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الدوحة - منوعات [ : ناشد عدٌد من 
طالب جامعة قطر الجهات المختصة العمل 
االزدحـــام  لمشكلة  عملية  حــلــول  إيــجــاد  على 
التي يواجهونها يومياً خالل ذهابهم من وإلى 
الجامعة، كاشفين أنهم يمضون يومياً ما بين 
حسب  الجامعة  إلــى  للوصول  دقيقة   ٤٠-٧٠
المنطقة التي يقطنون فيها أي بمعدل ساعة 

يومياً لمختلف مناطق الدولة.
فــقــاطــنــو الـــريـــان مــثــالً يــمــضــون يــومــيــاً ٧٠ 
للعودة  ومثلها  الجامعة  إلــى  للوصول  دقيقة 
الساكنين  الطالب  أن  حين  في  المنزل،  إلــى 
في معيذر يحتاجون إلى ساعة يومياً للوصول 

إلى الجامعة.

يبلغ  السابقة  اإلحصائيات  وحسب  وبالتالي 
ما  الجامعة  إلــى  الطالب  وصــول  وقــت  معدل 
دقيقة   ٤٠ بمعدل  شــهــريــاً  دقيقة   ٨٨٠ بين 
مــن منطقة الــدحــيــل الــتــي تُعد  وإيــابــاً  ذهــابــاً 
دقيقة   ٣٠٨٠ وقضاء  الجامعة،  لمقر  األقرب 
شــهــريــاً لــلــوصــول إلـــى الــجــامــعــة بــمــعــدل ١٤٠ 
مــن منطقة الـــريـــان، وهـــو ما  دقــيــقــة يــومــيــاً 
يلزم الجهات المعنية للتدخل في حل مشكلة 

الزحام بشكل أسرع.
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«ليجو» تطلق شبكة اجتماعية لألطفال«ليجو» تطلق شبكة اجتماعية لألطفال

 :] مــــنــــوعــــات   - ــــــدوحــــــة  ال
أطـــلـــقـــت شـــركـــة "لـــيـــجـــو غـــــروب" 
شبكة  األطفال  لمنتجات  الدنماركية 
اجــتــمــاعــيــة "آمـــنـــة" لــألطــفــال دون 
جديد  بتطبيق  تعمل  عــامــاً   ١٣ ســن 
أطــلــقــت عــلــيــه اســـم "لــيــجــو اليـــف"، 
أشهر  من  ليغو  مكعبات  لعبة  وتعد 
التطبيق  وصــّمــم  الــشــركــة.  منتجات 
الــــجــــديــــد عـــلـــى غـــــــرار إنـــســـتـــجـــرام. 
لألطفال  الــجــديــدة  الــشــبــكــة  وتــســمــح 
على  والتعليق  إبداعاتهم  صور  بنشر 

التعليقات  وتخضع  اآلخــريــن،  صــور 
شديدة. لقيود 

بــالــتــعــلــيــقــات  الــشــبــكــة  تــســمــح  وال 
الــــنــــصــــّيــــة، لــــكــــن الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن 
مكتوبة  ردود  اســتــخــدام  بإمكانهم 
رمـــــوز "لــيــغــو"  إرســــــال  أو  مــســبــقــاً 
الرغم  وعلى  ملصقات.  أو  التعبيرية 
مــن أن الــشــبــكــة تــســتــهــدف األطــفــال 
آبائهم  تفاصيل  إلى  يحتاجون  الذين 
قــيــود  أي  هـــنـــاك  لـــيـــس  لــلــتــســجــيــل، 

البالغين. دخول  على  تفرض 

ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى األطـــــفـــــال فــي 
بــيــئــة آمـــنـــة، لـــن يُــطــلــب مــنــهــم أي 
وال  شــخــصــيــة،  صـــور  أو  مــعــلــومــات 
لتتبع  بــرامــج  أي  التطبيق  يستخدم 
مـــكـــان الــمــســتــخــدمــيــن. وبــــــدالً مــن 
االفتراضية  الشخصيات  تكون  ذلك، 
عــلــى شــكــل رمــــوز لــيــغــو الــصــغــيــرة، 
بكلمات  الــدخــول  أســمــاء  تُــصــاغ  كــمــا 

عشوائية.

السدو زينة 
المجالس 

 :] مـــنـــوعـــات   - الـــــدوحـــــة 
أقــدم  مــن  "الــســدو"  حياكة  تعتبر 
حيث  قطر،  في  التقليدية  الحرف 
يبدعن  الــمــاضــي  فــي  الــنــســاء  كــانــت 
فــــي صـــنـــاعـــة الــــمــــفــــارش وبـــيـــوت 
الــشــعــر والــمــجــالــس وال يـــزال عــدد 
يومنا  حــتــى  الــمــواطــنــيــن  مــن  كبير 
السدو  وجــود  على  يحرصون  هــذا 
فـــي مــجــالــســهــم ومـــنـــازلـــهـــم وفــي 
بتركيبها  يقوموا  التي  الشعر  بيوت 

والعزب. المخّيمات  في 
حضورها  السدو  حرفة  وأثبتت 
في المنازل واستخدامها ال يقتصر 
بات  بل  الشعر  وبيوت  الخيم  على 
في غرف االستقبال، حتى  حاضراً 
األثاث  بيع  محالت  من  الكثير  أن 
يدخل  الــذي  األثــاث  تبيع  العصرية 

صناعته. في  السدو 
وشــهــدت حــرفــة الــســدو تــطــوراً 
كبيراً فقد كانت النساء في الماضي 
والماعز،  الجمال  وبر  يستخدمن 
أمــــــا الـــــيـــــوم فـــإنـــهـــن يــســتــخــدمــن 
أو  الــحــريــر  أو  الــصــنــاعــي  الــصــوف 
صبغهما،  بعد  الطبيعيين  الصوف 
عن  خـــروجـــاً  هــنــاك  أن  خــصــوصــاً 
القديمة،  التقليدية  الداكنة  األلوان 
وأصــــبــــحــــت تــــدخــــل فـــيـــهـــا ألــــــوان 
صناعة  وتوّسعت  وصارخة  جريئة 
بعض  صناعة  فــي  ودخــلــت  الــســدو 
الــــرســــومــــات الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي لــم 

قبل. من  نعهدها 
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يستنزف ٣٠٨٠ دقيقة شهرياً من أوقاتهم

الزحام يهدد مستقبل 
طالب الجامعة
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هـــو ما 
مشكلة 

 أوقاتهم

للعودة  ومثلها  الجامعة  إلــى  للوصول  دقيقة 
الساكنين  الطالب  أن  حين  في  المنزل،  إلــى 
في معيذر يحتاجون إلى ساعة يومياً للوصول 

ي

إلى الجامعة.

مواقع التواصل منصة للخرافة

أسرار صناعة البشوت

٤

عــدٌد  حـــذر  مــنــوعــات [:   - الـــدوحـــة 
انتشار  مــن  الــديــن  وعــلــمــاء  الــمــواطــنــيــن  مــن 
ـــــات الــــتــــي تــــــروج ألعــــمــــال الــســحــر  اإلعـــــالن
والــــشــــعــــوذة عــــن طـــريـــق مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي وبـــعـــض الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، 
مــســتــغــلــيــن الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل وضــعــاف 
الــنــفــوس وعــديــمــي الــمــســؤولــيــة لــمــثــل هــذه 
الـــمـــمـــارســـات لــحــل مــشــاكــلــهــم وبـــنـــاء كــافــة 
السحر  نــحــو  حــيــاتــهــم  فــي  السلبية  الــنــواحــي 
األساس  في  البحث  دون  واألعمال  والحسد 

حلها  عــلــى  والــعــمــل  الــمــشــاكــل  أســـبـــاب  عـــن 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الـــعـــقـــل. ودعـــــا هـــــؤالء فــي 
تــصــريــحــات لــمــلــحــق مــنــوعــات [ إلــى 
بــالــكــتــاب  والـــتـــمـــســـك  اهللا  تـــقـــوى  ضــــــرورة 
والسنة، وما جاء من رقية شرعية، وقراءة 
ونشر  لذلك،  اهللا  يسر  بما  والتداوي  القرآن 
عن  واإلبــــالغ  بــمــخــاطــره  المجتمعي  الــوعــي 
وتقويته  الديني  الــوازع  وتعزيز  الممارسين 

السلبية. المظاهر  عن  والبعد 

الدوحة - منوعات [ : يتم صناعة " 
حيث  والماعز  الجمال  أصــواف  من   " البشت 
مدة  يستغرق  وذلـــك  الــمــادة  هــذه  غــزل  يتم 
زمنية ثم بعد ذلك يصنع منها القماش الذي 
هي  وهــذه  كبشت،  الستخدامه  جاهزاً  يكون 

المرحلة األولى إلعداد مادة البشت.
ويـــحـــاك الــبــشــت كـــامـــًال بــطــريــقــة يــدويــة، 

وتقوم بخياطته أيد ماهرة وعملية التطريز 
غير  فترة  تستغرق  الجوانب  على  تكون  التي 
نوعية  بعد  البشت  في  ما  أهــم  وهــي  قصيرة 
التطريز  من  النوع  هذا  على  ويطلق  القماش، 
" الزري" ، وهذا التطريز يوضع على حواف 
البشت وحول الرقبة ويصل هذا التطريز إلى 

نصف قامة الرجل.
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قضايا ساخنة

كتب - إبراهيم صالح: 
حــــــــــــــــــذر عــــــــــــــــــدد مـــــن 
من  الدين  وعلماء  المواطنين 
ألعمال  تــروج  التي  اإلعالنات  انتشار 
الــســحــر والـــشـــعـــوذة عـــن طــريــق مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي وبعض القنوات الفضائية، مستغلين
وعديمي  النفوس  وضعاف  العمل  عن  العاطلين 
مشاكلهم  لحل  الــمــمــارســات  هــذه  لمثل  المسؤولية 
السحر  نحو  حياتهم  في  السلبية  النواحي  كافة  وبناء 
والحسد واألعمال دون البحث في األساس عن أسباب 
المشاكل والعمل على حلها بما يتوافق مع العقل. ودعا 

إلى   ] منوعات  لملحق  تصريحات  في  هــؤالء 
وما  والسنة،  بالكتاب  والتمسك  اهللا  تقوى  ضــرورة 
جاء من رقية شرعية، وقراءة القرآن والتداوي بما 
بمخاطره  المجتمعي  الوعي  ونشر  لذلك،  اهللا  يسر 
ـــــوازع الــديــنــي  واإلبـــــالغ عـــن الــمــمــارســيــن وتــعــزيــز ال
وتقويته والبعد عن المظاهر السلبية، باإلضافة إلى 
تشديد الرقابة األمنية والقبض على ممارسي السحر 
لهذه  يروجن  اللواتي  الخادمات  أوساط  بين  خاصة 
حمالت  عمل  بــضــرورة  أيــضــاً  مطالبين  الــظــاهــرة، 
توعوية توضح مخاطر السحر وأضراره وتسببه في 

زعزعة االستقرار األسري وتدمير الشباب.

يستغلون البسطاء وضعفاء اإليمان لنشر الخرافات

نصابون وسحرة على مواقع التواصل
ــن  ــي ــارس ــم ــم ال عــــن  ــــــــالغ  واإلب  .. ــي  ــع ــم ــت ــج ــم ال ــــوعــــي  ال نـــشـــر  مـــطـــلـــوب 

السحر مــمــارســي  عــلــى  ــقــبــض  وال ــة  ــي األمــن ــة  ــاب ــرق ال تــشــديــد  ــــرورة  ض

ــوس ــف ــن ــن عــــن الـــعـــمـــل وضــــعــــاف ال ــي ــل ــاط ــع ـــجـــذب ال الـــســـحـــر ي

إبراهيم صالح:  إ- كتب
حــــــــــــــــــذر عــــــــــــــــــدد مـــــن
من الدين  وعلماء  المواطنين
ألعمال تــروج  التي  اإلعالنات  انتشار 
الــســحــر والـــشـــعـــوذة عـــن طــريــق مـــواقـــع الــتــواصــل

االجتماعي وبعض القنوات الفضائية، مستغلين
وعديمي النفوس  وضعاف  العمل  عن  العاطلين 
مشاكلهم لحل  الــمــمــارســات  هــذه  لمثل  المسؤولية 
السحر نحو  حياتهم في  السلبية  النواحي كافة  وبناء 
والحسد واألعمال دون البحث في األساس عن أسباب
المشاكل والعمل على حلها بما يتوافق مع العقل. ودعا

تص في  هــؤالء 
تقوى ضــرورة 
جاء من رقية
لذلك اهللا  يسر 
واإلبـــــالغ عـــن
والبعد وتقويته
تشديد الرقابة
أو بين  خاصة 
مط الــظــاهــرة، 
توعوية توضح
زعزعة االستق

نـــشـــ مـــطـــلـــوب 

ــــرو ض

الـــســـح
شرح مفصل ألعمال سحر عن طريق وسائل التواصل االجتماعي

عايش القحطاني:

الدكتور  الشيخ  فضيلة  قــال 
ضعف   » القحطاني:  عايش   -
اإليــــمــــان وعـــــدم الــتــوكــل على 
الـــســـحـــرة  لـــــهـــــؤالء  أتــــــــاح  اهللا 
والمشعوذين الفرصة للدخول 
إلى حياة األفراد وإقناعهم بما 
والعقيدة  العقل  مــع  يتوافق  ال 
مـــن خــــالل الـــتـــرويـــج لــحــلــول 
المشاكل  ألهـــم  حقيقية  غــيــر 
األسرية الذين يعتمدون عليها 
الناس  الستغالل  األســـاس  فــي 

