلى  برواتب  القطري  الشباب 

أقل، والنظرة المتدنية للمدرس.

مطلوب دراسة ميدانية لحل المشكلة

راشد العودة:

دخيل المري:

القطريون يهابون تدريس المواد العلمية 

زيادة مميزات المعلم القطري

جداً  كبير  نقص  من  نعاني  تــربــوي»:  الــعــودة «خبير  راشــد  قــال   
والرياضيات  والعلوم  والعربية  اإلنجليزية  اللغة  معلمي  أعــداد  في 
القطريين وهذا الخلل متناٍم، فيحرص طالب الثانوية العامة على 
أغلب  أن  مبيناً  العلمي،  المسار  عــن  والبُعد  األدبـــي  المسار  اختيار 
إلى  السبب  مرجعاً  االجتماعية  العلوم  تخصص  يفّضلون  القطريين 
التخصصات  بأهمية  التوعية  في  والقصور  التخصص،  هذا  سهولة 

العلمية وربطها بسوق العمل.   وتابع قائالً: هناك 
عزوف من قبل القطريين على االلتحاق بمهنة 
اإلعدادية  المرحلة  لطالب  والتدريس  التدريس، 
والـــثـــانـــويـــة، فــهــم يــفــّضــلــون الـــتـــدريـــس لــطــالب 
المرحلة االبتدائية، كما يهابون من تدريس مواد 
وهــذا  والــريــاضــيــات،  والــعــلــوم  اإلنجليزية  اللغة 
يرتبط بخلل في التأسيس، وبالتالي التأسيس في 
هذه التخّصصات يحتاج إلى إعادة نظر، عالوة 
الجامعات  تضعها  التي  التعجيزية  الشروط  على 
فـــي وجـــه الـــطـــالب الـــذيـــن تــكــون لــديــهــم رغــبــة 
التخّصصات،  هــده  بمثل  االلتحاق  في  حقيقية 
باللغة  يــدرس  التخصصات  هــده  أغلب  أن  كما 
اإلنــجــلــيــزيــة.  وطــالــب الــعــودة بتخفيف شــروط 

بها،  االلتحاق  على  القطريين  لتشجيع  التخّصصات  بهذه  االلتحاق 
مشيراً إلى أن ندرة المعلمين القطريين في هذه التخّصصات كانت 
لها األثر السلبي الكبير على العملية التعليمية، ألنها دفعت المدارس 
مؤهل  غير  هــو  مــن  منهم  يكون  وقــد  الــوافــديــن  ببعض  لالستعانة 
بشكل جيد لتدريس هذه المواد، عالوة على أن هذه الكوادر قد ال 
البيئات  الختالف  والطالب،  التعليمي  المحيط  مع  التعامل  تُحسن 
سلبي  تأثير  له  كان  األمــر  هذا  أن  على  عــالوة  والتقاليد،  والــعــادات 

على هيبة المعلم.

ترخيص  «صاحب  المري  سالم  دخيل  قــال   
ومـــديـــر مـــدرســـة مــصــعــب بـــن عــمــيــر الــثــانــويــة 
القطريين  إقــبــال  عــدم  إن  للبنين»:  المستقلة 
واللغة  الرياضيات  مثل  تخّصصات  دراســة  على 
اإلنجليزية والعلوم يرجع إلى هروب القطريين 
مـــن مــهــنــة الـــتـــدريـــس، وتــفــضــيــلــهــم االلــتــحــاق 
الرواتب  في  أفضل  تكون  أخرى  وفرص  بمهن 
والــحــوافــز وأقـــل فــي الــمــجــهــود والــمــســؤولــيــات، 
بمهنة  يلتحقون  الذين  القطريين  أن  إلى  مشيراً 
التدريس يفّضلون العمل كمعلمي تربية رياضية 
على  المري  وشــّدد  اجتماعية.   علوم  معلمي  أو 
ضــــــرورة رفــــع مــســتــوى الــمــمــيــزات الــمــمــنــوحــة 

للمعلمين القطريين، وتوفير تذاكر سفر للمعلمين.

راشد العودة

دخيل المري

 حّدد عدد من الخبراء التربويين 
أسباب   ١٠ التراخيص  وأصــحــاب 
لـــعـــزوف الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري عــن 
العلمية  بالتخصصات  االلــتــحــاق 
وبـــالـــتـــالـــي نــــــدرة مــعــلــمــي الــلــغــة 
والرياضيات. والعلوم  اإلنجليزية 
 وأكــــــــدوا لـــــ مـــنـــوعـــات [ 
الــقــطــريــيــن  الـــطـــالب  تــفــضــيــل  أن 
لــلــتــخــّصــصــات األدبـــيـــة يــأتــي في 
مــــقــــّدمــــة تـــلـــك األســـــبـــــاب يــلــيــهــا 
معّلمين  ووجود  المناهج  صعوبة 
غــيــر مــؤهــلــيــن لــتــدريــس الـــمـــواد 
عدم  إلى  باإلضافة  هذا  العلمية، 

صحيح  بــشــكــل  الـــطـــالب  تــأســيــس 
فــي الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة وتــدريــس 
نظرية،  بطريقة  العلمية  الــمــواد 
كـــــذلـــــك الــــنــــظــــرة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
الــمــتــدنــيــة لــخــريــج كــلــيــة الــتــربــيــة 
على  الــمــلــقــاة  الــكــبــيــرة  واألعـــبـــاء 
عــــاتــــق الـــمـــعـــلـــمـــيـــن، أيـــــضـــــاً قــلــة 
الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة الــتــخــصــصــات 
الــعــلــمــيــة، والـــشـــروط الــتــعــجــيــزيــة 
ـــخـــاصـــة بـــالـــقـــبـــول الـــجـــامـــعـــي،  ال
ـــقـــطـــريـــيـــن  ال أن  عــــــن  ــــاهــــيــــك  ن
يــخــشــون تـــدريـــس الــتــخــّصــصــات 
الــعــلــمــيــة كــالــريــاضــيــات والــعــلــوم 

واإلنجليزي.

 وطالب هؤالء بضرورة القيام 
بـــحـــمـــالت تـــوعـــويـــة بـــالـــمـــدارس 
ــــتــــعــــريــــف الــــــطــــــالب بـــأهـــمـــيـــة  ل
االلـــتـــحـــاق بـــهـــذه الــتــخــّصــصــات، 
ـــــظـــــرة الـــمـــجـــتـــمـــع  وتــــصــــحــــيــــح ن
التدريس،  مهنة  تجاه  الخاطئة 
على  الــقــطــري  الــشــبــاب  وتــشــجــيــع 
الــــعــــمــــل كـــمـــعـــلـــمـــيـــن مـــــن خــــالل 
ومعنوية  مــاديــة  حــوافــز  تــقــديــم 
لــهــم، مــثــل تــوفــيــر تـــذاكـــر ســفــر 
باإلضافة  القطريين،  للمعلمين 
إلــــــى تـــخـــفـــيـــف الـــــشـــــروط الـــتـــي 
ــتــحــاق  ــبــهــا الـــجـــامـــعـــات لــالل تــطــل

التخصصات. بهده 
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قضايا ساخنة

كتبت - رشا عرفه: 

ـــــــاب مممــــي الــــــــــمــــــــــواد الــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة.. أهـــــــــــم األســـــــب

ــزيــة ــي للل

مطلوب تصحيح نظرة المجتمع الخاطئة تجاه مهنة التدريس

الحوافز وزيادة  كمعلمين  العمل  على  الشباب  تشجيع  ضرورة 

إبراهيم الدربستي

 النظرة المجتمعية 
المتدنية لخريج كلية 

التربية

 قلة التوعية بأهمية 
التخصصات العلمية

 تدريس المواد 
العلمية بطريقة 

نظرية

معلمون غير مؤهلين 
لتدريس المواد العلمية

 الطالب القطريون 
يفضلون 

التخصصات األدبية

 الشروط التعجيزية الخاصة 
بالقبول الجامعي

القطريون يخشون تدريس 
الرياضيات والعلوم واإلنجليزي 

 صعوبة المناهج

 عدم تأسيس الطالب بشكل 
صحيح في اللغة اإلنجليزية

 األعباء الكبيرة الملقاة 
على عاتق المعلمين

Osama  Ali
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تحقيق

ال تحترم الخصوصية  .. مواطنون:

