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رئيس مجلس اإلدارة :

عبدالله بن خليفة العطية

رئيس التحرير :

صالح بن عفصان العفصان الكواري

الخميس ٥ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢ فبراير ٢٠١٧ م

علي الكعبي:

٥

األهل يختارون زوجات 
٥٩٫٣٥٩٫٣٪ من الشباب٪ من الشباب

أظــهــر   :] مـــنـــوعـــات   - الـــــدوحـــــة 

اســتــطــالع لــلــرأي أجــرتــه مــنــوعــات [ 

الــســن  الــمــشــاركــيــن  مـــن   ٪  ٧٢٫٩ اخـــتـــيـــار 

 ٢٥ إلى   ١٩ بين  ما  الفتيات  لــزواج  األنسب 

سنة ، فيما اختار ١٨٫٦ ٪ لسن ما بين ٢٦ 

سنة،   ١٨ لسن   ٪  ٨٫٥ مقابل  سنة،   ٣٠ إلى 

كسن  سنة   ٣٠ من  أكبر  اختيار  واستبعدوا 

مناسب للزواج.

 ٣٠ إلـــى   ٢٦ اخــتــيــار  عــلــى   ٪  ٦٩٫٥ وأكـــد 

سنة هو السن المثالي لزواج الشباب، فيما 

اختار ٢٨٫٨ ٪ سن ١٩ إلى ٢٥ عاماً، مقابل 

اختيار ١٫٧ ٪ لسن أكبر من ٣٠ سنة، فيما 

استبعدوا سن ١٨ عاماً من القائمة.

وأوضح االستطالع رفض ٥٥٫٧ ٪ لزواج 

األقــــــارب، مــقــابــل عـــدم مــمــانــعــة ٤٤٫٣ ٪ 

لزواج األقارب.

المستقبل  زوجــــة  اخــتــيــار   ٪  ٥٥ ـــن  وبـــَيّ

أشار  المقابل  في  شخصي،  الختيار  يرجع 

٤٥ ٪ إلى ترشيح األهل.

ووافق ٥٩٫٣ ٪ على ترشيح األهل لزوجة 

ترشيح   ٪  ٤٠٫٧ رفـــض  فــيــمــا  الــمــســتــقــبــل، 

األهل للزوجة.

وأكد ٧٠٪ على عدم ضمان نجاح الزواج 

فيما  العمر،  لشريكة  األهــل  اختيار  نتيجة 

وافق ٣٠ ٪ على ضمان نجاح الزواج نتيجة 

٢٢اختيار األهل للزوجة.

بهية السيد:

نافذ السيد:

مبارك غانم :

عرائسي عرائسي 
تعكس تعكس 

الشخصية الشخصية 
القطريةالقطرية

شاركت في شاركت في 
أول مباراة أول مباراة 

سلة تذاع على 
التليفزيون التليفزيون 

هل تقبل ترشيح األهل 
لزوجة المستقبل ؟لزوجة المستقبل ؟

عملت عملت 
ً ًخبيرا خبيرا

في الكهرباءفي الكهرباء
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الدوحة - منوعات [: 
أكد رجل األعمال علي أحمد 
جميع  اســتــغــالل  أن  الــكــعــبــي 
المرّخصة  القطرية  الــمــزارع 
الحديثة  بــالــطــرق  وزراعــتــهــا 
يغنينا عن نصف الخضراوات 

المستوردة.
وقــــــــــــال فـــــــي حــــــــــــوار مـــع 
بدايته  إن   :] مــنــوعــات 
فـــــي االســــتــــثــــمــــار الـــــزراعـــــي 

فــي  عـــــامـــــاً   ٢٠ مـــنـــذ  كــــانــــت 
ـــتـــي يــمــتــد  مــــزرعــــة والـــــــده ال
حيث  عــامــاً،   ٥٥ إلــى  عمرها 
ســاعــده تــخــّصــصــه فــي علوم 
الــجــيــولــوجــيــا وحــبــه لــلــزراعــة 
وفــــق خــطــة مــــدروســــة، في 
تــــطــــويــــر الـــــمـــــزرعـــــة بــشــكــل 
قياسي وزيادة المنتجات من 
نخيل وأعالف إلى ٢٥ منتجاً 
إلى  بــاإلضــافــة  هــذا  مختلفاً، 

مـــــشـــــروع صــــوبــــة تــجــريــبــي 
لزراعة أشجار  أطلقه مؤخراً 
الــفــاكــهــة بـــالـــزراعـــة الــمــائــيــة 
بــشــكــل تــجــريــبــي إلـــــى حــيــن 
شجر  يــزرع  حيث  تعميمها، 
الــمــانــجــو والـــجـــوافـــة والــتــيــن 
ــبــرتــقــال والـــمـــوز والـــلـــوز،  وال
ــــضــــاً الـــكـــاري  والـــلـــيـــمـــون وأي

والسواك.