وجمع األموال.
اهللا  بـــــتـــــقـــــوى  وأوصــــــــــــــــى 
والتمسك بالكتاب والسنة، وما 
جاء من رقية شرعية، وقراءة 
اهللا  يسر  بما  والتداوي  القرآن 
الــمــســلــم  يــتــيــقــن  وأن  لـــذلـــك، 
بأن الشفاء من اهللا عز وجل، 

الطريق  هـــذا  أن  مــن  مـــحـــذراً 
النهاية،  فــي  السحر  إلــى  يجر 
والــســحــر كــفــر، ومـــن يتعلمه 
كافر، فجاء في القرآن الكريم: 
َياِطيُن َعلَٰى  «َواتَّبَُعوا َما تَْتلُو الَشّ
ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكَفَر ُسلَْيَماُن 
َياِطيَن َكَفُروا يَُعلُِّموَن  ِكَنّ الَشّ َولَٰ
ــــــِزَل  ــــــا أُن ــــْحــــَر َوَم ـــــاَس الــــِسّ الـــــنَّ
َهـــاُروَت  بِــبَــابِــَل  اْلَملََكْيِن  َعــلـَـى 
على أن  ــــــاُروَت» ، مــشــدداً  َوَم
الــتــعــاطــي مـــع أعـــمـــال الــعــراف 
مع  يتعاملون  ومـــن  والــكــهــان 

الجن يبطل األعمال الصالحة.
وبـــّيـــن الــقــحــطــانــي انــتــشــار 
هـــذه الــظــاهــرة بــيــن الــســيــدات 
ــــرجــــال  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــــن ال
عن  المستمر  لبحثهم  وذلـــك 
رضـــــا الـــــــزوج وحـــبـــه وربـــطـــه 

ــالــحــيــاة الـــزوجـــيـــة بــالــطــرق  ب
غــيــر الــصــحــيــحــة الـــتـــي تسبب 
عن  فضالً  األســـرة  تدمير  فــي 
الـــخـــروج مـــن الـــديـــن لحديث 
عليه  اهللا  صــلــى  اهللا  رســـــول 
و سلم أنــه قـــال: «« َمـــْن أَتَــى 
بَِما  َقُه  َفَصدَّ اًفا،  َعرَّ أَْو  َكاِهنًا، 

يَُقوُل، َفَقْد َكَفَر بَِما أُْنِزَل َعلَى 
ٍد صلى اهللا عليه وسلم،  ُمَحمَّ
ومــن أتـــاه غير مصدق لــه لم 
تقبل له صالة أربعين يوماً » «.

وكــشــف عــن انــتــشــار أعــمــال 
خاصًة  الخادمات  بين  السحر 
وجنوب  آسيا  شــرق  دول  من 
ــــقــــيــــا وبـــــعـــــض الــــــــدول  أفــــري
الرئيسي  السبب  وهم  العربية 
لــمــثــل هـــذه الــظــواهــر بــداخــل 
زرع  عــلــى  لعملهم  الــمــجــتــمــع 
بين  والشريرة  السيئة  األفكار 
األمهات واإلتيان بأسحار على 
وأشكال  ومشرب  مأكل  شكل 
مــــتــــعــــددة بـــــهـــــدف زعــــزعــــة 
اســتــقــرار الــمــنــزل وحــصــولــهــا 
على مكاسب مادية من تلقاء 
األمهات  وإقناع  األعمال  هذه 

بقدرتها على فك هذه األعمال 
واألسحار والقدرة على إرجاع 
الــــزوج وإخــضــاعــه لــهــا فضالً 

عن حل مشكلة تأخر الزواج.
وطـــــالـــــب بــــــضــــــرورة نــشــر 
الوعي المجتمعي نحو خطورة 
وحرمانية  الــمــمــارســات  هــذه 
وضــرورة  األهــالــي  بين  الدين 
اإلبالغ عن مثل هذه الظواهر 
دمــــــار  إال  تـــســـبـــب  ال  الـــــتـــــي 
لألسر  وتشتيت  للمجتمعات 
تحصين  وأن  للشباب  وضياع 
المسلم هو الحل الوحيد للبعد 
عــن هـــذه الــشــرور مــن خــالل 
والتسمية  وأبداً  ذكر اهللا دائماً 
قبل بداية أي عمل وقراءة آية 
والرقية  تصبح  حين  الكرسي 

الشرعية.

 السحر طريق الشرك باهللا  

الشيخ عايش القحطاني

محمد المال: 

عبدالملك أحمد :

قال محمد المال إن الــدور األســري مهم في التوعية والحد 
من انتشار مثل هذه الظواهر وبعد اآلباء واألمهات عن االنسياق 
وراء مثل هذه الممارسات يجنب األبناء منها ويقدم لهم الوعي 
الكافي بمخاطرها ولو كانت من جهة االستطالع عنها ، مبيناً 
أن أغلبية ما ينخرطون في مثل هذه الظواهر من النساء خاصًة 
لتمكن العاطفة منها وحرصها الدائم على الزواج أو المحافظة 

على زواجها وإن كانت للتطرق إلى الطرق غير الشرعية.

التي  الممارسات  هذه  مثل  اتباع  من  أحمد  عبدالملك  حذر 
تــدخــل الــمــســلــم فــي دائــــرة الــكــفــر وانــتــشــار مــا يــســمــى بــالــعــالج 
باألمور  الكثيرين  جهل  بسبب  األخــيــرة  الفترة  في  الروحاني 
الدينية، وهو ما يستغله هؤالء السحرة في الترويج لبضاعتهم 
ونواتجها  األســحــار  بعض  تــشــرح  فــيــديــوهــات  نشر  طــريــق  عــن 

وأيضاً من خالل بعض القنوات التليفزيونية الهابطة.
وعديمي  النفوس  وضعاف  العمل  عن  العاطلين  لجوء  مبيناً 

المسؤولية لمثل هذه الممارسات لحل مشاكلهم.

التوعية األسرية للحد من الظاهرة 

قنوات تلفزيونية تروج للخرافة 

محمد المال

عبدالملك أحمد

كتبت - سحر معن: 
أثـــــــــــــارت ظـــــــاهـــــــرة فـــتـــيـــات 
في  واســعــاً  جـــدالً  الفاشينيسات 
كبير  بــشــكــل  الــعــربــي  الــمــجــتــمــع 
فــــقــــد حـــــصـــــدت مــــنــــهــــن عــلــى 
اتباعهم  لمجرد  متعددة  ألقاب 
ونقلها  الــمــوضــة  صــيــحــات  آخـــر 
دون  فـــارغ  بــمــحــتــوى  للمجتمع 
الحصول  الوحيد  همهم  أهمية 
عــلــى الـــمـــال والـــشـــهـــرة. الــبــعــض 
يــخــطــيــن  أن  اســــتــــطــــاع  مـــنـــهـــن 
ــنــجــاح فـــي الــحــصــول  خـــطـــوات ال
المتابعين  مــن  عـــدد  أكــبــر  عــلــى 
والشهرة،  المال  على  والحصول 
فــيــمــا فــشــلــن بــعــضــهــن فـــي نقل 
لتلقي  إيــجــابــي  بشكل  المحتوى 
رفــــــــض وهــــــجــــــوم كــــبــــيــــر مــن 
الــجــمــهــور عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
فتيات  من  العديد  االجتماعي.  
يشاركن  أصــبــحــن  الفاشينيستا 
الجمهور جميع تفاصيل حياتهن 

الـــيـــومـــيـــة الــــخــــاصــــة لــيــحــصــلــن 
المتابعين  مــن  عـــدد  أكــبــر  عــلــى 
على  والتحفظ  راحتهن  مقابل 

الخصوصية. 
 فــي حين أصــبــح الــعــديــد من 
الفتيات يقلدن الفاشنيستات  في 
الكثير من األمور إلى أن وقعن 
خصوصاً  األعمى  التقليد  ضحية 
ينحصر  الفاشينيستا  عــمــل  أن 
في الترويج ألي منتج  وإن كان 

المال  جمع  فهمها  يناسبها،  ال 
عـــــــلـــــــى حـــــســـــاب 

اآلخرين. 
كـــــمـــــا يـــقـــبـــل 
الــــــعــــــديــــــد مـــن 
أصـــــــــــــحـــــــــــــاب 
الــــــــشــــــــركــــــــات 
والـــمـــنـــتـــجـــات 
والــــمــــشــــاريــــع 
عــــــلــــــى طـــلـــب 

 « شينيستا لفا ا »

لــلــتــواجــد  فــي مــتــاجــرهــم  لعمل 
للساعة   الــريــاالت  بـــآالف  دعــايــة 

آالف  ـــيـــه  عـــل ـــيـــهـــل  ل
الـــزبـــائـــن لــمــجــرد 
وجـــــــــــــــــود هـــــــذه 
الــفــاشــنــيــســتــا في 

هذا المكان. 

نجمات مجهوالت للتسويق على مواقع التواصل

الفاشينيستا .. شهرة مدفوعة األجر
ــع غــيــر مــضــمــونــة  ــل ــس ــاتفـــتـــيـــات: ظـــاهـــرة غــربــيــة تـــــروج ل ــارض ــع ال خــصــوصــيــة  وتــنــتــهــك   .. ــا  ــيــدن تــقــال مـــع  تــتــنــافــى 

المتابعين  مــن  عـــدد  كــبــر 
على  والتحفظ  راحتهن 

صية. 
حين أصــبــح الــعــديــد من 
 يقلدن الفاشنيستات  في 
من األمور إلى أن وقعن 
خصوصاً  األعمى  التقليد 
ينحصر  الفاشينيستا  مــل 
منتج  وإن كان رويج ألي
المال جمع  فهمها  بها، 

 حـــــســـــاب
ن.

ا يـــقـــبـــل 
ــــــد مـــن
حـــــــــــــاب 
ركــــــــات
تـــجـــات
شــــاريــــع 
طـــلـــب

 « شينيستا

للساعة الــريــاالت  بـــآالف  دعــايــة 
آالف ـــيـــه  عـــل ـــيـــهـــل  ل
الـــزبـــائـــن لــمــجــرد
وجـــــــــــــــــود هـــــــذه 
الــفــاشــنــيــســتــا في 

هذا المكان.

رفضت الطالبة نورة العيسى انتشار 
ظــــاهــــرة الـــفـــاشـــنـــيـــســـات وإعــطــائــهــم 
عليه    يحصلن  الــذي  الكبير  االهتمام 
مـــؤكـــدة أن هــــذه الـــظـــاهـــرة مــؤقــتــة 
خصوصاً  وقــت  مجرد  تــزول  وســوف 
فعال  غير  المجتمع  فــي  دورهـــم  أن 
بـــل يـــخـــدم مــصــلــحــتــهــم فـــي الـــدرجـــة 

الشخص  أو  الشركة  ومصلحة  األولى 
الـــذي تـــروج لــه.ولــفــتــت إلـــى أن أكثر 
مـــا يـــجـــذب الــفــاشــنــيــســات لــمــثــل هــذا 
المالي  الــمــردود  هو  العمل  من  النوع 
والــبــحــث عـــن الــشــهــرة فـــقـــط  وإنــهــا 
المجتمع  تلوم  بــل  الفئة  هــذه  تلوم  ال 

يتابعهم. الذي 

المسند  جواهر  السيدة  أوضحت 
أن هوس الشهرة مرضاً  ينتقل من 
الشعـــور  دون  آخـــر  إلــــى  شخـــــص 
أخـــذن  الفاشـــنيسات  أن  مؤكدة  به 
أن  خـــصوصـــاً  حجمـــهن  مــن  أكبر 
نــتــائــج أفــعــالــهــم بــــاءت بــالــفــشــل مع 

الوقت.

ـــيـــســـات  ـــن ـــفـــاشـــي ال أن  وأكــــــــــــدت 
والترويج  منتج  أي  لنشر  مستعدات 
ألي أمر فقط للحصول على الشهرة  
الجميع   صحة  حساب  على  والــمــال 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  أن  كما 
االنــســتــجــرام والــســنــاب شـــات لعبت 

دوراً كبيراً في الترويج لهم.

نورة العيسى: هدفها الثراء السريع  

جواهر المسند: مواقع التواصل طريق الشهرة

بنان الناصر:
الفاشينيستا .. تقليد أعمى 

الجيل  بهذا  والشباب  الفتيات  بــأن  الناصر  بنان  السيدة  توضح   
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ينتشر  شيء  بأي  يتأثرون  أصبحوا 
ولألسف المجتمع أصبح صغيراً جداً وفي غضون ساعة تنتشر النكتة 
واإلشــاعــة وغيرها من األمــور األخـــرى. وأكــدت أن انتشار هذه 
الظاهرة في مجتمعنا سيؤثر على الجيل بشكل 
والخطأ. الــصــواب  بين  يفرقوا  لــم  إذا  سلبي 

وبينت بأن هؤالء الفاشنيسات يؤثرن على 
نشرهن  خالل  من  بأكمله  جيل 
المجتمع  تخدم  ال  تافهة  ألمور 
ولألسف  أنفسهم  تخدمهم  بل 
يقلدونهم  الفتيات  من  العديد 
من  لــلــمــحــتــوى  ــنــظــر  ال دون 
وغيره  والمكياج  اللبس  خالل 
فهذا الجيل أصبح  يتخلى عن 
العباية الشرعية وينتقل للمالبس التي تبين أنها شرعية ولكنها ال 
تناسب المجتمع اإلسالمي .من خالل األلوان والتي تلفت االنتباه 

أو من طريقة وضع المكياج غير المناسب.  