مجمـــوعـــات الـــواتس آب ..مجمـــوعـــات الـــواتس آب ..
 صــداع المستخـــدميـــن صــداع المستخـــدميـــن

ــــــاج ــــــإلزع ــــا ل ــــع ــــن ـــــوب مــــــــراعــــــــاة وقــــــــــت الـــــــرســـــــائـــــــل م ـــــطـــــل م

حذر عدد من المواطنين من اإلزعاج الذي تسببه مجموعات 
خاللها  يتم  ســاعــات  تحديد  ضـــرورة  إلــى  داعــيــن  آب  الــواتــس 
بعض  أن  خاصة  لــإلزعــاج  منعا  الجروبات  تلك  عبر  التواصل 
األعضاء يرسلون فيديوهات وصوراً ال فائدة منها وفي أوقات 
مــتــأخــرة مــن الــلــيــل. وقـــال هـــؤالء فــي تــصــريــحــات لمنوعات 
يقرب  أن  يمكن  حيث  حدين  ذو  سالح  آب  الواتس  أن   ]

المسافات بين األهل واألصدقاء خاصة من هم خارج البالد، 
في حين أنه يمكن أن يتحول إلى مصدر إزعاج مستمر وإحراج 
حيث يضاف الشخص إلى مجموعة عمل أو مجموعة أصدقاء 
بتلك  االستمرار  بين  ما  حيرة  في  يضعه  ما  إليه  الرجوع  دون 
تلك  من  الكثير  أن  اعتبار  على  منها  االنسحاب  أو  الجروبات 
ال  أنها  كما  شيء  أي  للشخص  تضيف  وال  فائدة  بال  الجروبات 

تراعي الخصوصية وأوقات اآلخرين.

ناصر اليافعي: مها المسند:

علي الكواري :  مبارك المهندي:

من  آب  الواتس  يعتبر  اليافعي  ناصر  قال 
لخصائصه  نــظــرا  انــتــشــارا  التطبيقات  أكــثــر 
جروب  في  يشترك  أنه  موضحا  المتعددة 
عــائــلــتــه فــقــط مـــحـــذرا مـــن الــمــشــاكــل الــتــي 
يضاف  فــقــد  آب  الــواتــس  جــروبــات  تسببها 
مجموعة  أو  عمل  مجموعة  إلــى  الشخص 
مـــــــــــا  ـــــه  ـــ ـــ ـــ إلــيـــ ــوع  ـــ ـــ ـــ ـــ الــرجـــ دون  ــاء  ـــ ـــ ـــ أصــدقـــ
بتلك  االســتــمــرار  بين  مــا  حــيــرة  فــي  يضعه 
مــوضــحــا  مــنــهــا  االنـــســـحـــاب  أو  الـــجـــروبـــات 

الـــصـــور  بـــكـــثـــرة  تـــتـــمـــيـــز  الـــــجـــــروبـــــات  أن 
كبيرة  مــســاحــة  تــأخــذ  الــتــي  والــفــيــديــوهــات 
جـــدوى  دون  وتــمــلــؤه  الــهــاتــف  ذاكــــرة  مـــن 
وقت  عند  تتوقف  ال  الرسائل  هذه  أن  كما 
وحتى  الليل  طيلة  تستمر  أحيانا  بل  معين 
الـــصـــبـــاح وهـــــذا أمـــــر مـــزعـــج األمـــــر الــــذي 
مرجعا  األصدقاء  جروب  لمغادرة  اضطره 
ســبــب الــجــروبــات إلـــى الــفــراغ الــكــبــيــر عند 

. األشخاص  بعض 

أوضـــحـــت مـــهـــا الــمــســنــد أنـــهـــا مــشــتــركــة 
فــي عـــدة جـــروبـــات: الــعــائــلــة والــصــديــقــات 
الــمــقــربــات و الــعــمــل و الـــجـــارات وجـــروب 
منذ  و  أنــه  وبينت  الداعيات  من  مجموعة 
أطفالها  أهملت  الجروبات  بهذه  اشتراكها 
آب  الواتس  على  وقتها  أغلب  تمضي  حيث 

الرسائل. على  والرد  لقراءة 
جميع  من  االنسحاب  قررت  أنها  وبينت 
في  تراجع  أطفالها  مستوى  ألن  الجروبات 

عنهـــــم  النشغــــــالهــــا  نظــــــرا  المـــــدرســـــــــــه 
التكنولوجيا  أن  موضحة  مذاكرتهم  وعــن 
أخــــذت مـــن وقــتــنــا وجــهــدنــا الــكــثــيــر دون 

 . علمنا
واحــدة  ســاعــة  تحديد  تــم  لــو  أنــه  وأكـــدت 
لــكــل جــــروب لــكــان أفــضــل لــلــجــمــيــع حيث 
خاصة  لــلــدردشــة  معين  وقــت  تحديد  يتم 
من  شــيــئــا  تــحــمــل  ال  الــمــجــمــوعــة  كــانــت  إن 

السارة.  واألخبار  المفيدة  المعلومات 

أبدى علي الكواري ترحيبه بالتواصل مع اآلخرين خاصة أن التكنولوجيا سهلت ذلك 
خاصة مع األهل واألصدقاء ممن يتواجدون خارج البالد.

مع  واألخـــرى  عائلية  األولـــى  بمجموعتين  يشترك  إنــه  وقـــال 
أصدقائه الذين يدرسون في الخارج مشيرا إلى أنه تم 
سبب  ما  إليه  الــرجــوع  دون  العمل  لجروب  إدخــالــه 
له بعض الحرج لكنه انسحب منه ألنه لم يضف له 
شيئا األمر الذي عرضني لمشاكل مع زمالئي بالعمل 

واتهموني بالغرور.

في كل جوال  أساسياً  أوضح مبارك المهندي أن مجموعات الواتس آب أصبحت أمراً 
إيصال  في  والجهد  الوقت  وتقلل  واحدة  مجموعة  في  شخص  من  أكثر  تجمع  كونها 

المعلومة معتبرا أن جروبات الواتس آب سالح ذو حدين. 
وقال أنه يشترك في جروب واحد وهو جروب العمل ألهميته الفتا إلى أنه 

و منذ دخوله على الجروب اقترح تحديد ساعة يوميا لمناقشه أهم األمور 
واألفكار الجديدة وفي حال تم إرسال رسائل في وقت متأخر سوق تقفل 

هذه المجموعة كون ذلك يسبب إحراجا وقلقا للجميع. 
 وأشـــار مــبــارك إلــى أنــه يــرفــض االنــضــمــام ألي جـــروب خــاصــة أن 
البعض يضيفون أشخاصا ال نعرفهم وال تكون أرقامهم محفوظة لدينا 

وهذا أمر ال يستهوي الجميع في التعرف على أناس جدد.

إزعاج مستمر سببه الفراغ انشغالي بالجروبات انعكس على أطفالي 

انسحبت من جروب العمل لعدم فائدته الجروبات سالح ذو حدين

فاطمة العبيدلي: جروب 
العمل األكثر إزعاجا

قالت فاطمة العبيدلي أنها مشتركه بأربع مجموعات األولى مع 
أخواتها والثانية مع بنات أخواتها وإخوانها والثالثة مع صديقات 
الطفولة والرابعة مع العمل موضحة أن جروب العمل من أكثر 
الجروبات إزعاجا عندها وهي مستاءة منه لكثرة الرسائل التي 
تصل إليها في وقت متأخر وبدون فائدة مضيفة أنها لم تستطع 
رفض جروب العمل كي ال تتهم بالغرور وقالت أكثر ما يزعج 
بجروبات العمل هو الرسائل في كل األوقات مبينة أنه لو تم تحديد 
فاعلية  أكثر  ستصبح  فإنها  الرسميه  للمجموعات  معين  وقــت 
البعض  يجد  كيف  متسائلة 
الوقت الكافي إلرسال كل 
هذه الرسائل بوقت 

قصير.