صوبة إلنتاج ١٨ نوعاً من الفواكه
ماليين الكتب في محرقة النفايات !

طالب  منوعات [:   - الدوحة 
عدد من الخبراء التربويين بضرورة 
الكتب  ماليين  إهـــدار  ظــاهــرة  وقــف 
إهـــداراً  يعد  الــذي  األمــر  القمامة  فــي 

للمال العام، ومصدراً لتلوث البيئة.
ودعوا للتعاون بين إدارات المدارس 
والجمعيات  الــعــام  النفع  ومــؤســســات 
الـــخـــيـــريـــة لـــالســـتـــفـــادة مــــن الــكــتــب 
الــصــالــحــة لــالســتــخــدام، بــحــيــث يتم 

إصالح الكتب التالفة وإعادة تغليفها، 
على  والعمل  الــطــالب  على  وتوزيعها 
تكلفة  الكتب،وتقليل  تــدويــر  إعــــادة 
الــكــتــاب ورفــــع مــســتــوى الـــوعـــي لــدى 
األســــــر بــأهــمــيــة الــكــتــاب،وبــكــيــفــيــة 
بعد  الــدراســيــة  الكتب  مــن  االســتــفــادة 
بها  باالحتفاظ  الدراسية  السنة  انتهاء 
كذلك  المنزلية،  المكتبة  في  كمرجع 
إطــــالق حــمــلــة إعــالمــيــة تــوعــويــة مع 

الجميع  لتوعية  دراسي  عام  كل  بداية 
الكتاب  بأهمية  وطــالب  أمــور  أولــيــاء 
الـــمـــدرســـي، وضـــــــرورة الــمــحــافــظــة 
أبنائهم  تعليم  فــي  منه  واالســتــفــادة 
األصـــغـــر ســـنـــاً، أو اســـتـــخـــدام الــكــتــب 
مكتبة  فــي  بها  واالحــتــفــاظ  كــمــراجــع 

المنزل لهم ذلك.

الشداد زينة 
المجالس

المنحوتات الجبسية 
تتوارثها األجيال

 :] مـــنـــوعـــات   - الـــــدوحـــــة 
ــصــنــع الـــشـــداد مـــن خــشــب الــســدر  يُ
الُمستخدمة  األخــشــاب  أبـــرد  فــهــو 
ــــاســــبــــة لـــظـــهـــر الـــمـــطـــيـــة،   ــــن ــــُم وال
وتــســتــطــيــع الــمــطــيــة احــتــمــال وزنــه 
الــخــفــيــف نــســبــيــاً وهــــو فـــي الــوقــت 
نــفــســه يــتــمــتــع بـــالـــقـــوة كــمــا يـــدوم 
أما  بسرعة،  يتلف  وال  أطول  فترة 
نوعان  فهي  األشداد  ألنواع  بالنسبة 
صنعه  طــرق  اختلفت  مهما  فقط 
أو مــصــادره وهــمــا شــداد الــركــوب 

الرفاع. وشداد 

 :] مـــنـــوعـــات   - الــــدوحــــة 
تُــعــد مــهــنــة الــنــحــت عــلــى الــجــبــس 
ـــفـــن الـــقـــديـــم الــــذي  ــــــواع ال مــــن أن
الحضارات  مــن  العديد  فــي  ظهر 
ــــقــــديــــمــــة مــــتــــمــــثــــالً فــــــي نـــحـــت  ال
الــتــمــاثــيــل والــنــحــت عــلــى األســـوار، 
المدن  من  العديد  اشتهرت  حيث 
بثمن،  تُقدر  ال  التي  التحف  بهذه 
فـــيـــســـتـــمـــر عـــمـــر الـــجـــبـــس طـــــوال 
والحفاظ  عنايته  تمت  إذا  الدهر 