أبو إياد



عبد الرحمن  أبوندا :

خالد السعدي :

 ٤٠ دقيقة يومياً من الدحيل للجامعة 

 تعطل اإلشارات ساهم في تفاقم الزحام 

الهندسة  بكلية  طالب  أبوندا  عبدالرحمن  قال 
السنة الثانية : أسكن بمنطقة الدحيل لقربها من 
وكثرة  واإلغــالقــات  اإلصــالحــات  أن  إال  الجامعة 
الحقيقي  الوقت  مضاعفة  في  تسبب  التحويالت 
المستحق  الوقت  أن  حيث  الجامعة  إلى  للوصول 
ال يزيد عن ٧ دقائق ومع الزحام تصل المدة إلى 
اإلنشائية  المشاريع  أغلبية  أن  حيث  دقيقة،   ٢٠
في المنطقة تشهد تأخر في االنتهاء منها حيث 
عديدة  شهور  إلى  المعرقل  الشارع  وضع  يستمر 
وأحياناً يستمر إلى سنة كاملة. وطالب بضرورة 
في  اإلنشائية  المشاريع  من  االنتهاء  على  العمل 
الشوارع الرئيسية أو القريبة منها حيث تعتبر من 

أسباب الزحام الرئيسية.

 أشــــار خــالــد ولــيــد الــســعــدي إلــــى  قــضــائــه ٥٠ 
دقيقة للوصول فقط إلى جامعة قطر يومياً من 
من  المرور  عبر  وذلــك  الجنوبية  خليفة  مدينة 
تعطالت  تشهد  ما  دائــمــاً  التي  المرخية  إشـــارات 
مــســتــمــرة، وفـــي أحـــد األيــــام تــوقــفــت عــن العمل 
بشكل  السيارات  وتكدست  دقيقة   ٣٠ من  ألكثر 
كبير، ولوال تدخل رجال الشرطة وقيامهم بفتح 
الوقت  أن  مبيناً  الشارع،  حركة  وتسيير  الطريق 
هذه  كــل  يستغرق  ال  للجامعة  للوصول  الفعلي 
تتعدى  ال  للوصول  الفعلية  المدة  أن  حيث  المدة 

٢٠ دقيقة.
وطــالــب بـــضـــرورة الــعــمــل بــشــكــل أســــرع على 
االنتهاء من الشوارع المغلقة التي تسبب في اختناق 

من  السائقين  وهروب  كذلك  والفرعية  الرئيسية  الشوارع 
الشوارع الرئيسية تسبب في ازدحام داخل األحياء السكنية.

ً يؤخرهم عن المحاضرات ٣٠٨٠ دقيقة شهريا

الزحام يهدد مستقبل طالب جامعة قطرالزحام يهدد مستقبل طالب جامعة قطر
ـــــــر  ـــــــي ـــــــأخ ـــــــت ــــــــــــــالت.. ســـــــــبـــــــــب ال ــــــــــــــحــــــــــــــوي ــــــــــــــت ــــــــــــــــــات وال ــــــــــــــــــالق طـــــــــــــــــــــــالب: اإلغ

عبدالرحمن أبوندا

خالد السعدي

محمد الكبيسي: 

طالل الشمري:

طالب  الكبيسي  خــالــد  محمد  طــالــب   
بالسنة الثالثة كلية إدارة واقتصاد الجهات 
المعنية بضرورة العمل على وضع خطة 
مدروسة األبعاد لمواعيد بدء الدوام في 
والــمــدارس  والــــوزارت  الهيئات  مختلف 
وتغيير  الـــبـــالد،  فــي  الــشــركــات  وجــمــيــع 
لحل  إلــزامــي  بشكل  الـــدوام  بــدء  مواعيد 
أكثر  باتت  التي  المزمنة  الزحام  مشكلة 
ما يقلق الفرد عند محاولته للذهاب في 

أي وقًت كان، في الصباح جميع الشوارع 
إلـــى ضــــرورة تدخل  مــزدحــمــة، مــبــيــنــاً 
وزارة التعليم والتعليم العالي في مواعيد 
بدء المدارس إلى الساعة الحادية عشرة 
إصدار  عن  فضالً  السابعة،  للساعة  بديالً 
ـــيـــاء األمـــــور بــاســتــخــدام  قــــرار يــلــزم أول
أبــنــائــهــم لــلــحــافــالت الــمــدرســيــة وذلـــك 
في  الموجودة  السيارات  ألعداد  تخفيضاً 

الشوارع. 

بالسنة  طــالــب  الــشــمــري  طـــالل  قـــال 
مــعــانــاة  وعــــلــــوم:  آداب  كــلــيــة  الـــثـــالـــثـــة 
يـــومـــيـــة وســـــط الـــــشـــــوارع واإلغــــالقــــات 
الكثيرة ترهقنا وتضيع ساعات الطالب 
داخـــل الـــشـــوارع فــي مـــحـــاوالت عــديــدة 
وقت  أســرع  في  الجامعة  إلــى  للوصول 
والــجــســور  الــمــتــأخــرة  الــمــشــاريــع  أن  إال 
الــتــي مـــازالـــت قــيــد اإلنـــشـــاء تــســبــب في 
٣٠ دقــيــقــة،  تــأخــيــر يــومــي ال يــقــل عــن 
الخيسة  منطقة  فــي  أقــطــن  أنــي  حــيــث 
وعــنــد مــحــاولــتــك لــلــخــروج إلـــى طريق 

الجامعة  إلــى  للذهاب  السريع  الــدوحــة 
وتضطر  مغلق  المباشر   المخرج  تجد 
وسط  محمد  صــالل  أم  مــن  لاللتفاف 
تــكــدس الـــســـيـــارات، وفـــي الــنــهــايــة عند 
ســـلـــوكـــك لــلــطــريــق تـــجـــد تـــوقـــفـــاً تـــامـــاً 
وصوالً  الخريطيات  منطقة  من  بدايًة 
وقــت  يــوجــد  وال  الــدحــيــل،  منطقة  إلــى 
مــحــدد يــمــكــنــك الـــوصـــول بـــه، مــطــالــبــاً 
بسرعة العمل على افتتاح جسر الخيسة 
تسبب  الــتــي  الــمــشــاريــع  مـــن  واالنـــتـــهـــاء 

عرقلة كبرى داخل الشوارع.

باصات الجامعة تقلل الزحام 

اختناقات من الخريطيات إلى الجامعة

كتب - إبراهيم صالح :

خالد  الشايف:

عبد الخالق العولقي :

ساعتان يومياً للوصول للجامعة 

 ١٤٠ دقيقة يومياً ضائعة من يوم الطالب 

قال خالد الشايف - طالب بالسنة األولى كلية 
الرئيسية  الــشــوارع  في  بشدة  نعاني   »  : هندسة 
للسيارات  وتكدساً  أزدحاماً  تشهد  ما  دائماً  التي 
أكثر  الجامعة  إلى  الوصول  مدة  تستغرق  بحيث 
حين  فــي  مــعــيــذر  منطقة  مــن  دقــيــقــة   ٦٠ مــن 
المستمر  التوقف  حساب  مع  القياسي  الوقت  أن 
الطالب  يتكبده  مــا  وهــو   ، دقيقة   ٣٧ يتعدى  ال 
العديد  لوجود  نظراً  الجامعة  إلى  للوصول  يومياً 
واإلغالقات  التصليحات  تشهد  التي  الشوارع  من 
قيد  المشاريع  من  العديد  تواجد  مع  المستمرة 
اإلنــشــاء فــي نــفــس الــوقــت مــمــا يخلق حــالــة من 
االخــتــنــاق الــمــروري فــي كــافــة الــطــرق المؤدية 

للجامعة.

األولى  بالسنة  طالب  العولقي  عبدالخالق  أكد 
الطرق  في  السيارات  تكدس  على  هندسة  كلية 
تشهد  التي  الـــذروة  أوقــات  في  خاصة  الرئيسية 
خروج العديد من السيارات في وقت واحد وهو 
السبب الرئيسي في الزحام المستمر داخل شوارع 
الدوحة وخروج باصات المدارس وباصات العمل 
والموظفين في المؤسسات الحكومية والشركات 
مواعيد  تغيير  في  آلية  أي  وجود  بدون  الخاصة 
تبدأ  األعمال  قطاعات  أغلبية  حيث  الــدوام،  بدء 
أكثر  استغرق  ما  دائما  قــائــالً:  الــوقــت،  نفس  في 
من  الجامعة  إلى  للوصول  يومياً  دقيقة   ٧٠ من 
يومياً  دقيقة   ١٤٠ من  أكثر  أي  الريان،  منطقة 
تضيع من الطالب داخل الشوارع  حيث أني أخرج 

من منزلي في الساعة ٦:٣٠ وأصل في ٧:٤٠ صباحاً.

خالد الشايف

عبدالخالق العولقي

معاناة طلبة جامعة قطر للوصول للجامعة 
واالختناقات  السيارات  تكدس  وسط  مستمرة 
الرئيسية  المختلفة  ــشــوارع  ال فــي  الــمــروريــة 
الدوحة  مدينة  تشهدها  التي  والفرعية  منها 
العديد  في  الرئيسية  المشاريع  بطء  عن  فضالً 
الــدوحــة،  بمدينة  المختلفة  المناطق  مــن 
إلى  الطالب  وصــول  وقــت  معدل  يبلغ  حيث 
بمعدل  شهرياً  ٨٨٠دقيقة  بين  ما  الجامعة 
الدحيل  منطقة  من  وإياباً  ذهاباً  دقيقة   ٤٠
 ٣٠٨٠ وقضاء  الجامعة،  لمقر  األقرب  تعد  التي 
بمعدل  الجامعة  إلى  للوصول  شهرياً  دقيقة 

١٤٠ دقيقة يومياً من منطقة الريان، وهو ما 
يلزم الجهات المعنية للتدخل في حل مشكلة 
مقابالت  خـــالل  ومـــن  أســــرع.  بشكل  ــزحــام  ال
قطر  جــامــعــة  طــلــبــة  مــع  أقــامــتــهــا [ 
واختناق  السيارات  تكدس  على  أكــدوا  الذين 
الرئيسية  الشوارع  في  خاصة  مستمر   مــروري 
لساعات  الطالب  وإهدار  الجامعة  إلى  المؤدية 
الجهات  وطالبوا  الشوارع.  وسط  يومياً  عديدة 
المعنية على ضرورة العمل على تسريع وتيرة 
واالنتهاء  الرئيسية  بالشوارع  اإلنشائية  المشاريع 
مــروري  واختناق  زحــام  مــن  تسببه  لما  منها 
من  العديد  أغــالق  ظــل  فــي  خــاصــًة  مستمر 

الجسور وعدم افتتاحها.

المرورية  اإلشــارات  بعض  تعطل  إلى  وأشــاروا 
 ٣٠ من  أكثر  إلى  توقفها  تصل  التي  المستمرة 
دقيقة مما تسبب في مزيد من المعاناة خاصة 

مع تكدس أعداد السيارات وعدم مرورها.
وطالبوا بضرورة العمل على تعديل مواعيد 
والمؤسسات  الـــوزارات  كافة  في  الـــدوام  بــدء 
الحكومية والشركات بالقطاع الخاص، حيث أن 
وبينوا  الزحام.  في  رئيسياً  سبباً  الــدوام  مواعيد 
العالي  والتعليم  التعليم  وزارة  تدخل  ضــرورة 
فــي حــل هـــذه األزمــــة وتــعــديــل مــوعــد بــدء 
في  السيارات  أعداد  من  للحد  المدرسي  الدوام 
الشوارع فضالً عن إلزام الطلبة بركوب الحافالت 

المدرسية.