مـــــنـــــوعـــــات   - الـــــــــدوحـــــــــة 
[: نــفــذ كــل مــن نــاصــر 
الــســبــيــعــي ومــحــمــد صــمــيــده 
وعبد اهللا محمد من مدرسة 
جــابــر بـــن حــيــان االبــتــدائــيــة 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة لـــلـــبـــنـــيـــن حــمــلــة 
لـــرصـــد األخــــطــــاء اإلمـــالئـــيـــة 
الــلــغــويــة فـــي مـــحـــال الـــوكـــرة 
الــتــي  و  ـــتـــجـــاري  ال بـــالـــشـــارع 
التــتــنــاســب مــع لــســان الــدولــة 
قطر   رؤيــــة  و  األم،  ولــغــتــهــا 
الــطــالب  قــــام  حــيــث   ،٢٠٣٠
بمواجهة بلدية الوكرة وفرع 
بـــالـــوكـــرة  االقـــتـــصـــاد  وزارة 

الشأن. بهذا 
وحـــســـب مــنــفــذي الــحــمــلــة 

ـــتـــي  فـــــــإن مــــــن األخــــــطــــــاء ال
رصدها الطالب  الخلط بين 
الــتــاء الــمــربــوطــة والــهــاء مثل 
همزة  وكتابة   ، «الــجــديــده» 
والعكس  وصل  همزة  القطع 

مثل «اهال وسهال»  والتعدي 
ـــغـــة بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا  ـــل ـــى ال عـــل
األجنبي  المعنى  عن  للتعبير 
بمعنى  النـــد  بــت  مــحــل  مــثــل 
الــحــيــوانــات األلــيــفــة وهـــذا ال 

على  بـــل تــعــديــاً  يــعــد تــعــريــبــاً 
الـــعـــربـــيـــة وقـــــس عـــلـــى ذلـــك 

األخطاء. عشرات 
وقــــــــال مــــنــــفــــذو الـــحـــمـــلـــة 

أنـــهـــم الـــتـــقـــوا رئـــيـــس بــلــديــة 
الـــوكـــرة أ.مــنــصــور الــعــجــران 
لــيــس  هــــذا  أن  أوضـــــح  الـــــذي 
ـــديـــة،  ـــل ـــب مـــــن اخــــتــــصــــاص ال

أمـــا  االقــــتــــصــــاد،  وزارة  بــــل 
اخــــتــــصــــاص الــــبــــلــــديــــة فــهــو 
ــــات الـــمـــؤقـــتـــة والـــتـــي  اإلعــــالن
برئاسة  لجنة  عليها  يشرف 

بدورها  والــتــي  الخاطر  ريــم 
أكــــدت االهـــتـــمـــام بــالــتــدقــيــق 
الـــلـــغـــوي لـــتـــلـــك اإلعـــــالنـــــات، 
إلى  توجهوا  أنهم  موضحين 

عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــهـــيـــدروس 
االقتصاد  وزارة  مفتشي  أحد 
وذكر  بالمشكلة،  أقر  والذي 
لــهــذا  الـــمـــالـــيـــة  ـــغـــرامـــة  ال أن 
ـــــى عــشــرة  الـــتـــعـــدي تـــصـــل إل

آالف ريال.
وأوضــــــح الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
هـــــذه  عــــــــالج  أن  الــــحــــمــــلــــة 
حيث  ومفيد،  سهل  المشكلة 
الموجودة  األخــطــاء  عــالج  إن 
غــيــر مــكــلــف ألنــهــا إمـــا إزالـــة 
وضع  أو  إضافتها  أو  هــمــزة 
إلى  داعين  إزالتها،  أو  نقطة 
تعيين مدقق لغوي بالوزارة، 
أن  بــعــد  إال  لــوحــة  تــعــلــق  فـــال 

بنفسه. يدققها 

طالبوا باالستعانة بمدقق لغوي لكتابتها

طالب يرصدون األخطاء اللغوية بشوارع الوكرةطالب يرصدون األخطاء اللغوية بشوارع الوكرة
األخـــطـــاء ـــــرز  أب  .. والــــهــــاء  الــمــربــوطــة  ـــاء  ـــت ال ــن  ــي ب ــط  ــل ــخ فقطال المؤقتة  اإلعــالنــات  عــن  مسؤولة  البلدية  الــعــجــران:  منصور 

الطالب خالل رصدهم للظاهرةالخلط بين التاء المربوطة والهاءكتابة همزة القطع همزة وصل والعكس

إياد أبو 

كتبت - سحر معن: 

علي الكواري ي:

مجموعة أو  عمل  مجموعة  إلــى  الشخص 
مـــــــــــا ـــــه  ـــ ـــ ـــ إلــيـــ ــوع ـــ ـــ ـــ ـــ الــرجـــ دون  ــاء  ـــ ـــ ـــ أصــدقـــ
بتلك االســتــمــرار  بين  مــا  حــيــرة  فــي  يضعه 
مــوضــحــا مــنــهــا  االنـــســـحـــاب  أو  الـــجـــروبـــات 

أفــضــل لــلــجــمــيــع حيث 
خاصة  لــلــدردشــة  عين 
من  شــيــئــا  تــحــمــل  ال  ة 

السارة.  واألخبار 

أبدى علي الكواري ترحيبه بالتواص
خاصة مع األهل واألصدقاء ممن ي
يش إنــه  وقـــال 
أصدق
إدخ
له
شيئا
واتهمو

في كل جوال  اسياً 
إيصال في  جهد 

 إلى أنه 
ألمور

فل 

ن
ا

فاعلية  أكثر  ستصبح  فإنها  الرسميه  للمجموعات  معين  وقــت 
البعض  يجد  كيف  متسائلة 
الوقت الكافي إلرسال كل 
هذه الرسائل بوقت 

قصير.
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الخميس ١٩ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ١٦ فبراير ٢٠١٧ م

تكنولوجيا

عواصم - وكاالت: أطلقت شركة سوني 
 Pro PSثالثة أجهزة بالي ستيشن وهي ٤
طرحها  وسيتم   ،PS VRو  slim  PSو٤
في المتاجر منتصف الشهر الحالي، وفقاً 

.«gsmarena «للتقرير الذي نشره موقع
 ١ تخزين  بسعة   Pro PS٤ جهاز  ويأتي 

سعة  فمع   slim PS٤ أما  تيرابايتو، 
تخزين ٥٠٠ ميجابيت، أما 

سعة التخزين ١ تيرابايتو.
وســيــتــم إطـــالق بــالي 

ستيشن VR فــي مـــارس مــن هــذا الــعــام، 
وسوف يشمل سماعة رأس VR، وكاميرا 
وقــــرصــــاً تــجــريــبــيــاً، وســتــمــكــن الــشــركــة 
الــمــســتــخــدمــيــن مــن شــــراء الــجــهــاز بــدون 

الكاميرا في وقت الحق من العام.

جهاز لرصد الرائحة الكريهة٣٣ أجهزة بالي ستيشن جديدة أجهزة بالي ستيشن جديدة

أبل تطلق سماعة BeatsX الالسلكيةوسادة إلكترونية لعالج األرق

كشفت  وكاالت:  طوكيو- 
شـــــركـــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــات 
مينولتا»  «كونيكا  اليابانية 
عـــــن إطـــــــالق جــــهــــاز ذكـــي 
جديد صغير الحجم يمكن 
حــمــلــه بــســهــولــة، ومــرتــبــط 
بتطبيق على الهاتف الذكي 
عـــبـــر الـــبـــلـــوتـــوث، مــهــمــتــه 
ـــرائـــحـــة الــكــريــهــة  رصـــــد ال
الــخــاصــة بــالــشــخــص الـــذي 
العرق  روائــح  مثل  يحمله، 
والـــقـــدمـــيـــن الــســيــئــة الــتــي 
يــمــكــن أن تــســبــب إحـــراجـــاً 

كبيراً للمستخدم.
ومـــهـــمـــة الـــجـــهـــاز الــــذي 
يحمل اسم KunKun هي 
بإخطار  المستخدم  تنبيه 
يـــصـــل عـــلـــى الــتــطــبــيــق مــن 
ــتــخــلــص مــــن هـــذه  أجـــــل ال
بمثابة  يعمل  إذ  الــرائــحــة، 
جـــــهـــــاز تـــســـجـــيـــل رقـــمـــي 
يــتــصــل بــتــطــبــيــق لــتــحــذيــر 
كـــان  إذا  الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن 
فهو  سيئة،  رائــحــة  لديهم 
الكشف  طــريــق  عـــن  يــعــمــل 
عـــــــن عـــــــــدد مـــــــن الــــــمــــــواد 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
الكريهة  الــروائــح  مع  عــادة 
مــــثــــل األمـــــونـــــيـــــا وحـــمـــض 
وبمجرد  اإليزوفاليريكي، 
رصــــدهــــا يــخــبــر الــتــطــبــيــق 
متراً  باالبتعاد  المستخدم 

عن األشخاص اآلخرين.