المطلوب. بالشكل  عليه 

Osama  Ali
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استطالعات٢٢

أوضـــح خــالــد الــحــجــاجــي 
الــزوجــة  اخــتــيــار  فــكــرة  أن 
تـــــخـــــضـــــع لــــــلــــــعــــــديــــــد مــــن 
الـــــتـــــشـــــاورات والــــــقــــــرارات 
الــــتــــي تــــكــــون فـــــي أوقــــــات 
يــنــتــج  وال  خــاطــئــة  عـــديـــدة 
خاصًة  صــائــب،  قــرار  عنها 
بــقــرار  األم  تــقــيــد  ظـــل  فـــي 
اخـــتـــيـــار الـــــزوجـــــة، وعــــدم 
اقــتــنــاع الــشــاب، فــضــالً عن 
رفـــــــض بــــعــــض الــــعــــائــــالت 
لـــلـــزواج مــن عــائــلــة أخــرى 
العم  البن  العروس  وحجز 
هنا  ومـــن  الـــخـــال،  ابـــن  أو 
الطالق. أسباب  أغلب  تأتي 

وأكــــــــــد عـــــلـــــى ضــــــــرورة 
ــــقــــرار  اخـــــتـــــيـــــار الــــــشــــــاب ل
وإن  مــــــنــــــفــــــرداً  الــــــــــــــزواج 
صــاحــبــه أســتــشــارة األســـرة 
عن  يبحث  النهاية  في  ألنه 
تبحث  األم  حياته،  شريكة 
عــن راحــتــهــا وتــوافــقــهــا مع 

راحة  وليست  االبــن  زوجــة 
االبن.

وأضــــــــــاف: مـــــن الــــواقــــع 
تــســمــع عـــن قــصــص كــثــيــرة 
ومـــــشـــــاكـــــل كـــــبـــــيـــــرة بـــيـــن 
ـــــــــــزواج والــــتــــي  حــــديــــثــــي ال
تــجــتــمــع أغــلــبــهــا فـــي غــيــاب 
الـــوعـــي عــنــد الـــشـــاب وســـوء 
تكبد  والنتيجة  األم  اختيار 
ريال  المليون  قرابة  الشاب 
 ٦ والــــطــــالق فـــي أقــــل مـــن 

أشهر. 

في استطالع للرأي أجرته منوعات [ :

ـــــزوجـــــة ـــــــــل وحــــــريــــــة اخـــــتـــــيـــــار ال ــــن إرضـــــــــــاء األه ــــي الـــــشـــــبـــــاب حـــــــائـــــــرون ب

اختيار  منوعات [  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
بين  ما  الفتيات  لزواج  األنسب  السن  المشاركين  من   ٪  ٧٢٫٩

 ٣٠ ٢٦ إلى  ١٨٫٦ ٪ لسن ما بين  ٢٥ سنة، فيما أختار  ١٩ إلى 
أكبر  اختيار  واستبعدوا  سنة،   ١٨ لسن   ٪  ٨٫٥ مقابل  سنة، 

للزواج. مناسب  كسن  سنة   ٣٠ من 
٣٠ سنة هو السن  ٢٦ إلى  ٦٩٫٥ ٪ على اختيار  وأكد 

 ٢٥ ١٩ إلى  ٢٨٫٨ ٪ سن  المثالي لزواج الشباب، فيما اختار 
فيما  سنة،   ٣٠ من  أكبر  لسن   ٪  ١٫٧ اختيار  مقابل  عاماً، 

القائمة. من  ١٨عاماً  سن  استبعدوا 
٥٥٫٧ ٪ لزواج األقارب، مقابل  وأوضح االستطالع رفض 

٤٤٫٣ ٪ لزواج األقارب. عدم ممانعة 
الختيار  يرجع  المستقبل  زوجة  اختيار   ٪  ٥٥ وبين 
٤٥ ٪ إلى ترشيح األهل. شخصي، في المقابل أشار 

المستقبل،  لزوجة  األهل  ترشيح  على   ٪  ٥٩٫٣ ووافق 
للزوجة. األهل  ترشيح   ٪  ٤٠٫٧ رفض  فيما 

اختيار  نتيجة  الزواج  نجاح  ضمان  عدم  على   ٪٧٠ وأكد 
ضمان  على   ٪  ٣٠ وافق  فيما  العمر،  لشريكة  األهل 

للزوجة. األهل  اختيار  نتيجة  الزواج  نجاح 
وأشاروا إلى ضرورة البحث في األساس على الزوجة 