ـــــــــــدوام لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة الــــزحــــام مــــطــــلــــوب تــــعــــديــــل مــــوعــــد بـــــــدء ال
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تقارير

عبر مراوح توضع داخل األنابيب

توليد الكهرباء من الصرف الصحي  
ــــــة األبـــــــعـــــــاد ــــــي ــــــالث ــــــات ث ــــــع ــــــطــــــاب نـــــــايـــــــف اإلبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم: تـــــصـــــمـــــيـــــم الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات ب

الـــثـــانـــوي والـــثـــانـــي  األول  ــة  ــب ــل ــط ل صــــانــــع»   «مـــســـابـــقـــة 

كتب - نشأت أمين:

مؤسس  شــريــك  اإلبــراهــيــم  محمد  نــايــف  كشف 
الرقمية  للحلول  ابتكار  لشركة  تنفيذي  ومــديــر 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الـــتـــي تــضــمــهــا حـــاضـــنـــة قــطــر 
تــقــديــم  أجــــل  مــــن  تــعــمــل  الـــشـــركـــة  أن  لـــألعـــمـــال 

التعليمي. للقطاع  التكنولوجية  الخدمات 
الدمج  تحقيق  على  تعمل  الشركة  أن  إلى  وأشار 

التعليمية.  والعملية  التكنولوجيا  هذه  بين 
منوعات  لملحق  خاصة  تصريحات  في  وقــال 
هو  األول  مشاريع   ٤ الشركة   لــدى  توجد   ]
يستخدم  متجر  عن  عبارة  وهو   » صانع  متجر   »

المنتجات. هذه  لبيع  كوسيلة  اإلنترنت  شبكة 
أما المشروع الثاني فهو « مسابقة صانع» وهي 

والثاني  األول  الــصــف  طلبة  فيها  يــشــارك  منصة 
لالستفادة  حل  بإيجاد  الطلبة  قام  الثانوي،حيث 
مــن مــيــاه الــصــرف الــصــحــي عــبــر وضـــع مــروحــة 
بمولد  توصيلها  تــم  الــصــرف  مــيــاه  أنــبــوب  داخـــل 
كــهــربــائــي ونــتــيــجــة لــمــرور الــمــاء داخــــل األنــبــوب 
إلى  الحركية  الطاقة  بتحويل  فتقوم  المروح  تدور 

كهربائية. طاقة 
والمشروع الثالث هو « منتج صانع» وهو منهج 
المشروع  أما  واالبتكار  التصنيع  آلية  الطالب  يعلم 
الـــرابـــع فــهــو بـــاص صــانــع وهـــو عـــبـــارة عـــن بــاص 
حــقــيــقــي مــصــمــم مــن الـــداخـــل عــلــى هــيــئــة ورشــة 
لتدريب  آخــر  إلــى  مــكــان  مــن  نقلها  يــتــم  متنقلة 

واالبتكار.  التصنيع  على  الطالب 

 باص صانع
  نايف اإلبراهيم

صانع ...مبادرة إلدخال 
التكنولوجيا إلى المدارس

أجل  مــن  تعمل  شركته  إن  اإلبــراهــيــم  محمد  قــال 
إدخال هذه التكنولوجيا إلى المدارس بشكل تدريجي 
وذلــــك فـــي إطــــار مـــبـــادرة أطــلــقــت عــلــيــهــا « مــبــادرة 
هذا  في  المقصودة  التكنولوجيا  أن   صانع»،موضحاً 
على  الــنــاس  تساعد  التي  التكنولوجيا  تلك  هــي  الــشــأن 
تصميم منتجاتهم بواسطة استخدام الطابعات ثالثية 
أن  إلى  مشيراً  األبعاد  ثالثي  الضوئي  والماسح  األبعاد 
هذه األشياء من شأنها أن تمكن الشخص من تصميم 

أي منتج يريده.   

أوضـــح نــايــف محمد اإلبــراهــيــم أنــه 
توجد لدى الشركة  ٤ مشاريع األول هو 
« متجر صانع « وهو عبارة عن متجر 
لبيع  كوسيلة  اإلنترنت  شبكة  يستخدم 
هذه المنتجات. أما المشروع الثاني فهو 
« مسابقة صانع « وهي منصة يشارك 
الثانوي  والثاني  األول  الصف  طلبة  فيها 
حــيــث يــدخــل الــطــلــبــة الــمــشــاركــون في 
فكرة  ابتكار  خــالل  من  المسابقة  هــذه 
مـــشـــروع ويـــقـــوم الـــطـــالب عــلــى مــدى 
التصميم  مــن  بــدايــة  بتنفيذه  أشــهــر   ٤

وحــتــى اإلنــتــاج وخـــالل تــلــك الــمــدة يتم 
متابعة الخطوات التي يقوم بها الطالب 
التي  المالحظات  وتقديم  وتوجيههم 
تــســاعــدهــم عــلــى تــحــقــيــق الـــهـــدف عن 
الشركة  بها  تقوم  التي  الــزيــارات  طريق 

لمدارس الطالب المشاركين.
التي  المنتجات  مــن  أنـــه  إلـــى  وأشــــار 
الماضي  الــعــام  بتصنيعها  الــطــالب  قــام 
هي كيفية االستفادة من مياه الصرف 
هناك  أن  الــطــالب  وجــد  حيث  الصحي 
كمية كبيرة من المياه المستخدمة في 

الــمــنــازل تــذهــب إلـــى شــبــكــات الــصــرف 
الــصــحــي وتــفــتــق تــفــكــيــر الـــطـــالب على 
الصحي  الــصــرف  مياه  استغالل  كيفية 
قام  حيث  الكهربائي  التيار  توليد  فــي 
الــطــالب بــوضــع مــروحــة داخـــل أنــبــوب 
لــمــيــاه الـــصـــرف تـــم تــوصــيــلــهــا بــمــولــد 
داخــل  الــمــاء  لــمــرور  ونتيجة  كــهــربــائــي 
بتحويل  فتقوم  المروحة  تدور  األنبوب 
كهربائية  طــاقــة  إلــى  الحركية  الــطــاقــة 
الكهربائية  الطاقة  هذه  استخدام  ويتم 

المولدة في المنزل.

آخــر يتعلق  قــدم الــطــالب مــشــروعــاً 
بــاألســلــوب األمــثــل الســتــخــدام الــخــاليــا 
ـــمـــعـــروف أن  الــشــمــســيــة حـــيـــث مــــن ال
ثابتة  تكون  األلــواح  أو  الشمسية  الخاليا 
بينما  الشمس  أشعة  أمام  وضعها  أثناء 
من  تــتــحــرك  الشمسية  األشــعــة  حــركــة 
ــتــكــر الــطــالب  ــغــرب وقــــد اب ــل الـــشـــرق ل
تبعاً  تتحرك  متحركة  شمسية  خــاليــا 

لــتــحــرك أشــعــة الــشــمــس وهـــو مــا يزيد 
استقطاب  فــي  ـــواح  األل تلك  كــفــاءة  مــن 
الطاقة  كمية  زيـــادة  وبــالــتــالــي  األشــعــة 

المولدة. الكهربائية 
تصاميم  إلــى  الــوصــول  أن  وأوضـــح   
هــــــذه االبـــــتـــــكـــــارات يــــتــــم مـــــن خــــالل 
الــطــابــعــات ثــالثــيــة األبـــعـــاد حــيــث يقوم 
أجهزة  على  التصاميم  بتنفيذ  الطالب 

الطابعات  إلى  نقلها  ثم  اآللــي  الحاسب 
ثــالثــيــة األبــــعــــاد حــيــث تـــقـــوم بـــدورهـــا 
وهــذا  لالبتكار  مصغر  نــمــوذج  بــإخــراج 
النموذج قد يكون به بعض المالحظات 
الفتاً  تالفيها  على  الطالب  يعمل  التي 
إلـــى أن الــطــالــب مــنــذ بــدايــة الــمــشــروع 
منذ أن كان مجرد فكرة يمر بمراحل 

متعددة.

خاليا شمسية متحركة لزيادةمتجر صانع  يستخدم اإلنترنت لبيع المنتجات
 الطاقة الكهربائية المولدة

يحاك بطريقة تقليدية والتطريز يستغرق وقتاً طويالً

التي  الرجالية  العباءة  هــو  البشت 
يرتديها الرجل فوق مالبسه والبشت 
من األردية المهمة بالنسبة للمواطن 
توارثته  موروثاً  يعد  والذي  القطري 
األجـــيـــال تــبــاعــاً، ويـــبـــدأ الــبــشــت من 
له  ولــيــس  الرجلين  وحــتــى  األكــتــاف 
أجــل  مــن  فتحتان  لــه  ولــكــن  أكــمــام 
ويكون  خاللهما،  من  اليدين  إخراج 
البشت مفتوحاً من األمام واليحتوي 
ولكن  األزرة  أنــواع  من  نــوع  أي  على 
يــضــاف إلــيــه الــتــطــريــز « الــتــخــويــر» 
عــلــى جــانــبــيــه مـــن الــنــصــف الــعــلــوي 
كما  مختلفة  بــطــرق  الــرقــبــة  وحـــول 
الكتف  مــن  يبدأ  زري»   » يوجد  أنــه 
نوع  هناك  ولكن  اليدين،  فتحة  إلى 
آخر اليحتوي على تطريز « الزري» 

ويـــســـتـــعـــاض عــنــهــا بــــوجــــود خــيــوط 
أخـــــرى مـــن اإلبـــريـــســـم تـــكـــون مثل 
«بخية»،  عليها  يطلق  البشت،  لــون 
بــل حتى هــذا الــنــوع قــد يــضــاف إليه 

الزري.

الرسمي  الزي  اليوم  البشت  أصبح 
لــــألفــــراح والـــمـــنـــاســـبـــات الــرســمــيــة 
قطعتين  من  يتكون  وهو  والتعازي، 
من  تبدأ  واحــدة  أفقيتين  رئيستين 
الــكــتــف إلـــى نــصــف الــرجــل والــثــانــيــة 

تبدأ من النصف إلى أسفل الرجلين. 
مــن  الـــبـــشـــت «  صـــنـــاعـــة «  ويـــتـــم 
يتم  حيث  والماعز  الجمال  أصــواف 
يستغرق  وذلــــك  الـــمـــادة  هـــذه  غـــزل 
مــــدة زمـــنـــيـــة ثـــم بـــعـــد ذلــــك يــصــنــع 
مــنــهــا الــقــمــاش الــــذي يــكــون جــاهــزاً 
الســـتـــخـــدامـــه كـــبـــشـــت، وهــــــذه هــي 
المرحلة األولى إلعداد مادة البشت.  
بطريقة  كــامــالً  الــبــشــت   ويــحــاك 
يــــدويــــة، وتــــقــــوم بــخــيــاطــتــه أيــــدي 
تكون  التي  التطريز  وعملية  ماهرة 
عــلــى الــجــوانــب تــســتــغــرق فــتــرة غير 
قصيرة وهي أهم مافي البشت بعد 
نــوعــيــة الــقــمــاش، ويــطــلــق عــلــى هــذا 
وهذا  الزري»،  التطريز «  من  النوع 
البشت  حـــواف  على  يــوضــع  التطريز 
التطريز  هــذا  ويصل  الرقبة  وحــول 

إلــى نصف قــامــة الــرجــل وقــد يكون 
هــــذا الــتــطــريــز ســمــيــكــاً وقــــد يــكــون 
رقـــيـــقـــاً حــســب نــوعــيــة الــبــشــت ذاتـــه 
وحسب رغبة الزبون نفسه، أما على 
شريط  هــنــاك  فـــإن  الــيــديــن  فتحتي 
ذهــبــي يــبــدأ مــن األكــتــاف إلــى نهاية 
الشريط  هذا  أن  كما  اليدين  فتحتي 
يـــمـــرر عــلــى فــتــحــتــي الـــيـــديـــن أيــضــاً 
يــطــلــق عــلــيــه «الــمــكــســر»، ويــضــاف 
أو  بالعميلة  مــايــعــرف  كله  هــذا  إلــى 
«الــقــيــطــان» وهــــي خــيــوط مــتــدالة 
كرات  وبها  العليا  البشت  جوانب  من 

صغيرة ذهبية أيضاً. 
فرنسية خيوط 

وتــأتــي خــيــوط الـــزري مــن فرنسا 
والهند في السابق ولكنها اليوم تأتي 

من مناطق أخرى منها ألمانيا.

البشت .. كشخة المناسبات الرسميةالبشت .. كشخة المناسبات الرسمية

 تصوير شاجي

كتب - إبراهيم صالح :



٥٥
الخميس ١٢ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٩ فبراير ٢٠١٧ م 

تكنولوجيا

ً دون سن ١٣ عاما

 :] ـــــوعـــــات  مـــــن الدوحة- 
أطـــلـــقـــت شــــركــــة «لـــيـــجـــو غـــــروب» 
شبكة  األطفال  لمنتجات  الدنماركية 
اجــتــمــاعــيــة «آمـــنـــة» لــألطــفــال دون 
جديد  بتطبيق  تعمل  عــامــاً   ١٣ ســن 
أطــلــقــت عــلــيــه اســـم «لــيــجــو اليـــف»، 
أشهر  من  ليغو  مكعبات  لعبة  وتعد 
التطبيق  وصــمــم  الــشــركــة.  منتجات 
الــــجــــديــــد عـــلـــى غـــــــرار إنـــســـتـــجـــرام. 
وتــســمــح الــشــبــكــة الــجــديــدة لــألطــفــال 

على  والتعليق  إبداعاتهم  صور  بنشر 
التعليقات  وتخضع  اآلخــريــن،  صــور 

شديدة. لقيود 
بــالــتــعــلــيــقــات  الــشــبــكــة  تــســمــح  وال 
ــــكــــن الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن  ــــنــــصــــيــــة، ل ال
مكتوبة  ردود  اســتــخــدام  بإمكانهم 
ــيــغــو»  رمـــــوز «ل إرســــــال  أو  مــســبــقــاً 
الرغم  وعلى  ملصقات.  أو  التعبيرية 
األطــفــال،  تستهدف  الشبكة  أن  مــن 
آبائهم  تفاصيل  إلى  يحتاجون  الذين 

قــيــود  أي  هـــنـــاك  لـــيـــس  لــلــتــســجــيــل، 
البالغين. دخول  على  تفرض 

بيئة  فــي  األطــفــال  على  وللحفاظ 
معلومات  أي  منهم  يُطلب  لن  آمنة، 
يــســتــخــدم  وال  شــخــصــيــة،  صــــور  أو 
مــكــان  لــتــتــبــع  ـــرامـــج  ب أي  الــتــطــبــيــق 
ـــــدال مـــن ذلـــك،  الــمــســتــخــدمــيــن. وب
تــــكــــون الـــشـــخـــصـــيـــات االفـــتـــراضـــيـــة 
عــلــى شــكــل رمــــوز لــيــغــو الــصــغــيــرة، 
بكلمات  الــدخــول  أســمــاء  تُــصــاغ  كــمــا 