عواصم - وكاالت: إذا كنت تعاني من 
المنومة  األقـــراص  مــن  فدعك  األرق، 
الماضي قريباً  من  شيئاً  ستصبح  ألنها 
الجديدة  الــروبــوت»  بفضل «الــوســادة 
الـــتـــي ابــتــكــرهــا بـــاحـــثـــون هــولــنــديــون 
الباحثون  وطــّور  لــألرق.  عالج  كأحدث 
الروبوت  الوسادة  هذه  دلفت  بجامعة 

تــحــت اســـم «ســومــنــوكــس»، 
وهـــــــي عــــلــــى شــــكــــل حــبــة 
الـــــفـــــول الـــــســـــودانـــــي وبــهــا 

مــــجــــســــات حــــســــاســــة تــقــيــس 
ثم  بالشخص  الــخــاص  التنفس  معدل 
تطلق إيقاع تنفس ثابتاً وهادئاً يلتقطه 
فيشعره  أوتــومــاتــيــكــيــاً  اإلنــســان  جــســم 

باالسترخاء 
ـــغـــرق فــي  ـــســـت وي
صحيفة  وذكـــــرت  ـــنـــوم.  ال
ال  الجهاز  أن  البريطانية  ميل»  «ديلي 
يزال نموذجاً أولياً، لكن الباحثين الذين 
يقفون وراءه يأملون في الحصول على 
تمويل كاٍف لطرحه قريباً في األسواق.

كــشــفــت  وكــــــاالت:   - واشـــنـــطـــن 
تــقــاريــر جــديــدة عــن أن ســمــاعــة 
ستكون  الالسلكية   BeatsX أبــل 
متاحة للبيع قريباً، وكانت شركة 
أعلنت  قد  ألبــل  المملوكة   Beats
عنها خالل شهر سبتمبر الماضي 

هاتف  عن  اإلعــالن  مع  بالتزامن 
  .AirPods وســـمـــاعـــة   ٧ آيـــفـــون 
بأربعة  الجديدة  السماعات  تأتي 
ألـــــــــوان هـــــي األبـــــيـــــض واألســــــــود 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى لــونــيــن جــديــديــن 
والــلــذان  واألزرق  الــرمــادي  هــمــا 

الحق،  وقت  في  إطالقهما  سيتم 
 ١٤٩٫٩٥ بـــســـعـــر  ـــاحـــة  مـــت وهــــــي 
عــبــر  مـــتـــاحـــة  وســـتـــكـــون  دوالر، 
ومتاجر  اإلنترنت  على  أبل  متجر 
أبل باإلضافة إلى متاجر التجزئة 

المعتمدة.

شركة  كشفت  وكــــاالت:   - عــواصــم 
أمــــــازون فـــــي نــتــائــجــهــا الــفــصــلــيــة أن 
العام  فـي  كبيرة  بزيادة  نمت  أعمالها 
تقوم  جعلها  مــا   ،-  ٢٠١٦ المـاضي- 
جديـد  موظف  آالف   ١١٠ نحو  بتعيين 

المـاضية. خالل االثني عشر شهـراً 
بـــإضـــافـــة الــتــعــيــيــنــات الـــجـــديـــــــدة، 
مـن  أكــثــر  اآلن  لــديــهــا  الــشــركــة  فـــإن 

أنــحــاء  جميع  فـــــي  مــوظــف  ألــف   ٣٤١
إلى  مـنهم  كبير  جزء  ويعود  العالم، 
مــراكــز الــتــوزيــع الــمــخــتــلــفــة الــخــاصــة 
الــدول.  مختلف  فـي  والمـنتشرة  بها 
لديها  كــان  الشركة  أن  هنا  والــالفــت 
قبل  فقط  موظف  ألف   ٣٢ مـن  أكثر 

سنوات. خمس 

أمازون تعّين ١١٠ آالف موظف جوجل بالي يخترق السوق الصيني

تطوير السيارة الطائرةتطوير السيارة الطائرة
عـــواصـــم - وكـــــــاالت: كــشــف تــقــريــر حـــديـــث مـــن مــوقــع 
«بلومبرج» األمريكي عن تعيين شركة «أوبر» لواحد من 
في  مــور»  ناسا «مــارك  األمريكية  الفضاء  وكالة  مهندسي 
منصب مدير هندسة الطيران، من أجل العمل على مشروع 
السيارات الطائرة التي تطورها الشركة خالل الفترة القادمة 

والتي تحمل اسم «أوبر إليفيت».
ولم تقم شركة «أوبــر» حتى اآلن بإنجاز أي خطوة في 
عن  أفصحت  الماضي  العام  خالل  ولكن  الجديد،  المشروع 
أو  طائرة  كبائن  خــالل  من  جــواً،  التنقل  مجال  في  رؤيتها 
منازلهم  من  االنتقال  في  الركاب  يساعد  ما  شبيهة  وسيلة 
في  الــمــروري  للزحام  للتعرض  الحاجة  دون  العمل،  إلــى 

غضون ١٥ دقيقة.

الصين - وكاالت: وجدت شركة جوجل طريقة 
جـــديـــدة مـــن أجــــل الـــدخـــول مــــرة أخــــرى للصين 
بعض  كشفت  إذ  الحجب،  من  طويلة  سنوات  بعد 

عمالق  مع  تتعاون  األمريكية  الشركة  أن  المصادر 
اإلنترنت الصيني «نيتياس» من أجل إطالق متجر 
«جوجل بالي» في الصين، وحتى اآلن ليس هناك 

ضمان أن المحادثات سوف تؤدي إلى أي نتيجة، 
ولكن «نيتياس» من الممكن أن تساعد جوجل في 

الدخول ولو بشكل جزئي في الصين.



٦٦
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الوجه اآلخر

نفسك؟ عن  عرفنا  بداية  ڈ 
صــالــح  حـــمـــد  بـــالـــكـــامـــل  اســــمــــي   -
١٩٦٧بمنطقة  مواليد  من  المناعي، 
بن عمران، ووالدي رحمة اهللا عليه 
بعد  انتقل  ثم  الغوص  في  يعمل  كان 
ظــهــور الــبــتــرول إلـــى مــديــنــة دخـــان، 
البلدية  الشؤون  بوزارة  عمل  وأخيرا 

التعليمية؟  حياتك  عن  وماذا  ڈ 
التربية  بكالوريوس  على  حاصل   -
 ،١٩٩٢ قــــطــــر  جــــامــــعــــة  الــــبــــدنــــيــــة 
ودراســـتـــي االبــتــدائــيــة وحــتــى الــصــف 
الــــرابــــع كـــانـــت بـــمـــدرســـة طـــــارق بــن 
الصفين  أكملت  ثــم  االبــتــدائــيــة  زيــاد 
مدينة  بمدرسة  والــســادس  الخامس 
ـــمـــدرســـة  ــــــــة ب خـــلـــيـــفـــة، واإلعــــــــدادي
مدينة  بمدرسة  والثانوية  اليرموك، 

الثانوية.  خليفة 
عــنــد  دراســـــتـــــك  تـــوقـــفـــت  هــــل  ڈ 
؟ البدنية  التربية  كلية  من  التخرج 

ــــدراســــة  ال ــــت  واصــــل حـــيـــث   ، ال   -
فــــي أمـــريـــكـــا لــلــحــصــول 
عـــلـــى الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــي 
البدنية،  التربية  مجال 
ومـــكـــثـــت هــــنــــاك لـــمـــدة 
قبل  الــعــام  ونــصــف  عـــام 
إلـــى  الــــعــــودة  أقــــــرر  أن 

الدوحة.