أي  دون  واجتماعياً  وثقافياً  فكرياً  تتوافق  التي 
على  فرضاً  وليس  استشاري  األهل  ودور  أخرى  اعتبارات 

االبن.
من  يبدأ  الذي  الشباب  لزواج  المثالي  السن  عن  وكشفوا 
٢٥ عاماً، مشيرين  ١٩ إلى  ٣٠ عاماً، وللفتاة ما بين  ٢٥ إلى 

لعدم  نظراً  الفتاة  لزواج  يصلح  ال  عشرة  الثامنة  سن  أن 
الزوجية. المسؤولية  لتحمل  أهليتها 

بآرائهم  اآلباء  وتقيد  للزوجة  الخاطئ  االختيار  أن  وبينوا 
الزواج. حديثي  بين  الطالق  حاالت  زيادة  في  يتسبب 

وما بين مؤيد ورافض لزواج األقارب، أرجحوا غياب 
الزوجين،  حياة  في  الدائم  والتدخل  األهالي  عند  الوعي 

يتسبب  األهل  مشاكل  في  الزوجين  إدخال  عن  فضالً 
من  متخوفين  األقارب  زواج  عن  الشباب  عزوف  في 

زواج  أن  بيَّن  اآلخر  والجانب  الوراثية،  األمراض  انتشار 
العائلة. السم  وتعزيزاً  لألرحام  صلة  األقارب 

 ٪ ٦٩٫٥
يؤكدون:السن 

المثالي للزواج من  
٢٦ إلى ٣٠ سنة

٧٠٪ يعتبرون 
اختيارات األهل 

غير كافية لنجاح 
الزواج

عبداهللا سعيد المري: 

حمد حسين القحطاني:

خالد الحجاجي: 

أحمد الديواني: 

قال عبداهللا سعيد المري: ال أقبل ترشيح 
األهل لزوجة المستقبل، الزوجة من اختيار 
ــتــوافــق مع  ال ت ــاً  ــب الـــفـــرد والــتــرشــيــحــات غــال
للزوج  النهاية  فــي  والــقــرار  االبـــن،  تطلعات 
النهاية  فــي  يتحمل  عــدمــهــا  مــن  ومــوافــقــتــه 

القرار الذي سيرضي تطلعاته.

وأشار إلى أن السن المثالي للفتاة المقبلة 
على الزواج يكون من ١٩ إلى ٢٥ عاماً، حيث 
التعليمي،  تحصيلها  مــن  انــتــهــت  قــد  تــكــون 
ونــضــجــت تــصــرفــاتــهــا وقـــــادرة عــلــى اخــتــيــار 
الــــزوج واإللـــمـــام بــكــافــة مــســؤولــيــاتــهــا أتــجــاه 

حياتها الزوجية.

 قال أحمد الديواني: قبل قرار الزواج، يجب 
وتوفيق  العلمي  تحصيله  على  العمل  الشاب  على 
وال  الفردية،  طموحاته  كافة  واستكمال  حياته 
دون  بعيد  أو  قــريــب  مــن  الــــزواج  إلـــى  يــتــطــرق 
واالنتقال  الــزواج،  مسؤولية  تحمل  على  القدرة 
إلــــى عـــالقـــة مــشــتــركــة تــربــطــهــا كـــافـــة جــوانــب 
النضوج  ســن  إلــى  وصــل  قــد  يكون  وأن  الحياة، 

٢٦ عاماً.
األرحام  بين  تواصل  األقــارب  زواج  وأضــاف: 
وخـــطـــوة جـــيـــدة لــتــعــزيــز اســــم الــعــائــلــة وربـــط 
سبباً  يكون  العكس  على  بل  وأكثر،  أكثر  األسرة 
في قرب وليس كما يتردد كثيراً إلى تحوله إلى 
الطباع  معرفة  عن  فضالً  المشاكل،  لزيادة  بيئة 
 ٪ ٨٠ وتــوافــق الــعــادات وهــو مــا يقدم أكثر مــن 

من الموافقة على قرار الزواج.

خالد الحجاجي

كتب - إبراهيم صالح: 

ال يجب تدخل األهل 
في قرار الزواج

يرتبط  ال  القحطاني:  حسين  حمد  قــال   
الشاب  يقرر  حين  ولكن  معين  بسن  الــزواج 
هو  الحياة،  شريكة  عن  والبحث  االستقرار 
الــمــوعــد الــمــثــالــي، ومــع ترشيح األهـــل فقط 
للبنت  نــظــرة  لــألهــل  وأن  خــاصــًة  لــلــزوجــة، 
وأســئــلــة ألهــلــهــا وأقــاربــهــا ومـــن هــنــا يمكن 

مساعدة الشاب وليس فرض ألي قرار.