إن  ــــشــــركــــة  ال ـــــقـــــول  وت عــــشــــوائــــيــــة. 
من  شديدة  لمراقبة  يخضع  التطبيق 
خـــالل بــرامــج غــربــلــة أوتــومــاتــيــكــيــة 
ـــيـــن يــــقــــومــــون عـــلـــى تــنــقــيــة  وعـــامـــل
مـــحـــتـــوى الـــتـــطـــبـــيـــق. كــــذلــــك يــقــدم 
مــهــارات  لتنمية  خصائص  التطبيق 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات فـــي مــحــاولــة 
اإلعالنات  وتنحصر  اإلبداع.  لتشجيع 
منتجات  على  الجديد  التطبيق  على 

ليغو. شركة 

«ليجو» تطلق شبكة اجتماعية لألطفال «ليجو» تطلق شبكة اجتماعية لألطفال 
ـــيـــق عــلــيــهــا ـــعـــل ـــت ـــــال وال الـــشـــبـــكـــة تـــســـمـــح بـــنـــشـــر إبــــــداعــــــات األطـــــف

إيقاف «النشر جوجل ناو» أول مارس

سامسونج تخطط إلطالق 
ً جالكسي Pro C٥ عالميا

مـــــنـــــوعـــــات  الدوحة- 
تـــقـــاريـــر  كـــشـــفـــت   :]
جــوجــل  شـــركـــة  أن  جـــديـــدة 
ــــعــــد لـــــلـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى  ــــســــت ت
 Google Now الـــالنـــشـــر  
الــشــهــيــر الــتــابــع لــهــا، فــوفــقــاً 
لـــبـــريـــد إلـــكـــتـــرونـــى حــصــل 
 Android مــــوقــــع  ـــيـــه  عـــل
مــن  األمـــــريـــــكـــــى   Police
الموجود  أنــدرويــد»  «فريق 
 Google Mobile بخدمات
فـــإن   ،Services GMS
ـــشـــر «جــــوجــــل نــــــاو» لــن  الن
«جوجل  على  مــتــاحــاً  يــكــون 
بـــــــالي» بــــدايــــة مــــن الـــربـــع 

األول من ٢٠١٧.
ـــــبـــــريـــــد  كــــــمــــــا كــــــشــــــف ال

جوجل  أن  أيضاً  اإللكترونى 
ـــدعـــم أي  ل تــخــطــط حـــالـــيـــاً 
قــــام  وأن  ســــبــــق  شــــخــــص 
ـــــشـــــر عـــلـــى  ـــــالن بـــتـــثـــبـــيـــت ال
مع  التابلت  جهاز  أو  هاتفه 
لتطبيق  الــتــحــديــثــات  بــعــض 
فــيــمــا   ،Google search
تخطط جوجل إلزالة النشر 
حزمة  مــن   Google Now
جــوجــل االفــتــراضــيــة بــدايــة 
من أول مارس، وهذا يعني 
يكونوا  لن   GMS شركاء أن 
هواتف  طــرح  على  قــادريــن 
 Google النشر  مع  جديدة 

Now بعد أول مارس.
وقـــــــد تـــــم طـــــــرح النـــشـــر 
 ٢٠١٤ فـــى   Google Now

لمستخدمي  يــســمــح  والــــذي 
هـــواتـــف أنــــدرويــــد الـــوصـــول 
إلــــــى بــــطــــاقــــات مـــعـــلـــومـــات 
جـــوجـــل وخـــــرائـــــط جــوجــل 
ــــرهــــا مــن  ــــطــــقــــس وغــــي وال
يمكن  التي  البسيطة  األمــور 
سهولة،  بكل  إليها  الــوصــول 
من  أكــثــر  تحميله  تــم  وقـــد 
متجر  مــن  مــرة  مليون   ٥٠

بالى. جوجل 
ومـــــع عـــــزم جـــوجـــل إلـــى 
 Google ـــــشـــــر  الن إزالــــــــــــة 
فهناك   ،Now Launcher
الشركة  تطلق  أن   احــتــمــال 
وهـــو   Pixel launcher
الــــالنــــشــــر الــــمــــتــــاح بــالــفــعــل 

بيكسل. لهواتف 

يــعــد   :] مـــنـــوعـــات  الدوحة- 
الهواتف  من  واحــداً   Pro C٥ جالكسي 
سامسونج  خططت  التي  الثالثة  الذكية 
إلى  جنباً  فقط،  الصين  في  إلطالقها 
 Cوجالكسي ٩ Pro Cجنب جالكسي ٧
بــرو، ومــع ذلــك، لــم يتم اإلعـــالن عن 
االثنان  بينما  بعد،  بــرو   C٥ جالكسي 
أســـواق  فــي  بالفعل  مــتــاحــان  اآلخــــران 

أخرى خارج الصين.
الهندي   Phonearena موقع  ونــوه 

بــظــهــور ســامــســونــج جــالكــســي C٥ بــرو 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي وكــــــان يــحــمــل رقـــم 
شهرين  وبعد   ،SM-C٥٠١٠ الموديل 
جالكسي  مـــن  أخــــرى  نــســخــة  ظــهــرت 
  SM-C٥٠١X الرقم  تحمل  بــرو    C٥
الكثيرون  ويعتقد  الصينية.  السوق  في 
الذكي،  الهاتف  من  الدولي  البديل  أنه 
والــــذي ســيــكــون مــتــاحــاً فــي عـــدد من 

دول العالم خارج الصين.
وتفيد األنباء بأنه سيتم دعم هاتف 

ـــرو بــمــعــالــج كــوالــكــوم  جــالكــســي C٥ ب
من  جيجابايت  و٤   ٦٢٥ سنابدراجون 
و٦٤  «رام»  العشوائي  الــوصــول  ذاكــرة 
جــيــجــابــايــت مـــن الــــذاكــــرة الــداخــلــيــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى شــاشــة ســوبــر أمــولــيــد 
يتميز  كــمــا  بــوصــة.   ٥٫٥ قــيــاس  كــبــيــرة 
الـــهـــاتـــف الـــجـــديـــد بـــكـــامـــيـــرا خــلــفــيــة 
أمــامــيــة  وأخـــــــرى  مــيــجــابــيــكــســل   ١٦
أنـــدرويـــد  ونـــظـــام  مــيــجــابــيــكــســل،   ١٦

مارشيملو  ٦٫٠٫١.

رو بــمــعــالــج كــوالــكــوم
من جيجابايت  و٤  ٦
و٦٤ «رام»  لعشوائي 
الــــذاكــــرة الــداخــلــيــة، 
شــاشــة ســوبــر أمــولــيــد 
يتميز  كــمــا  بــوصــة.   ٥
د بـــكـــامـــيـــرا خــلــفــيــة 
أمــامــيــة  وأخـــــــرى  ل 
أنـــدرويـــد  ونـــظـــام  ل، 

شركة  أعلنت   :] الدوحة-منوعات 
التراسل  خدمة  تعطيل  عن  مايكروسوفت 
الـــشـــهـــيـــرة ســـكـــايـــب لــمــســتــخــدمــي أجـــهـــزة 
التشغيل  أنظمة  مــع  تعمل  الــتــي  الكمبيوتر 
أقـــل،  ومـــا   (٧٫١٦) ويـــنـــدوز  مــثــل  الــقــديــمــة 
وقــال   ،(٧،١٨ حتى   ٧،٠) مــاك  وإصــــدارات 
فـــريـــق ســـكـــايـــب عـــبـــر الـــمـــدونـــة الــرســمــيــة 
الــخــاصــة بــالــشــركــة عــلــى اإلنــتــرنــت إن على 
ــتــخــلــي عـــن اإلصـــــــدارات  الــمــســتــخــدمــيــن ال

ــوا قـــادريـــن على  الــقــديــمــة ألنــهــم لـــن يــكــون
تسجيل الدخول إلى سكايب بداية من شهر 
الفور.  على  التحديث  عليهم  لذلك  مــارس، 
والتحديث الجديد يجلب معه بعض المزايا 
الفيديو  مــكــالــمــات  مــثــل  الــهــامــة،  الــجــديــدة 
الجماعية، وتبادل الملفات السحابية بحجم 
تصميم  إلى  باإلضافة   ،MB ٣٠٠ إلى  يصل 
وتحسين  الخدمة،  مع  التعامل  يسهل  جديد 

األداء والجودة.

مايكروسوفت توقف سكايب 
على ويندوز وماك القديمة

بسبب ميزة التحميل «أوفالين»

 :] منوعات  الدوحة- 
كـــشـــف الـــمـــوقـــع الـــبـــريـــطـــانـــي 
جــديــد  تــقــريــر  فـــي   ibtimes
عــن رفـــع دعـــوى ضــد عمالق 
الـــتـــرفـــيـــه نــتــفــلــيــكــس بــســبــب 
الحاجة  دون  التحميل  ميزة 
بعد  «أوفالين»  اإلنترنت  إلى 

شــهــريــن مــن إعــــالن الــشــركــة 
عــــنــــهــــا، وقـــــدمـــــت الـــــدعـــــوى 
الــقــضــائــيــة مــــن قـــبـــل شــركــة 
 Blackbird اســــــم  تـــحـــمـــل 
تـــتـــهـــم   Technologies
نــتــفــلــيــكــس بـــانـــتـــهـــاك بـــــراءة 
اخــتــراع خــاصــة بــهــا، ورفــعــت 

الدعاوى في محكمة اتحادية 
بوالية ديالوير.

ولـــم تــرفــع الــشــركــة دعــوى 
ضـــــد نــتــفــلــيــكــس فــــقــــط، بــل 
استهدفت أيًضا كالً من ساوند 
كالود وفيميو وستارز وموبي 
أجل  من  بارتنرز   ٣ وستوديو 

مــــيــــزات مـــشـــابـــهـــة، وتـــزعـــم 
تمتلك  ال  التي  بــيــرد»  «بــالك 
ســـوى بـــــراءات االخـــتـــراع ولــم 
أن  منتج،  أي  قبل  من  تطرح 
خطأ  ارتكبت  الــشــركــات  هــذه 

جسيماً وتعدت على حقوقها.
ــــــم تــــــــرد نـــتـــفـــلـــيـــكـــس أو  ل

من  أي  أو   SoundCloud
الدعوى  هــذه   على  الشركات 
بـــعـــد، ولـــيـــس مـــن الــمــعــروف 
هذه  تلجأ  ســوف  كانت  إذا  ما 
الشركات إلى تسوية األمر مع 
 Blackbird Technologies

أو انتظار الحكم القضائي.

دعوى قضائية ضد نتفليكس

Osama  Ali



٦٦
م  الخميس ١٢ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٩ فبراير ٢٠١٧ م  ٢٠١٧ فبراير هـ - ٩ ١٤٣٨ الخميس ١٢ جمادى األولى

استطالعات

ڈ لـــمـــاذا اتــجــهــت إلـــى كــرة 
القدم الشاطئية ؟

واألخــيــر  األول  عشقي  أنـــا  ـ 
كـــــرة الــــقــــدم، ولــــهــــذا عــنــدمــا 
اتجهت  الـــقـــدم  كــــرة  اعــتــزلــت 
إلـــى مــمــارســة لعبة كــرة  فــــوراً 
في  والــلــعــب  الشاطئية،  الــقــدم 
صفوف منتخبنا الوطني األول، 
ـــجـــوم الـــكـــرة  وشــــاركــــت مــــع ن
القطرية السابقين أمثال عامر 
األول  العنابي  حـــارس  الكعبي 
ونادي الغرافة األسبق، وجفال 
والــســد  المنتخب  العـــب  راشـــد 
الحارس  خليل  وأحمد  السابق، 

األسطوري للكرة القطرية.
انتباهك  لــفــت  الـــذي  مــا  ڈ 

إلى الكرة الشاطئية ؟
ـ كـــنـــت مــــن هــــــواة مــتــابــعــة 
الشاطئية  القدم  كرة  مباريات 
البرازيلية واللعب على الرمال، 
وهــو مــا حفزني لــخــوض تلك 
التجربة الجديدة بعد االعتزال، 
وبالفعل انضممت إلى صفوف 

العنابي.
التي  الصعوبات  هــي  مــا  ڈ 

واجهتك ؟
القدم  كــرة  لعبة  ممارسة  ـ 
الشاطئية ليست باألمر السهل، 
فنية  قـــدرات  إلــى  تحتاج  فهي 
عــالــيــة ولـــيـــاقـــة بــدنــيــة قــويــة، 
فضالً عن أن اللعبة بحاجة إلى 
زيــــادة االهــتــمــام بــهــا مــن قبل 
اإلعــــالم والــجــمــهــور الــريــاضــي 

والمؤسسات التمويلية.
ڈ هــل شــاركــت مــع عنابي 
الشاطئية في مباريات دولية ؟
ـ بالفعل شاركت مع منتخبنا 
في  الشاطئية  لــلــكــرة  الــوطــنــي 
العديد من المباريات الدولية، 
لـــعـــبـــت مـــــع الــــعــــنــــابــــي خــمــس 
دورة  ومنها  قــاريــة،  بــطــوالت 
األلــــعــــاب اآلســـيـــويـــة الــخــامــســة 
عشرة ٢٠١٦ «أسياد الدوحة» 

ڈ هــــل أنــــــت مــــن عـــّشـــاق 
السفر ؟
ـ نعم.