الحكومة جراج 
حياتك  بدأت  متى  ڈ 

؟ العملية 
بدأت  أنني  البعض  يستغرب  قد   -
الــعــمــل وأنـــا مــازلــت طــالــبــا بــالــثــانــويــة  
خالل فترة الصيف وذلك من خالل 
اآلن  يسمى  مــا  أو  الحكومة)  (جــراج 
راتــب  وأول   ، الميكانيكية  األعــتــدة 

ريال   ١٢٠٠ كان  عليه  حصلت 
التخرج..؟ وبعد  ڈ 

- مــن الــغــريــب أنــنــي بــعــد الــتــخــرج 
مدرسا  عملت  أمريكا  مــن  والــعــودة 
ـــيـــة فـــــي مـــدرســـتـــي  ـــدن ـــب لـــلـــتـــربـــيـــة ال
االبـــتـــدائـــيـــة وهـــــي مــــدرســــة مــديــنــة 
 ، ســنــوات   ٣ لــمــدة  االبــتــدائــيــة  خليفة 
ثـــم انــتــقــلــت إلـــى مـــدرســـة الــيــرمــوك 
أيــضــا الــتــي درســــت فــيــهــا اإلعـــداديـــة 

 .١٩٩٦ حتى 
تــســتــمــر  لـــــم  ـــــمـــــاذا  ول ڈ 
؟ البدنية  للتربية  مدرسا 

انــضــمــمــت   ١٩٩٩ فــــي   -
إدارة  مـــجـــلـــس  ـــعـــضـــويـــة  ل
االتـــــحـــــاد الــــقــــطــــري لـــكـــرة 
قدمت   ٢٠٠٨ وفــي  الــقــدم، 
اســتــقــالــتــي مـــن الــعــمــل فــي 
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة 
والـــــــتـــــــحـــــــقـــــــت كـــــمـــــوظـــــف 

 QSL قــطــر  نــجــوم  دوري  بمؤسسة 
حتى اآلن، وجاء انضمامي للمؤسسة 
ـــاســـب مــع  ـــن ـــت كــــــون الــــعــــمــــل فـــيـــهـــا ي
الراتب  بجانب  طموحاتي 
الــمــغــري، وحــالــيــا أعــمــل 
فـــــي مـــنـــصـــب مـــســـتـــشـــار 
رئيس  بمكتب  كــرة  أول 
اتــحــاد الــكــرة، بــاإلضــافــة 
للجنة  رئــيــســا  عملي  إلــى 

باالتحاد.  المسابقات 

البحرية  الرحالت 
هــوايــتــك  أبـــــرز  مــــا  ڈ 

كرة  بخالف  المفضلة 
القدم؟

كنت من هواة الرحالت 
الــبــحــريــة خــــالل فــتــرة 

الــــــشــــــبــــــاب، وكــــنــــت 
دائـــــمـــــاً مــــا أقــــوم 

زمالئي  مع  بها 
وأصــــدقــــائــــي 

في (الفريج) 
وفــــــــــي   ،
الـــــــــوقـــــــــت 
الـــــحـــــالـــــي 
أهــــــــــــــــوى 
الـــــســـــفـــــر 

كثيرا. 

يومي برنامج 
ڈ حــدثــنــا عـــن يــومــك مــتــى يــبــدأ 

تقضيه؟ وكيف 
- يومي يبدأ دائما مع صالة الفجر 
المدرسة،  إلى  األوالد  مع  والذهاب 
وبـــعـــدهـــا أتــــوجــــه إلـــــى عــمــلــي وإلــــى 
العصر  وفــي  المقررة،  االجتماعات 
بــالــطــبــع نــتــجــمــع مـــع الــعــائــلــة لــلــغــداء 
، وأفــضــل دائــمــا بــعــد صـــالة الــعــصــر 

مــــــــمــــــــارســــــــة 

صــــالة  حــــتــــى  ـــــجـــــري  ال أو  الــــمــــشــــي 
إلى  يوميا  أتــوجــه  وعقبها  الــمــغــرب، 
معها  وأظل  عليها  لالطمئنان  الوالدة 
المجلس  إلى  أتوجه  ثم  العشاء  حتى 

والزمالء.  األصدقاء  مع 
ـــــــك  إجـــــــازت تـــــقـــــضـــــي  كــــــيــــــف  ڈ 

األسبوعية؟
- فــي الــوقــت الــحــالــي أحـــرص في 
نــهــايــة األســــبــــوع عــلــى الــــذهــــاب إلــى 
إحــــدى (الـــعـــزب) 

الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــبـــعـــض األصـــــدقـــــاء فــي 
جــلــســات ســمــر وتــنــاول الــعــشــاء الــذي 

بأنفسنا.  بإعداده  نقوم 

الصغر أحالم 
ڈ ماذا عن أحالمك 

الصغر؟ في 
كـــانـــت  األمــــنــــيــــات   -
كــثــيــرة مــنــهــا الــوصــول 
ـــــــــى الـــــلـــــعـــــب ضـــمـــن  إل
األول  منتخبنا  صفوف 
وهـــــو مــــا حـــــدث فــعــال 
ـــقـــي  مــــــن خــــــــالل فـــري
نــــــــادي قــــطــــر، أمــــا 

فكانت  الــعــام  الــمــســتــوى  عــلــى 
ضابطا  أكون  أن  أمنياتي 
أو  بــــالــــجــــيــــش  ســـــــــواء 
بــــــالــــــشــــــرطــــــة لـــمـــا 
يــــمــــثــــل الـــجـــيـــش 
ــــــــشــــــــرطــــــــة  وال
هــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــة 
في  للشباب 
حلتنا مر

الحياة 
ئلية  لعا ا

ڈ 
عن  ماذا 
حـــيـــاتـــك 

لعائلية؟ ا
أبناء   ٧ ولي   ١٩٩٦ عام  تزوجت   -
هــــم: األكـــبـــر فــهــد واألصـــغـــر صــالــح 
وبــيــنــهــمــا فــاطــمــة ومــريــم ووضــحــة 
مــرشــح  اآلن  وفــهــد   ، وســــارة  ودانــــة 
مـــــازالـــــوا  األوالد  وبـــــاقـــــي  ضــــابــــط 

يدرسون.
أبنائك  أحـــالم  عــن  أيــضــا  حــدثــنــا   -

لهم؟ تتمنى  وماذا 
ـــــاء مــــــازالــــــوا صــــغــــار الـــســـن،  ـــــن األب
واألحـــــالم والــطــمــوحــات يــقــررونــهــا 

يكبرون.  عندما  بأنفسهم 

السفر أعشق 
ـــيـــة  ـــعـــرب ال الـــــــــــدول  أحـــــــب  مــــــا  ڈ 

قلبك؟ إلى  واألجنبية 
الــدول،  من  الكثير  إلــى  سافرت   -
لــكــنــي أعـــشـــق لـــنـــدن وأفـــضـــل دائــمــا 
أهمها  عــديــدة  ألســبــاب  إلــيــهــا  الــســفــر 
تواجدي  خالل  بالغربة  أشعر  ال  أنني 
الثقافات،  ولتعدد   ، فيها 
التي  العربية  الــدولــة  أمــا 
فهي  إليها  السفر  أفضل 
ســـــوريـــــا الـــحـــبـــيـــبـــة الـــتـــي 
يفرج  أن  اهللا  مــن  أرجــو 

أهلها  وكرب  كربها 
ڈ ما أول سيارة قمت 

؟ بشرائها 
قــمــت  ســــيــــارة  أول   -
بـــشـــرائـــهـــا كـــانـــت ســـيـــارة 
 ١٩٨٤ عــــام  كـــــروز  النــــد 
ودفـــــعـــــت ثـــمـــنـــهـــا (كـــــــــاش) بـــعـــد أن 
وكان  عليه  اهللا  رحمة  أبي  ساعدني 
ينصحني أنا وأشقائي بعدم شراء أي 
الثمن،  نمتلك  طالما  بالقسط  شــيء 
مثل  األقساط  يرى  اهللا  رحمه  وكان 
بالليل  هم  ين  الدَّ يقول  وكــان  الدين 

بالنهار.  ومذلة 
وحاليا أنا امتلك سيارة رنج روفر 
هي  دائما  لي  المفضلة  السيارة  لكن 

دبليو. أم  بي  سيارة 
ڈ مـــا نـــاديـــك الــمــفــضــل ونــجــمــك 

المفضل؟
ـــــادي قـــطـــر وتــربــيــت  أنــــا ابــــن ن  -
فــيــه ضــمــن األشـــبـــال ووصـــلـــت إلــى 
نجمي  وكان  األول  الفريق 
ـــهـــا الـــنـــجـــم  الـــمـــفـــضـــل وقـــت
الـــكـــبـــيـــر مـــنـــصـــور مـــفـــتـــاح 
الــــــذي اعـــتـــبـــره رمــــــزا مــن 
رمــــــوز الــــكــــرة الـــقـــطـــريـــة، 
وحـــالـــيـــا نـــجـــمـــي الــمــفــضــل 
هــو حــســن الــهــيــدوس، وأنــا 
مـــن عـــشـــاق ريـــــال مـــدريـــد 
ونــجــمــي الــمــفــضــل عــالــمــيــا 

ميسي.