البالد  أحــب  هــي  مــا  إذن  ڈ 
إلى قلبك ؟

ــــى فــرنــســا  ـ أحــــب الــســفــر إل
وألمانيا.

أم  بمفردك  تسافر  هــل  ڈ 
مع األهل ؟

يمثل  لــي  بالنسبة  الــســفــر   -

تضاهيها  ال  استثنائية  متعة 
أستغل  فأنا  أخـــرى،  متعة  أي 
قضاء  في  الصيف،  فصل  أيــام 
أوقـــــــات مــمــتــعــة مــــع األســـــرة 
والــســفــر إلـــى أوروبــــــا، وذلـــك 
عـــنـــدمـــا أحـــصـــل عـــلـــى إجـــــازة 
الحالي  عملي  من  العام  نهاية 

في نادي الجيش.
ڈ ماذا تمثل لك األسرة ؟

شيء  كــل  تعني  ـ «الــعــائــلــة» 
في حياتي، فأنا أقدس الحياة 
أغلب  لهم  وأعــطــي  األســريــة، 

الوقت.
ڈ هل لديك أوالد ؟

- الحمد هللا لدي ولدان هما 
وثالث  وجمعة،  عبدالرحمن 
«الكبيرة»  لطيفة  وهن  بنات 

وفاطمة وهيا.
أي  أوالدك  ــــــدى  ل ڈهــــــل 

ميول في كرة القدم ؟
فهناك  عيالنا..  جميع  مثل  ـ 
يلعبان  وجمعة  عبدالرحمن 
كـــــرة الــــقــــدم كـــهـــوايـــة ولــيــس 

كاحتراف.

احتراف الكرة

ــــم يـــصـــلـــوا إلـــى  ــــمــــاذا ل ڈ ل
االحتراف ؟

أوالدي  مــع  تركيزي  ألن   -
الــدراســة،  عــلــى  فــقــط  منصب 
مستقبل  بناء  أجــل  مــن  وذلــك 
باهر لهم بالحصول على أعلى 
بــعــيــداً  التعليمية  الــمــســتــويــات 

لعدة  القدم  كرة  احتراف  عن 
أسباب !

ڈ ما هي تلك األسباب ؟
القطري  الالعب  أن  أولها  ـ 
يـــصـــل إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــفـــئـــات 
تتوقف  ثــم  (الــشــبــاب)،  السنية 
مــســيــرتــه فـــجـــأة حــيــث تــكــون 
األولــــويــــة الخـــتـــيـــار الــعــنــاصــر 
األول  الفريق  في  ستلعب  التي 
األجانب  المحترفين  لالعبين 
وأيـــضـــاً الــمــقــيــمــيــن، وأضـــرب 
عامر  عبدالرحمن  مــثــاالً  لــك 
الــكــعــبــي نــجــل حــــارس مــرمــى 

توقفت  حيث  السابق،  الغرافة 
مــســيــرتــه مـــع نــــادي الــغــرافــة، 
الستكمال  أوروبــا  إلى  وسافر 
فرصته  أن  خــاصــة  دراســـتـــه، 
فــــي تــمــثــيــل الــمــنــتــخــب تــكــاد 
تكون معدومة في ظل تهافت 
األنـــديـــة الــقــطــريــة عــلــى جلب 

أنصاف العبين.! 

أب ديمقراطي

يـــحـــدد  مـــــن  أنـــــــت  هـــــل  ڈ 
مستقبل أوالدك ؟

إلــى  ديــمــقــراطــي  أب  أنــــا   -
أقــــصــــى الــــــحــــــدود، ســـأتـــرك 

لـــهـــم حـــريـــة االخــــتــــيــــار، ولـــن 
أمنعهم من تحديد مستقبلهم 
هــم  عــــمــــل  أي  ومـــــمـــــارســـــة 

يحبونه.

صيد السمك

رحــــــالت  ـــــهـــــوى  ت هــــــل  ڈ 
؟ الصيد 

- تزخر مياه الخليج العربي 
كبيرة،  سمكية  بثروة  الدافئة 
مــــا يـــجـــعـــل الـــــوكـــــرة والــــخــــور 
في  للصيد  مثاليتين  وجهتين 
عشاق  من  فأنا  البحار،  أعماق 
صــيــد األســـمـــاك، أقــضــي يــوًمــا 

رائـــًعـــا فــي الــغــوص والــتــشــّمــس 
حــتــى لــو لــم اصــطــد األســمــاك 

الكبيرة.
أنـــا أســتــمــتــع حــقــاً بــالــمــيــاه، 
كـــل شــــيء جــمــيــل، خــصــوصــاً 
الــكــائــنــات الــحــيــة الــمــخــتــلــفــة، 
أنـــــا أحـــــب الـــصـــيـــد والــســبــاحــة 
والــغــطــس، واالســـتـــرخـــاء على 

الشاطئ.

الصبر

درس  أفــــضــــل  هـــــو  مـــــا  ڈ 
تعلمته من الصيد ؟

يـــقـــولـــون  ـــــمـــــاً  دائ ـــــا  ـــــاؤن آب  -

في  عنيداً  تكن  ال  منا:  للواحد 
ذلك  ألن  كبيرة،  سمكة  صيد 
تحتاج  فأنت  عليك،  سينعكس 
إلى الصبر حتى تحصل عليها، 
وهذا ليس باألمر السهل، وإذا 
بقطع  ستقوم  عجل  على  كنت 

السنانير.
ڈ مــا هــو أكــثــر شــيء تحبه 

عن الصيد ؟
- أنــــا أحــــب اصــطــيــاد أنــــواع 
ألن  الــكــائــنــات،  مـــن  مختلفة 
ـــيـــك اســـــتـــــخـــــدام أســــلــــوب  عـــل
مختلف لكل نوع من األسماك: 
هـــنـــاك األســـمـــاك الــســطــحــيــة، 
وأســـمـــاك الـــقـــاع وهــلــم جـــرا، 
صيد األسماك هو متعة كبيرة 

دائماً.
طريقة  أفــضــل  هـــي  مـــا  ڈ 

للصيد في الدوحة ؟
- الــصــيــد فـــي قــــاع الــبــحــار 

والصيد بالصنارة.
ڈ ما هي أكلتك المفضلة ؟

مجبوس  المفضلة  أكلتي   -
لحم فقط .

ڈ هل لديك أعمال تجارية 
خاصة بك؟

معاشي  ســوى  أمــلــك  ال  ال.. 
فقط.

تــــــــــحــــــــــرص  هـــــــــــــــــــل  ڈ 
عـــــلـــــى مــــــشــــــاهــــــدة األفـــــــــالم 

والمسرحيات ؟
مــشــاهــدة  رواد  مــــن  أنـــــا   -

الــــمــــســــرحــــيــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الكويتية. وتحديداً 

ڈ من هو فنانك المفضل ؟
وحـــســـن  الـــعـــلـــي  طــــــــارق   -

البالم.

مالعب مهجورة

ڈ هل تعتبر جيلك السابق 
أفضل من الحالي ؟

كـــان  ــا  ــن ــل جــي بـــالـــتـــأكـــيـــد،   -
للوطن  والـــوالء  االنتماء  لديه 
وكــــــان أكـــثـــر الــــتــــزامــــاً، كـــان 
يحرق نفسه من أجل تحقيق 
الـــبـــطـــوالت واأللــــقــــاب ورفـــع 
رايــــــة الــــوطــــن فــــي الــمــحــافــل 
الحضور  على  فضالً  الدولية، 
الــــجــــمــــاهــــيــــري الـــكـــبـــيـــر فــي 
فــنــحــن  اآلن  أم  ـــا،  ـــن مـــالعـــب
يفكر  الكل  الروح  هذه  نفتقد 
فــقــط فـــي الـــمـــال، ومــالعــبــنــا 
بـــاتـــت مــهــجــورة خـــاويـــة من 
جـــمـــاهـــيـــرنـــا والـــــتـــــي صـــالـــت 
الماضي  الــزمــن  فــي  وجــالــت 

الجميل.
ڈ مـــن هـــو أفـــضـــل العــب 

في العالم اآلن ؟
- بـــال شـــك هـــو الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو نــجــم 

اإلسباني. مدريد  ريال 
ڈ من مثلك األعلى عربياً ؟

الــمــصــريــة  الــــكــــرة  نـــجـــم   -
ـــنـــادي األهـــلـــي مــحــمــد أبــو  وال

تريكة.
الــــمــــفــــضــــل  ـــــقـــــك  فـــــري ڈ 

عالمياً؟
- ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، 

البرازيلي. والمنتخب 

وسائل التواصل

مــــيــــول  لـــــــديـــــــك  هــــــــل  ڈ 
الســتــخــدام وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي ؟
التواصل  وسائل  استخدام   -
منه،  مفر  ال  أمــر  االجتماعي 
كــونــهــا تــتــيــح لــلــفــرد الــتــواصــل 
العالم،  أنحاء  بكل  أقرانه،  مع 
تتركها  تأثيرات  هنالك  ولكن 
أصبحت  حيث  الــشــبــاب،  على 
بــــمــــثــــابــــة اإلدمـــــــــــــان واعـــــتـــــاد 
خدمة  ولــكــن  الــشــبــاب،  عليها 
ـــيـــات  ـــمـــســـؤول تــــجــــر عـــلـــيـــنـــا ال
خير  نــكــون  أن  علينا  ووجـــب 
مــســتــخــدمــيــن، فـــأنـــا أمــتــلــك 
حــــســــابــــاً عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»، 

و»تويتر» و»إنستجرام».

راشد الكعبي نجم الكرة القطرية في التسعينيات لـ منوعات [:

أعشق صيد السمك والغوص والسفر
مستقبلهم اخــتــيــار  حــريــة  ألوالدي  وأتـــرك  ديــمــقــراطــي  أب  أنــا 

ــــــة  ــــــواي ــــــــــدم كــــــه ــــــــــق ــــــان كــــــــــــــرة ال ــــــب ــــــع ــــــل ـــــــة ي ـــــــع ـــــــن وجـــــــم ـــــــرحـــــــم ـــــــدال ـــــــب ــــــــــــــــــــداي ع ول

ـــــدف الــالعــبــيــن جــمــع الــمــال ــا مـــهـــجـــورة وه ــن ــب ــالع م اخــتــيــار حــريــة  ألوالدي  وأتـــرك  ديــمــقــراطــي  أب  اخــتــيأنــا  حــريــة  ألوالدي  وأتـــرك  ديــمــقــراطــي  أب  أنــا 

مع بنتيه لطيفة وهيامع ولديه في جولة في أوروبا

قال راشد الكعبي، أحد نجوم الكرة القطرية في فترة 
التسعينيات إنه يعشق صيد السمك والغوص في مياه الخليج، الفتاً 

إلى أن هذه الهواية علمته الصبر، كاشفاً عن حرصه على حضور 
أن الفنان طارق العلي فنانه المفضل،  المسرحيات الكويتية، معتبراً 

والمصري  وأن الالعب البرتغالي كريستيانو رونالدو األفضل عالمياً 
محمد أبوتريكة األفضل عربياً.وأوضح الكعبي في حوار مع 

منوعات [ أن السفر متعة استثنائية وفرنسا وألمانيا األحب إلى 
من إدمان الشباب لوسائل التواصل االجتماعي، مشيراً  قلبه، محذراً 

إلى أن ولديه عبدالرحمن وجمعة يلعبان كرة القدم كهواية، 
وأن عشقه كرة القدم الشاطئية البرازيلية واللعب على الرمال وراء 

انضمامه لفريق العنابي.
وعلى صعيد الهوايات قال صيد السمك األقرب إلى قلبي، حيث 

يقولون للواحد منا: «ال  تعلمت من هذه الهواية الصبر فآباؤنا دائماً 
في صيد سمكة كبيرة، ألن ذلك سينعكس عليك، فأنت  تكن عنيداً 

تحتاج إلى الصبر حتى تحصل عليها، وهذا ليس باألمر السهل، وإذا 
كنت على عجل ستقوم بقطع السنانير».