حمد المناعي مستشار أول الكرة بمكتب رئيس االتحاد القطري:

ســــــــنــــــــوات  ٤ مــــــــــــــــدة  الــــــــبــــــــدنــــــــيــــــــة  ـــــــة  ـــــــي ـــــــرب ـــــــت ـــــــل ل مــــــــــــــدرســــــــــــــاً  ـــــــت  ـــــــل ـــــــم ع  

ريـــــال   ١٢٠٠ راتــــــــب  وأول  الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة  ــــدة  ــــت ــــاألع ب عـــمـــلـــت   

حــمــد  كـــشـــف  مـــنـــوعـــات [:   – الــــدوحــــة 
الــمــنــاعــي مــســتــشــار أول الـــكـــرة بــمــكــتــب رئــيــس 
االتـــحـــاد الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم ورئـــيـــس لجنة 
أن  الشباب  مرحلة  في  أمنيته  عن  المسابقات 
بالشرطة  أو  الــقــطــري  بالجيش  ضــابــطــا  يــكــون 
ودورهــم  الضباط  بها  يتمتع  التي  للهيبة  نظرا 

الكبير.  الوطني 
وقال في حوار مع ملحق منوعات [ أنه 
الدراسية،  حياته  انتهاء  قبل  العملية  حياته  بدأ 
وعمل في خالل الصيف في األعتدة الميكانيكية  
أنه  إلــى  مشيرا  الشهر،  فــي  ريــال   ١٢٠٠ مقابل 

عمله  بــدأ  أنــه  حياته  فــي  الجميلة  األقــــدار  مــن 
كمدرس للتربية البدنية في مدرسته االبتدائية 

التي درس بها.
وبين المناعي أن الالندكروزر أول سيارة  قام 
في  اهللا  رحمه  والـــده  ســاعــده  أن  بعد  بشرائها  
أم  بــي  ســيــارات  يعشق  أنــه  موضحا  ثمنها  ســداد 
يعتبر  حيث  السفر  محبي  من  أيضا  وأنــه  دبليو 
ســـوريـــا الــبــلــد الــعــربــي األقـــــرب إلـــى قــلــبــه وأنـــه 
يحب  أنـــه  مضيفا  لــنــدن  فــي  بــالــغــربــة  يشعر  ال 
نهاية  قضاء  على  ويــحــرص  البحرية  الــرحــالت 

األسبوع مع بعض أصدقائه في إحدى العزب.

حلمت بأن أكون ضابطاً بالجيش

 أعشق سوريا 
وال أشعر بالغربة 

في لندن

 يومي يبدأ مع 
صالة الفجر 
واصطحاب 
أبنائي للمدرسة

 نجمي المفضل 
حسن الهيدوس 

وأعشق ريال 
مدريد

 عندي ٧ أبناء 
أكبرهم مرشح 

ضابط

حمد المناعي يحتفل بالكأس مع فريق قطرمع منتخب الشباب

 مع بعض نجوم الكرة القطرية

حاد القطري:

ريـــــال  ١٢٠٠



٧٧
الخميس ١٩ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ١٦ فبراير ٢٠١٧ م

المقهى الثقافي

يعشق الكرة القدم والمطالعة ...الفنان صالح درويش لمنوعات [:

عملت بالتدريس قبل احتراف الفن عملت بالتدريس قبل احتراف الفن 
ــــــة ــــــمــــــســــــرحــــــي ال أعـــــــــمـــــــــالـــــــــي  أول  ــــــــــش  ــــــــــري ق ــــــــــر  وصــــــــــق اإلســــــــــــــــــــــــالم  ــــــــر  ــــــــج ف

ــــك  ــــي ــــان ــــت ــــي ــــــم ت ــــــل ــــــى فــــــي ــــــق ــــــي ــــــوس ــــــش مــــــــؤلــــــــف م ــــــي ــــــش ــــــوت ــــــت زولــــــــــــتــــــــــــان ك ــــــي ــــــق ــــــت ال

بنفسك  عــرفــنــا  بـــدايـــة  ڈ  
وكــــــيــــــف بـــــــــــدأت مــــــشــــــوارك 

المهني؟ 
- أنا من مواليد عام ١٩٥٢، 
دخــلــت الــمــجــال الــفــنــي عندما 
كـــنـــت طــــالــــبــــاً فــــي الـــثـــانـــويـــة، 
وقـــــدمـــــت فـــــي ذلــــــك الـــوقـــت 
عملين مسرحيين هما «فجر 
اإلســــالم»، و»صــقــر قــريــش»، 
درســــــت الـــفـــنـــون الــمــســرحــيــة 
فـــــي الـــــكـــــويـــــت، ثـــــم انـــتـــقـــلـــت 
لــمــعــهــد الـــفـــنـــون الــمــســرحــيــة 
عدت  ثم  ومــن  القاهرة،  فــرع 
عام  فــي  أخــرى  مــرة  للدوحة 
الــعــمــل  بــــــدأت  حـــيـــث   ،١٩٧٢
الفني بشكل احترافي، وقدمت 
الدرامية  األعــمــال  مــن  العديد 
مــنــهــا «الــطــيــور الــمــهــاجــرة»، 
و»عـــنـــدمـــا تـــشـــرق الــشــمــس»، 
كما شاركت في أعمال درامية 
ــــجــــوم الـــوطـــن  أمــــــــام أبــــــــرز ن
عبدالمنعم  كــالــفــنــان  الــعــربــي 
اللؤلؤة،  مسلسل  في  إبراهيم، 
ومع الفنان يوسف شعبان في 
شاركت  كما  الجالدة،  مسلسل 
الفنان صالح قابيل في مسلسل 
المسحور،  والــفــارس  األمــيــرة 
من  كبير  لعدد  باإلضافة  هــذا 
الشراع  وفيلمي  المسرحيات، 
الـــحـــزيـــن، وعـــقـــارب الــســاعــة. 
توقفت عن التمثيل عام ١٩٨٢، 
وتــحــولــت إلـــى مــشــرف إنــتــاج، 
المدير  منصب  حالياً  وأشــغــل 
المالي واإلداري لفرقة الدوحة 

المسرحية. 

القراءة والسفر

ڈ  مــا هــي الــهــوايــات التي 
تمارسها في أوقات فراغك؟ 

- أحــب الـــقـــراءة، كما أهــوى 
على  للتعرف  والــتــنــقــل  الــســفــر 
ـــشـــعـــوب  ـــــــــدول وال ثــــقــــافــــات ال
األخــرى، طبيعة عملي بفرقة 
الــــدوحــــة الــمــســرحــيــة أتــاحــت 
لـــي الـــفـــرصـــة لــلــســفــر لــلــعــديــد 
والغربية.  العربية،  الــدول  من 

ســافــرت إلـــى دول عــديــدة لها 
مثل  مختلفة  وعــادات  ثقافات 
مقدونيا،  الــبــوســنــة،  رومــانــيــا، 
كــمــا كـــــان لـــي شـــــرف مــقــابــلــة 
ــــمــــجــــري زولــــتــــان  ــــفــــنــــان ال ال
كوتشيش مؤلف موسيقى فيلم 
تــيــتــانــيــك، لــكــنــي تــوقــفــت في 
الــفــتــرة األخــيــرة عــن ممارسة 

تلك الهواية. 

مسرح وسياحة

ڈ  ماهي الدولة األقرب إلى 
قلبك وتفضل زيارتها دائماً؟ 

قــريــبــة  دول   ٣ ــــاك  هــــن  -
الجزائر،  وهــي  قلبي  إلــى  جــداً 
الــمــغــرب، وتــونــس وســـّر حبي 

لتلك الدول هو االهتمام الكبير 
الــذي تقدمه للمسرح، فبحكم 
قــــرب ثــقــافــتــهــم مـــن أوروبـــــا 
ـــداً أهــمــيــة  فــهــم يــــدركــــون جـــي
الــمــســرح، لــذلــك أحــب التواجد 
في مهرجاناتهم أو ملتقياتهم 

ـــيـــة، أمــــــا عـــلـــى مــســتــوى  ـــفـــن ال
السياحة والترفيه أفضل مصر، 

وسوريا، ولبنان. 

كرة القدم

ڈ  حدثنا عن تجربتك مع 
كرة القدم؟ 

الـــكـــرة  عــــشــــاق  مــــن  أنـــــا   -
فقط،  كــمــتــابــع  لــســت  الــقــدم، 
بـــل كـــان لـــي تــجــربــة مــمــيــزة 
كنت  فــقــد  الـــقـــدم،  كـــرة  فـــي 
العـــب قــلــب دفــــاع فـــي نـــادي 
الحقاً  تحول  الــذي  التحرير، 

ـــــنـــــادي الــــعــــربــــي بــعــد  إلــــــى ال
ـــــادي الــــوحــــدة،  دمـــجـــه مــــع ن
أن  إلــى  كبيرة  لفترة  ولعبت 
للفن.  وتفرغت  الكرة  تركت 

الزيتون زيت 

مـــواقـــف  تـــتـــذكـــر  هــــل  ڈ  

تلك  في  لك  حدثت  طريفة 
الفترة؟ 

كــانــت  فـــقـــد  بـــالـــتـــأكـــيـــد،   -
بالمواقف  مليئة  الفترة  تلك 
الـــمـــثـــيـــرة، وأتــــذكــــر مــوقــفــاً 
مباراة  في  لي  حــدث  طريفاً 
أمــــام نــــادي الــــريــــان، وكـــان 
وقــتــهــا أحــــد أنـــديـــة الـــدرجـــة 
الـــثـــانـــيـــة، وكـــــان زمــيــلــي فــي 
الـــــدفـــــاع يـــضـــع عـــلـــى رأســـــه 
زيـــــــت الـــــزيـــــتـــــون بـــكـــثـــافـــة، 
وفـــي الــدقــائــق األخـــيـــرة من 
ــمــبــاراة أخــطــأ زمــيــلــي هــذا  ال
ـــــعـــــاد كـــــــرة عـــرضـــيـــة  فـــــي إب
الزيتون  زيــت  وكــان  برأسه، 
فـــــي تــــحــــويــــل مـــســـار  ســــبــــبــــاً 
شباكنا،  فــي  لتسكن  الــكــرة، 

بهزيمتنا.  المباراة  وتنتهي 
فـــــرقـــــك  هـــــــــي  مـــــــــا  ڈ  

تشجعها؟  التي  المفضلة 
- عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي 
ــــنــــادي  أنـــــــا مــــشــــجــــع قـــــــوي ل
أفــضــل  الـــعـــربـــي، وأوروبـــــيـــــاً 

مدريد.  ريال  نادي 
ـــاً  ـــان فـــن تــــكــــن  ـــــم  ل ـــــو  ل ڈ  
مـــا هـــي الــمــهــنــة الـــتـــي كــنــت 

؟  ستمارسها
األســـاســـيـــة  مــهــنــتــي  أنـــــا   -
الفني،  للمجال  اتجاهي  قبل 
أكن  لم  فلو  لذلك  التدريس، 

مدرساً.  اآلن  لكنت  فناناً 

المسرح رهاب 

اعــــتــــزالــــك  ســــبــــب  مـــــا  ڈ  
من  الرغم  على  مبكراً  الفن 

والناجحة؟  القوية  البداية 
أصــبــت  قــــد  أنـــنـــي  يـــبـــدو   -
بــعــيــن قــويــة مـــن جــــراء هــذا 
بالرغم  حققته  الذي  النجاح 
أنني  لدرجة  سني  صغر  من 
المسرح،  خشبة  على  سقطت 
الرحمن  عبد  المخرج  وكان 
وقــتــهــا  الـــمـــنـــاعـــي مـــــوجـــــوداً 
لي،  طبيب  باستدعاء  وقاموا 
مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ  وتــقــريــبــاً 
صحية  مــشــاكــل  أعـــانـــي  وأنــــا 
من جراء الوقوف على خشبة 
حالة  عندي  وباتت  المسرح، 
«رهــابــاً»،  نسميها  أن  يمكن 
ولــــألســــف حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــذا 
في  للمشاركة  أسافر  عندما 
أيــــة مـــهـــرجـــانـــات مــســرحــيــة 
تــصــيــبــنــي حــالــة مــرضــيــة في 
في  سفري  من  األولى  األيام 
ذهبت  الــتــي  الـــدول  مختلف 

 . ليها إ
واقـــــــع  ـــــــــرى  ت كـــــيـــــف  ڈ  
الــــحــــركــــة الـــمـــســـرحـــيـــة فــي 

حالياً؟  قطر 
غير  الــمــســرحــي  الــوســط   -
جــــاذب ويــفــتــقــد لــمــحــفــزات 
الفنانين  الــتــفــاف  فــي  تــســهــم 
حـــــول الــــمــــســــرح، فــالــحــركــة 
بجهود  ستزدهر  المسرحية 
أشـــــخـــــاص لــــديــــهــــم انـــتـــمـــاء 
للمحافظة  ويسعون  للمسرح 
عــلــيــه مــن االنـــدثـــار، ولــذلــك 
أطـــالـــب بــاســتــقــطــاب خــبــراء 
مــن الــخــارج لــدراســة أحـــوال 
نقاط  على  والوقوف  المسرح 
الـــــقـــــوة والــــضــــعــــف وتـــعـــزيـــز 
أبنائنا  لــدى  المسرح  مفهوم 
وتــعــلــيــمــهــم بــشــكــل أكــاديــمــي 
يــتــم  ال  فــــلــــمــــاذا  مــــمــــنــــهــــج، 
ابــــتــــعــــاث الــــطــــالب لــــدراســــة 
يــتــم  ال  ولـــــمـــــاذا  الــــمــــســــرح، 
تــشــجــيــع الـــفـــنـــانـــيـــن الــشــبــاب 
لــلــدخــول فــي عــالــم الــمــســرح 
ــــجــــاد دعـــــــم ومــــكــــافــــآت  ــــإي ب
في  الــعــمــل  عــلــى  لتحفيزهم 

واإلبداع. المسرح 

الرياضة،  يعشق  إنــه  درويــش  صــالح  الفنان  قــال 
التحرير  نـــادي  دفـــاع  كقلب  اللعب  لــه  سبق  حيث 
إلى نادي العربي الرياضي،  قبل أن يتحّول الحقاً 
على أنه يعشق النادي العربي ويشّجع نادي  مؤكداً 
لكن اآلن  أنه لو لم يكن فناناً  ريال مدريد، مبيناً 
سبب  الزيتون  زيت  أن  إلى  ُمشيراً  ُمــدرســاً،  يعمل 
خسارتهم أمام نادي الريان. وقال صالح درويش 

فـــي حــــوار خـــاص لــمــنــوعــات [ إن اعــتــزالــه 
نتيجة  بالرهاب  أصيب  بعدما  جاء  للفن،  المبكر 
الحين  ذلــك  ومنذ  المسرح،  خشبة  على  لسقوطه 
تصيبه حالة مرضية في األيام األولى من سفره 
إلى مختلف الدول لحضور أي مهرجان مسرحّي.  
ولفت صالح درويش إلى أنه يعشق السفر للتعرف 
بالذكر  خــاصــاً  المختلفة،  الشعوب  ثقافات  على 

دول المغرب العربي، بسبب اهتمامه الخاص بفن 
أنه بسبب حّبه للسفر والترحال  المسرح، موضحاً 
حــظــي بــشــرف مــقــابــلــة الــفــنــان الــمــجــري زولــتــان 
مضيفاً  تيتانيك،  فيلم  موسيقى  مؤلف  كوتشيش 
قلبه  إلى  البلدان  أحــّب  ولبنان  وسوريا،  مصر،  إن 
سياحياً، وقال مهنتي كانت التدريس قبل التوجه 

إلى الفن.