الشباب أدمن وسائل 
التواصل االجتماعي

كرة القدم الشاطئية البرازيلية 
وراء انضمامي للعنابي

مع ناديه الغرافة  في إحدى المباريات  ضد السد

متابعة - فريد عبدالباقي:



٧٧
الخميس ١٢ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٩ فبراير ٢٠١٧ م

 الوجه اآلخر

الفنان علي شاهين لـ منوعات [:

والدي ضربني بسبب الغناء في األعراس
ــــــــادي الــــهــــواة   ـــــي ن ــــــــوزي ف ـــــي اإلذاعـــــــــــة بــــعــــد ف ـــي ف ـــن ـــن ـــّي ــــــــر اإلعــــــــــالم ع وزي

ــــــــقــــــــطــــــــري فـــــــريـــــــقـــــــي الــــمــــفــــضــــل ــــــــــحــــــــــمــــــــــام.. واألهـــــــــــلـــــــــــي ال عــــــشــــــقــــــت تـــــــربـــــــيـــــــة ال
مالمح  أهــم  عــن  حدثنا  ڈ 

والتكوين؟  النشأة 
- ولــــدت فـــي حـــي الــدوحــة 
وكــان   ،١٩٦٢ عـــام  الــجــديــدة، 
ومحافظاً  متديناً  والدي رجالً 
كـــــعـــــادة أغــــلــــب أهــــــل قـــطـــر، 
وقـــد كــنــت ألــعــب فــي الــفــريــج 
مــع أتــرابــي وأصــحــابــي، كانت 
األجــــــــواء أســــريــــة وتـــشـــعـــر أن 
بـــيـــوت الــفــريــج كــلــهــا بــيــوتــك. 
األلــــفــــة والــــــمــــــودة والـــعـــشـــرة 
الغالبة  الــســمــة  كــانــت  الــطــيــبــة 
عــلــى أهـــل الــفــريــج، والـــتـــزاور 
والتكافل والتراحم كانت سمة 
وعلى  الــجــوار  وعــنــوان  الحياة 
وفي  ترّبيت  السلوكيات  هــذه 
هذه األجواء ترعرعت ونشأت. 
األمـــــــر الـــــــذي تــــــرك بــصــمــتــه 
أزال  ما  فأنا  شخصيتي،  على 
بتلقائية  الـــنـــاس  مـــع  ــعــامــل  أت
كما  وعشت  وأريحية  وعفوية 

رأيت أهلي يعيشون. 
ــــتــــي ال  ومــــــن الــــمــــواقــــف ال
لك  وتبين  صغير  وأنــا  أنساها 
مـــــدى حـــــرص األهــــــل وقــتــهــا 
عــلــى الــقــيــم الــتــي تــربــوا عليها 
وكـــيـــف كـــانـــوا غـــيـــوريـــن عــلــى 
بعد  انتقلنا  أنــنــا  بــه،  آمــنــوا  مــا 
المنصورة،  منطقة  إلى  فترة 
وأحــــب  عـــــذب  صـــوتـــي  وألن 
ألغني  الفرصة  انتهزت  الغناء 
فـــي األعـــــــراس، وكــــان الــنــاس 
يــحــبــون ســمــاع صـــوتـــي، وهــو 
الغناء  على  يشجعني  كــان  مــا 
كــلــمــا ســنــحــت فـــرصـــة، وكـــان 
مبكراً  ينام  قومه  كعادة  أبــي 
فتجده بعد العشاء يخلد للنوم، 
وفـــي ذات لــيــلــة كــنــت مــدعــواً 
نجمة  منطقة  في  عــرس  إلــى 
الـــتـــي تـــجـــاورنـــا وبـــعـــد الــعــشــاء 
مني  ظناً  العرس  إلى  انطلقت 
النوم  إلى  أخلد  قد  والــدي  أن 
واستقبلوني  العرس  ووصلت 
الغناء  مني  وطلبوا  بالترحاب 
وأدنــدن  أغني  بــدأت  وبالفعل 
وجــهــاً  نفسي  وجـــدت  وفــجــأة 
ـــــدي والـــشـــرر  لـــوجـــه أمــــام وال
يــتــطــايــر مـــن عــيــنــيــه غــضــبــاً، 
فــألــجــمــت الـــمـــفـــاجـــأة لــســانــي 
وجــحــظــت عــيــنــاي وتــســّمــرت 
بلطمة  الوالد  فبادرني  مكاني 
قــويــة عــلــى وجــهــي ولـــم أقــف 
فقد  الــضــرب،  ليكمل  أمــامــه 
كــنــت شــقــيــاً فــهــرولــت خــارجــاً 

منزلنا  إلى  وذهبت  منه  ألفّر 
فــــوافــــانــــي أبـــــي هـــنـــاك وهــــّم 
حالت  أمــي  أن  إال  ليضربني 
بــيــنــي وبـــيـــنـــه، وقــــــال لــــي أال 
تعرف أن الغناء هذا ليس من 
فــعــل الــصــالــحــيــن فــهــو عــنــدنــا 
مـــحـــرم فــــال تــــعــــودّن لــمــثــلــهــا 
وانـــتـــبـــه لــــدروســــك وصــالتــك 
مني.  خير  لك  يصير  لن  وإال 
هذا الموقف يدل على النظرة 
العامة السلبية للمجتمع آنذاك 
لــلــغــنــاء ولــلــمــطــربــيــن ولــذلــك 
كـــانـــوا يــمــنــعــون أبــنــاءهــم من 

مزاولته. 

 تربية الحمام
ڈ مــا الــهــوايــة الــتــي شغفت 

بها منذ الصغر؟ 
أيما  تعلقت  الصبا  فترة  في 
وكنت  الــحــمــام،  بتربية  تعلق 
ـــنـــاءه بـــــأي طــريــقــة  أحـــــب اقـــت
في  يقع  المال  من  مبلغ  وبأي 
منتصف  في  أنني  حتى  يدي، 
في  أشــارك  كنت  السبعينيات 
بــرنــامــج بـــإذاعـــة قــطــر اســمــه 
اإلعالمية  مع  األطــفــال  مجلة 
تعطيني  وكانت  محمد  أمينة 
بــعــد انــتــهــاء الــبــرنــامــج شــيــكــاً 

بــــ١٠ ريــــاالت، هــذه الــريــاالت 
ضخماً  مــبــلــغــاً  كــانــت  الــعــشــرة 
أيــامــهــا، فــكــنــت آخـــذ الــشــيــك، 
وأذهب به لجارنا الذي يمتلك 
فأعطيه  الــحــمــام  مــن  الكثير 
الــشــيــك مــقــابــل زوجـــيـــن من 
بالطبع  هـــذا  وكــــان  الــحــمــام، 
وقتها،  فيه جداً  مبالغاً  مقابالً 
وكنت أطير من الفرحة كلما 
الحمام،  من  زوجين  اقتنيت 
على الثمن الذي  وال أندم أبداً 

فيهما.  دفعته 

نادي الهواة

ڈ هــنــاك مــوقــف طــريــف 
كان سبباً في عملك باإلذاعة، 

حدثنا عنه؟ 
- عـــنـــدمـــا انـــطـــلـــق بــرنــامــج 
نادي الهواة في تلفزيون قطر 
الكبير  الـــراحـــل  يــقــدمــه  كـــان 
فوزي الخميس، اشتركت فيه 

ضمن ٤٠ هاوياً وغنيت أغنية 
البتسام لطفي وهي « سافروا 
ما ودعوني « أبهرت الحضور 
وإذا  األول،  بالمركز  وفـــزت 
بعد  يكلمني  الخميس  بفوزي 
البرنامج ويخبرني أن سعادة 
وزيـــــر اإلعـــــالم وقــتــهــا اتــصــل 
خــصــيــصــاً لــيــتــبــنــى مــوهــبــتــي 
ويــضــمــنــي لــطــاقــم الــعــمــل في 
اليوم  وفــي  القطرية،  اإلذاعــة 
التعيين،  قــــرار  صـــدر  الــتــالــي 
 ،١٩٧٧ عـــــــام  ذلـــــــك  وكـــــــــان 
عملي  رأس  عــلــى  أزال  ومــــا 
يدل  وهــذا  اآلن.  إلى  باإلذاعة 
كـــانـــوا  الـــمـــســـؤولـــيـــن  أن  عـــلـــى 
يــشــجــعــون الـــمـــواهـــب وكــانــت 
وإنــي  بــصــدق،  تتبناها  الــدولــة 
الــســبــعــيــنــيــات  فــتــرة  أن  أؤكــــد 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات هــــي الــفــتــرة 

الذهبية للفن في قطر. 

ندم لحظة 

ڈ ما الموقف الذي ندمت 
عليه، وتمنيت أنك فعلته؟

أبداً  الموقف  هذا  أنسى  ال   -
ولــــم أنـــــدم فـــي حــيــاتــي عــلــى 
في  ندمي  مثل  أفعله  لم  أمر 
جمعتني  فــقــد  الــمــوقــف.  هـــذا 
األقدار بالشاعر محمد حمزة 
ـــه عــبــد الــحــلــيــم  الـــــذي غــنــى ل
حــافــظ ونــجــاة وفــايــزة أحمد 
وعــمــالــقــة الــغــنــاء، حــيــث كــان 
والتقيت  بالدوحة،  هنا  يكرم 
وارتــيــاح،  ود  بيننا  وحصل  به 
للملحن  مــرة  ذات  فــي  فــقــال 
المهنا  يوسف  الشهير  الكويتي 
أنـــا أحــبــبــت هـــذا الـــشـــاب جـــداً 
يـــا يـــوســـف، ولـــذلـــك ســأهــديــه 
أغـــنـــيـــة مــــن كـــلـــمـــاتـــي وأنــــت 
لتكون  مــقــابــل  بــال  لــه  تلحنها 
انــطــالقــة قــويــة لـــه، وبــالــفــعــل 

المهنا،  ولحنها  األغنية،  كتب 
في  وسجلها  خذها  لي  وقــال 
ـــقـــاهـــرة، ولــكــنــي لـــم أفــعــل  ال
الموقف  وهــذا  إال.  ليس  كسالً 
ــــــــدم عــلــى  ـــمـــا أتــــــذكــــــره أن كـــل
بهذه  فــنــيــة  فــرصــة  تضييعي 
نقلة  ســتــحــدث  كــانــت  الــقــيــمــة 

نوعية في مشواري الفني. 

فنية سرقة 
ســــرقــــة  حــــقــــيــــقــــة  مـــــــا  ڈ 
ردة  وما  سعد»؟،  أغنيتك «يا 

فعلك؟ 
ـــيـــة يـــــا ســـعـــد كــتــبــهــا  أغـــن  -
محمد  الــقــطــري  الــشــاعــر  لـــي 
إبراهيم وقدمتها عام ١٩٨١، 
ونـــجـــحـــت نــــجــــاحــــاً مـــبـــهـــراً، 
األردن  إلـــى  ذهــبــت  وعــنــدمــا 
أهداني  التسعينيات  بداية  في 
صـــديـــق لــــي أغـــنـــيـــة لــمــطــرب 
وأثنى  الــالت  عبد  عمر  اسمه 
عــلــى األغــنــيــة ثــنــاء عـــاطـــراً ما 
شــوقــنــي لــالســتــمــاع إلــيــهــا فــإذا 
بــــي أفــــاجــــأ بـــأنـــهـــا أغــنــيــتــي « 
هذه  لصديقي  فقلت  ياسعد» 
أغــنــيــتــي وقــــد تــمــت ســرقــتــهــا 
في  الــشــاعــر  وحـــادثـــت  إذن، 
األمــــــر ألنـــــه هــــو الـــمـــنـــوط بــه 

مــقــاضــاة الــرجــل، ولــكــنــه آثــر 
المسامحة فوافقته على ذلك، 
يسمعه  فــنــي  دام  مـــا  وقـــلـــت 

الناس فال مضايقة.
ڈ حــدثــنــا عـــن مـــواقـــف ال 
تنساها مع بعض أصدقائك؟

- كـــنـــت مـــع الـــشـــاعـــر فــالــح 
بإيطاليا  الــهــاجــري  الــعــجــالن 
ـــــاك فــي  ـــــي هـــــن ـــــت أغـــــن وكـــــن
إحـــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات وأعـــجـــب 
التي  بــاألغــنــيــة  إيــطــالــي  منتج 
وتوجه  إعــجــاب  أيــمــا  قدمتها 
نــحــو الــقــطــريــيــن الــجــالــســيــن 
فقال  العجالن  فالح  فصادف 
لـــه هـــل يــمــكــنــنــي أن أشــتــري 
بصوت  ونسجلها  األغنية  هذه 
الـــمـــطـــرب، فــــرد عــلــيــه فــالــح 
تشتري  أن  يمكنك  بل  ساخراً 
المطرب ذاته مع األغنية فلم 
وقــال  الــمــغــزى،  الــرجــل  يفهم 
وال  فقط،  األغنية  أريد  بل  له 
حــاجــة لـــي بـــشـــراء الــمــطــرب، 
أقــول  قولته  الــهــاجــري  فــأعــاد 
لــــــك خــــــذ الـــــمـــــطـــــرب حــــالل 
عــلــيــك، فــولــى الـــرجـــل هــاربــاً 
هذه  علي  وضاعت  مستغرباً. 
ولكنه  المزاح  بسبب  الفرصة 
أضحكنا  طــريــفــاً  مــوقــفــاً  كــان 

كثيراً. 

قامة فنية

الـــتـــي  الـــشـــخـــصـــيـــة  مـــــا  ڈ 
أحــزنــك فــراقــهــا ؟ ومـــا الــذي 

يواسيك كلما تذكرتها؟ 
- الــمــوســيــقــار عــبــد الــعــزيــز 
ــــــاصــــــر فـــــقـــــد كـــــــــان قــــامــــة  ن
ال  عظيمة  وفــنــيــة  مــوســيــقــيــة 

أقــــول إنــنــا فــقــدنــا شــخــصــاً بل 
وكنزاً  ملهماً  فنياً  فقدنا عالماً 
ال يـــعـــوض، ولــكــن ما  قــومــيــاً 
يــواســيــنــي أنــنــي تــعــاونــت معه 
فــي عــمــل وطــنــي مــن كلمات 
وقد  العوضي  حصة  الشاعرة 
انــتــهــى مـــن تــلــحــيــنــهــا، ولــكــنــه 
وأنوي  أسجلها،  أن  قبل  مات 
الوطني  اليوم  في  أقّدمها  أن 

المقبل. 
مـــمـــارســـة  تــــحــــب  هـــــل  ڈ 

الرياضة؟ 
المفضلة  فرياضتي  نعم،   -
أمارسها  المشي  ريــاضــة  هــي 
أمــشــي  حــيــث  ســـنـــة،   ١٦ مـــن 
٨ كــيــلــو  بـــعـــد الـــفـــجـــر  يـــومـــيـــاً 
مـــتـــرات قــبــل أن أذهــــب إلــى 

الدوام.  
الـــتـــي  الــــــريــــــاضــــــة  مــــــا  ڈ 

تتابعها؟ 
- كرة القدم. 