صالح  درويش يستعرض بعضاً من ذكرياته

زيت
 الزيتون سبب 

خسارتنا 
أمام الريان

لعبت 
قلب
 دفاع

 في النادي 
العربي

كتب - هيثم األشقر: 

قــا
حيث
قبل

مؤكد
ريال
يعمل
خسا

ـــــي بــــــرهــــــاب الــــمــــســــرح ـــــت ـــــت الـــــفـــــن بــــســــبــــب إصـــــاب ـــــزل ـــــت اع

إياد أبو 

ـــــل ـــــي ـــــاب ق ــــــــــــــالح  ص و  ـــــــان  ـــــــب ـــــــع ش ـــــــــف  ـــــــــوس ي مـــــــــــع  ــــــة  ــــــي ــــــن ف بــــــــأعــــــــمــــــــال  شـــــــــــاركـــــــــــت 



السيف .. رمز العزة واألمجاد
عند  خاصة  بمكانة  السيف  يحظى   :]  - الدوحة 
المواطنين القترانه في الماضي بالعزة والكرامة والدفاع 
عن الوطن والممتلكات، وفي الوقت ذاته فهو رمز للحق 
والعدل. ورغم تطور أساليب الحرب والدفاع عن النفس 
إال أن معظم المواطنين ال يزالون حريصين على امتالكه 
تأدية  أثناء  واستخدامه  السعيدة  المناسبات  في  وحمله 
في  فرحتهم  عن  فيها  يعبرون  التي  القطرية  العرضة 
السيف  حمل  خــالل  مــن  الوطنية  والمناسبات  األعـــراس 
في  السيف  عــن  قيل  مــا  أجمل  ولعل  عالياً.  بــه  والتلويح 

الماضي كان للشاعر أبو تمام:

 السيف أصدق أنباء من الكتـب
في حده الحد بين الجد واللعـب

 بيض الصفائح ال سود الصحائف
 في متونهن جالء الشك والريب.
وبقيت صناعة السيوف صامدة في قطر حيث ال يزال 
البعض يزاول هذه المهنة ويعيد إحياءها من جديد، حيث 
يبدأ صانع السيوف بصنع «السلة» (أي النصل) من الحديد 
والفضة،  بالذهب  الخشب  ويلبس  الخشب  من  الغمد  ثم 
أو  العاج  من  المصنوع  المقبض  تركيب  يتم  ذلــك  وبعد 
قرون الجاموس، ويكون لونه أسود أو من عظم الزرف 

الــذي يستخرج من قــرن وحيد القرن، وهــو نــادر ويباع 
بالجرام مثل الذهب؛ بحيث يمكن أن يتجاوز ثمنه ثمن 
السيف بأكمله، ثم في آخر األمر تأتي اللمسات الفنية من 
باليد إذ أنه ال تستعمل  نقوش وكتابة والتي تكون حصراً 

الطباعة وإنما فقط النقش اليدوي.
وكان السيف في الماضي بمثل أهمية البشت بالنسبة 
للعريس وضــرورة ال غنى عنها وإلضافة لمسة جمالية 
لديكورات المنازل والمكاتب وأيضاً كهدايا بين األصدقاء 
واألهــل واألقــارب، ومعظم المواطنين يفضلون السيوف 

األصيلة المصنعة محلياً على المستوردة.

ية
دو

ن ي
ه
الغزول .. صناعة يدوية تتحدى الزمنم

صناعة  تعتبر   :  ] منوعات   - الــدوحــة 
اليدوية  الحرف  من  «الغزول»  الصيد  شباك 
الــتــي اشــتــهــرت بــهــا قــطــر فــي الــمــاضــي، نــظــراً 
البحر  في  يعملون  كانوا  أبنائها  من  الكثير  ألن 
ســـواء فــي الــخــروج لــلــبــحــث عــن الــلــؤلــؤ أو في 

األسماك. اصطياد 
وكـــانـــت الـــســـواحـــل الــقــطــريــة تــشــتــهــر بــهــذه 
قطر  أبناء  من  عدد  يمارسها  كان  التي  المهنة 
إلى  تحتاج  دقيقة  صناعة  وهــي  الماضي  فــي 
الحرفة  تخرج  حتى  عميق  وتفكير  كبير  جهد 

تختلف  الصيد  شباك  أو  والغزل  جميل.  بشكل 
أنــواعــهــا حــســب أنــــواع الــســمــك، فــهــنــاك الــغــزل 
بسمك  الخاص  الغزل  وهناك  بالكنعد  الخاص 
الــبــدح والــصــافــي وغــيــرهــا مــن أنــــواع الــســمــك 
الغزل  أن  تجد  لذا  حجمها..  بصغر  تتميز  التي 
يــخــتــلــف بــحــســب نـــوع وحــجــم الــســمــك الــمــراد 

صيده.
وخيوط  القطن  من  الصيد  شباك  وتصنع 
ً وتــظــهــر بــالــنــهــايــة  لــنــايــلــون الــتــي تــربــط مــعــا ا
الشباك  هذه  تثبيت  ويتّم  شبكة،  شكل  على 

شباك  وتــشــهــد  مــعــيــن.  شــكــل  عــلــى  لــبــحــر  ا فــي 
بشكل   ً يــدويــا مــصــنــوعــة  كــونــهــا   ً رواجـــا الــصــيــد 
مــتــقــن، ويــطــلــبــهــا مــحــبــو الــصــيــد بــاســتــمــرار 
ــــقــــرقــــور» وهـــو  ل لـــرحـــالتـــهـــم أكــــثــــر مـــــن  «ا
فيها  تــدخــل  جــانــبــيــة  فــتــحــة  لــه  دائـــري  شــبــك 
األســـمـــاك وعــنــدمــا يــحــس صــاحــب الــمــركــب 
لـــمـــربـــوط بــهــا يــســحــب لــألســفــل  ـــأن الــحــبــل ا ب
يــعــرف أنــهــا امــتــألت ويــبــدأ بــســحــبــهــا، وهــي 
لـــنـــخـــيـــل، وتــســتــخــدم  مــصــنــوعــة مـــن ســـعـــف ا

الهامور. أسماك  لصيد 

 الخميس ١٩ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ١٦ فبراير ٢٠١٧ م

محمود  آل  زيد  بن  اهللا  عبد  مركز  يعد 
عالمياً  مــركــزاً  (فــنــار)  اإلســالمــي  الثقافي 
وحــضــاريــا يــقــوم عــلــى الــتــعــريــف بــاإلســالم 

حياة.  كمنهج 
ــــهــــدف الـــمـــركـــز إلـــــى إبـــــــالغ رســـالـــة  وي
الثقافة  ونشر  المسلمين  غير  إلى  اإلســالم 
اإلســالمــيــة وقــيــم ومــبــادئ اإلســـالم كذلك 
بالعربية  الناطقين  غير  المسلمين  تعريف 
بشؤون  واالهتمام  والرعاية  دينهم  بأمور 

تحتوي  مكتبة  وتــوفــيــر  الــجــدد  المسلمين 
باللغات  التعليمية  والــوســائــل  الكتب  على 
باإلضافة  فنار  أهــداف  لتحقيق  المختلفة 
الناطقين  لغير  الــعــربــيــة  الــلــغــة  تعليم  إلــى 
الثقافية  واألنــشــطــة  الــبــرامــج  وإقــامــة  بــهــا 
رسالة  نشر  في  تساهم  التي  واالجتماعية 
اإلسالم كذلك القيام باألبحاث والدراسات 
أهداف  تحقيق  في  تساهم  التي  الميدانية 

فنار.

الدوحة - منوعات [: طريق مطار 
حــمــد الـــدولـــي يــشــبــه الــلــوحــة الــفــنــيــة وذلــك 
شكل  ذات  ــــــارة  إن أعـــمـــدة  عــلــى  الحـــتـــوائـــه 
ساعد  مــا  نوعة  مــن  وفــريــد  مميز  هندسي 

جــيــن أورمـــــا مــصــور [ عــلــى الــتــقــاط 
من  عدد  أكبر  ليظهر  معينة  بزاوية  صورة 
األعمدة في إطار الصورة ليخرج في النهاية 

بلوحة فنية رائعة.

عـــدســـة  رصــــــــدت   :]  - الــــــدوحــــــة 
منوعات [ في السوق المركزي مدربا 
برفقة فرسه وهو من نوع (الفرس القزم) 
فيه  والتجول  ركــوبــه  األطــفــال  يفضل  الــذي 
أو  قــطــر  فــي  ســـواء  السياحية  الــمــنــاطــق  فــي 

من أهم  باقي دول العالم، ما جعله واحــداً 
كبيرة  لفئة  المحببة  الكرتونية  الشخصيات 
مـــن األطـــفـــال حــيــث تــنــتــج الــشــركــات دمــى 
كبيراً  رواجــاً  ويلقى  الحيوان  هذا  بشخصية 

وسط األطفال.

طريق مطار حمد الدولي لوحة فنية

الفرس القزم رفيق األطفال

Osama  Ali

فنار: اإلسالم نهج حياةفنار: اإلسالم نهج حياة
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