الــمــفــضــل  الــــفــــريــــق  مــــا  ڈ 
ـــــدك مــــحــــلــــيــــاً وعــــربــــيــــاً  عـــــن

وعالمياً؟ 
القطري،  األهــلــي  الــنــادي   -
والـــــنـــــادي األهــــلــــي الــمــصــري 

وريال مدريد اإلسباني. 
الــمــفــضــل  العـــبـــك  مــــن  ڈ 

وعالمياً؟  محلياً 
الــهــيــدوس،  حسن  محلياً   -

رونالدو.  وعالمياً 
البر  ڈ هــل تــحــب رحـــالت 

أم البحر؟ 
- أحب رحالت البر وأخرج 

فيها مع أصدقائي. 
ڈ هل تتابع الدراما؟ 

- أحياناً  
ڈ مـــا الــمــســلــســل الــمــفــضــل 

لديك؟ 
«درب  الكويتي  المسلسل   -
ــــى إعـــــــادة  ــــمــــن الـــــــزلـــــــق»، وأت

عرضه.
ڈ ومــــن أحــــب الــمــمــثــلــيــن 
لـــــديـــــك مـــحـــلـــيـــاً وخـــلـــيـــجـــيـــاً 

وعالمياً؟
ــيــطــي، وعــبــد  - غـــانـــم الــســل
الــحــســيــن عــبــد الـــرضـــا، وشـــاه 

روخان.
زرتها  التي  المدن  أحــب  ڈ 

إلى قلبك؟ 
- طوكيو. 

ڈ ما عالقتك بالسفر؟
- أحب السفر وأفضل زيارة 

مصر.

كشف الفنان علي شاهين أنه تعّرض للضرب من والده بعدما ضبطه 
يغنّي في أحد األعراس في منطقة نجمة، ما اضطره للهرب تفادياً 

لصفعات والده التي انهالت على وجهه.
وقال علي شاهين إنه عشق تربية الحمام منذ الصغر واشترى الزوجين 

منه بـ ١٠ رياالت، حيث كان يقوم بالحصول على الحمام مقابل شيك 
بقيمة ١٠ رياالت كان يحصل عليه لقاء مشاركته في برنامج مجلة األطفال 
مع اإلعالمية أمينة محمد في إذاعة قطر، الفتاً إلى أنه يتابع كرة القدم 

واألهلي القطري فريقه المفضل، كما أن المشي هو رياضته المفضلة 
التي يمارسها من ١٦ سنة، موضحاً أن مسلسل «درب الزلق» يعجبه، ويتمنّى 

إعادة عرضه، ويعتبر غانم السليطي وشاه روخان أحب الممثلين إلى قلبه.
وأوضح علي شاهين في حوار مع منوعات [ أن بدايته الحقيقية 

مع الغناء كانت في مشاركته ببرنامج نادي الهواة عندما قدّم أغنية 
البتسام لطفي وهي « سافروا ما ودعوني» أبهرت الحضور وفاز بالمركز 

األّول، ليقوم وزير اإلعالم آنذاك بإصدار قرار بتعيينه في اإلذاعة، الفتاً إلى 
أن الشاعر محمد حمزة أهداه أغنية ولم يسجلها. 

شهادة تقدير للفنان علي شاهين من جامعة الدول العربيةوتالياً التفاصيل..

مع الفنان محمد الساعي

من اليمين سلطان سعد يليه علي شاهين ثم سالم تركي وصقر صالح

مع الفنان صالح المال  في منطقة نجمة

أســـجـــلـــهـــا ولــــــــــم  ـــــة  ـــــي ـــــن أغ أهــــــــدانــــــــي  ــــــزة  ــــــم ح ــــد  ــــم ــــح م ــــــشــــــاعــــــر  ال  

مزحة حرمتني 
من فرصة فنية 

عالمية 

عبد العزيز ناصر 
رحل قبل سماع 

أغنيته التي لحنها لي

كتب - محمود الحكيم: 

وزي

يغ
لص

م
بق
م
و
ال
إع

م
ال
األ
أن



السدو زينة المجالس وبيوت الشعر
الدوحة - منوعات [: تعتبر حياكة «السدو» 
كانت  حيث  قطر،  في  التقليدية  الحرف  أقدم  من 
المفارش  صناعة  فــي  يبدعن  الــمــاضــي  فــي  الــنــســاء 
من  كبير  عــدد  يــزال  وال  والمجالس  الشعر  وبيوت 
وجود  على  يحرصون  هــذا  يومنا  حتى  المواطنين 
الشعر  بيوت  وفي  ومنازلهم  مجالسهم  في  السدو 

التي يقوموا بتركيبها في المخّيمات والعزب.
 وأثــبــتــت حــرفــة الــســدو حــضــورهــا فــي الــمــنــازل 
واستخدامها ال يقتصر على الخيم وبيوت الشعر بل 
الكثير  أن  حتى  االستقبال،  غرف  في  حاضراً  بات 

الذي  األثــاث  تبيع  العصرية  األثــاث  بيع  محالت  من 
يدخل السدو في صناعته. 

 وشــــهــــدت حـــرفـــة الــــســــدو تــــطــــوراً كـــبـــيـــراً فــقــد 
الجمال  وبــر  يستخدمن  الماضي  فــي  النساء  كانت 
والـــمـــاعـــز، أمـــا الـــيـــوم فــإنــهــن يــســتــخــدمــن الــصــوف 
بعد  الطبيعيين  الــصــوف  أو  الــحــريــر  أو  الــصــنــاعــي 
األلــوان  عن  خــروجــاً  هناك  أن  خصوصاً  صبغهما، 
فيها  تدخل  وأصبحت  القديمة،  التقليدية  الداكنة 
ألــــوان جــريــئــة وصــارخــة وتــوّســعــت صــنــاعــة الــســدو 
المختلفة  الــرســومــات  بعض  صناعة  فــي  ودخــلــت 

الــتــي لــم نعهدها مــن قــبــل.  وهــنــالــك مــراحــل تمر 
بــهــا حــرفــة الـــســـدو أولـــهـــا مـــد الــقــطــن عــلــى إحـــدى 
آلة  عن  عبارة  وهــي  بـ «الــنــول»  تسمى  التي  اآلالت 
خشبية مختلفة األحجام توضع بشكل عمودي، ثم 
تستخدم آلة أخرى تسمى «النير» لتثبيت الخيوط 
عملية  تأتي  ثم  واألســفــل،  األعلى  في  تــوزع  بحيث 
عديدة  أنــواع  ولها  السدو  على  للرسم  الغرز  تنفيذ 
مثلثات  عن  عبارة  وهي  غرزة «العويرجان»  منها 
للغرز  المختلفة  األشــكــال  إلــى  بــاإلضــافــة  متداخلة 

واألشكال والنقوش.

تشمل المسك والعود والعنبر

ية
دو

ن ي
ه
صناعة الطيب حرفة ال تموتم

الــعــطــور  صــنــاعــة  تعتبر   :  ]  - الــدوحــة 
التي  التراثية  الصناعات  مــن  واحـــدة  والــبــخــور 
وأصبحت   ، الماضي  فــي  البعض  يزاولها  كــان 
بـــعـــض الـــشـــركـــات فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي تــنــظــم 
التي  الصناعة  بهذه  للمهتمين  تعليمية  دورات 
باهتمام  وتحظي  تعلمها  في  الكثيرين  يرغب 
لهدف  ليس  تعلمها  البعض  يفضل  اآلتي  النساء 

الشخصي. لالستخدام  بل  تجاري 
العطور  صــنــاعــة  وتــحــظــى 
المنتشرة  المحالت  باهتمام 
فــــي األســـــــــواق حـــيـــث يـــقـــوم 
أصــحــابــهــا بــعــمــل تــركــيــبــات 
العربية  العطور  من  خاصة 
ـــتـــي يـــدخـــل فــــي مــكــونــتــهــا  ال
,كما  والمسك  والعنبر  العود 
المواطنين  من  العديد  يهتم 
بــالــطــيــب ويـــحـــرصـــون عــلــى 
وجــــــــــوده فـــــي مــــنــــازلــــهــــم ، 
يومي  بشكل  ويــســتــخــدمــونــه 
فــــي الـــمـــجـــالـــس والــــمــــنــــازل 
مثل  الــســعــيــدة  والــمــنــاســبــات 
األعـــــــراس إلكـــــرم الــضــيــوف 
حــيــث يــســتــقــبــلــون زوارهـــــم 
ــتــطــيــب,كــمــا  ــل بـــالـــمـــبـــخـــرة ل

أيـــة  الـــقـــطـــريـــة  الـــعـــائـــالت  تــقــيــم  أن  يــســتــحــيــل 
المعازيم  يستنشق  ال  أن  دون  زفـــاف  حــفــالت 
رائــحــة الــعــود فــي الــمــنــتــشــرة فــي أرجـــاء موقع 
العرس فضال عن المناسبات العائلية واألعياد .

داكن،  لون  ذات  مادة  عن  عبارة  هو  والعود 
الرقيق  األبيض  الخشب  تحول  عملية  عن  ناتج 
إلــــى خــشــب داكــــن الـــلـــون يــنــتــج الـــعـــود بــعــد أن 

الخاصة  األنواع  هذه  تصاب 
مـــــــن األشــــــــجــــــــار بــــمــــرض 
الداخل  مــن  يصيبها  معين 
ـــيـــحـــول  ويــــنــــتــــشــــر فــــيــــهــــا ل
مختلفة  مـــادة  إلــى  عــودهــا 
عــن الــخــشــب الــمــوجــود في 
المصابة  األشجار  هذه  تمتاز  السليمة،  األشجار 
بـــالـــرائـــحـــة الــجــمــيــلــة الـــتـــي تـــفـــوح مـــن خــشــبــهــا 
هذه  وتتباين  الــنــار.  تالمسه  عندما  خــصــوصــاً 
إنتاج  في  الجودة  حيث  من  العطرية  األشجار 
هذه  فــي  المتزايد  النقصان  إلــى  إضــافــة  الــعــود 
األشـــجـــار وعــــدم تــعــويــضــهــا وتــنــاقــص الــخــبــرة 

فيها. العناية  في  المتوارثة 

يتم  طيبة،  رائحة  ذو  زيت  هو  العود  ودهن 
الــحــصــول عــلــيــه مـــن شــجــر الـــعـــود وذلــــك بعد 
يتراوح  التي  العود  أشجار  من  التقطير  عملية 

١٥٠ سنة.  – ٣٠ عمرها بين 
ــر مـــــادة تـــخـــرج مـــن جــــوف الــحــوت  والــعــنــبـــ
الــمــعــروف بــاســم حـــوت الــعــنــبــر والــعــنــبــر مــادة 
ســــــوداء  أو  صــــفــــراء  أو  بـــيـــضـــاء  أو  رمـــــاديـــــة 
وأغلى  أفــضــل  وتصنيع  تحضير  فــي  يستخدم 
أنـــواع الــعــطــور. والــمــســك هــو طــيــب وعــطــر من 
كيسية  غدة  في  المسك  يتكون  حيواني  مصدر 
المسك  غــزال  يسمى  الظباء  من  نــوع  بطن  في 
وتــوجــد هــذه الــغــدة فــي الــذكــر وال تــوجــد غــدة 

اإلناث. في  المسك 

الخميس ١٢ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٩ فبراير ٢٠١٧ م 

من  فعاليات مهرجان الزهور الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة على مدى ثالثة أيام 
بساحة الوكرة بمشاركة ٥ مزارع قطرية معنية بزراعة الزهور ونباتات الزينة.

يوفر كورنيش الدوحة متنفساً للعديد من 
يعتبر  حيث  المشي  ريــاضــة  ومحبي  األســـر 
لما  الرياضة  هذه  لممارسة  األفضل  المكان 
يوفره من أجواء جميلة نظراً لقربه من البحر 

والنظافة الكبيرة التي يتمتع بها، ناهيك عن 
المنظر الخالب الذي يتمتع به سواء مواجهته 
ألبراج الدوحة الحديثة أو المساحات الخضراء 

واألزهار الموزعة على جنباته.

مهرجان للزهور القطرية

أزهار الكورنيش متعة الناظرين

الدوحة - [: تتميز مآذن المساجد 
الــذي  الفريد  التراثي  بتصميمها  قطر  فــي 
ـــمـــزج بـــيـــن عــــراقــــة الـــمـــاضـــي وإشــــراقــــة  ي
المسؤولة  الجهة  حرصت  حيث  الحاضر، 
ذات  مـــآذن  بــإنــشــاء  الــمــســاجــد  تصميم  عــن 
طابع تراثي وارتفاعات عالية ليستطيع من 
بكشف  الطريق  وعــابــرو  المصلون  خاللها 

عدسة  كيلومترات.  عدة  بعد  على  مواقعها 
التشطيبات  ينفذون  عماالً  رصدت   ]
األخيرة لمئذنة مسجد في منطقة معيذر 
وذلـــك قــبــل أن يــصــدح مــن خــاللــهــا صــوت 
الصلوات  ألداء  المصلين  يدعو  وهو  المؤذن 
ــــ (حــــي عــلــى الـــصـــالة حـــي على  الــخــمــس ب

الفالح).

مـــآذن تراثيــــةمـــآذن تراثيــــة

أبو إياد
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