وأشار إلى زواج األقــارب الذي في الغالب 
اآلراء  اتــفــاق  وعــدم  للمشاكل  مــصــدراً  يكون 
خاصة في ظل عدم ترك الزوجين لحياتهم 
يزيد  ما  وهو  وأبــداً،  دائماً  والتدخل  الخاصة 
من المشاكل، مبيناً أن رفضه لزواج األقارب 
يـــرجـــع فـــي األســــــاس إلــــى احــتــمــالــيــة زيــــادة 

األمراض الوراثية.

األمراض الوراثية تزيد مع زواج األقارب

زواج األقارب يقوي العائلة

األهل يبحثون 
عن التوافق مع الزوجة  

عبداهللا سعيد المري

حمد حسين القحطاني

ـــــزوجـــــة ــــــة اخـــــتـــــيـــــار ال

للزوجة. هل 
في األساس على الزوجة ث

أي  دون  واجتماعياً  ً يا
على  فرضاً  وليس  استشاري 

من يبدأ  الذي  الشباب  لزواج  ي
عاماً، مشيرين  ٢٥ ١٩ إلى  بين 
لعدم نظراً  الفتاة  لزواج  لح

الزوجية.
بآرائهم اآلباء  وتقيد  للزوجة   

الزواج. حديثي  بين  طالق
زواج األقارب، أرجحوا غياب 
ننينننن،، الزوج حياة  في  الدائم  ل
يتسبب األهل  مشاكل  في 
من متخوفين  األقارب  ج

زواج  أن  بيَّن  اآلخر  جانب 
العائلة. السم  ً زا

٥٥٫٧٥٥٫٧ ٪ من الشباب يرفضون زواج األقارب ٪ من الشباب يرفضون زواج األقارب

مريم الزادي: 

قالت مريم الزادي: ال يمكن الزواج باإلجبار ال للشاب أو الفتاة 
بالخبرة في الحياة  ويكون دور األهل استشاري، نعم يتمتع األهل 
ويكون االستعانة بهم في البحث عن زوجة االبن وفقاً لعدة معايير 
يزيد  ال  أن  فضالً   ، والثقافي  واالجتماعي  الفكري  التوافق  أهمها 

الفرق بين عمر الزوجين من سنتين إلى سبع سنوات.
وأضافت:ال يمكن للفتاة أن تتزوج في سن الثامنة عشرة حيث 
والتنزه  للترفيه  دائماً  وتتطلع  المسؤولية  لتحمل  مهيئة  غير  أنها 
وغير قادرة على الدخول في عالقة جادة وتحمل مسؤولية أطفال 

وتربية، ومن هنا تطلب الطالق.
المشاكل  من  بمزيد  يأتي  قد  الــذي  األقــارب  زواج  إلــى  وأشــارت 
إلى  يصل  العائلتين  بين  خــالف  حالة  فــي  خــاصــًة  الــزوجــيــن،  على 
في حالة الخالف بين الزوجين يصل في النهاية  الزوجين، وأيضاً 
دون  الــزوجــيــن  ويتفرق  المشاكل  تزيد  هنا  ومــن  العائلتين،  إلــى 
عودة وسط محاولة كال الطرفين إرضاء لألهل والوقوف بجانبهم.

الفتاة في سن ١٨ غير مؤهلة للزواج 

أحمد الديواني

هل تقبل ترشيح األهل لزوجة المستقبل ؟

  هل اختيار األهل لشريكة العمر يضمن نجاح الزواج ؟

 اختيار شخصي

نعم

نعم

 ترشيح األهل

 ال

 ال

٪ ٥٥ 

٪ ٥٥ 

٪ ٤٥ 

٪ ٥٩٫٣

٪٣٠

٪٧٠

٪ ٤٠٫٧ 

من يختار زوجة المستقبل ؟

الخميس ٥ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢ فبراير ٢٠١٧ م
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قضايا ساخنة

مدخل المجمعات التجارية في المقدمة

مــــــــــــواطــــــــــــنــــــــــــون: تــــــقــــــلــــــيــــــد الــــــــــــغــــــــــــرب أبــــــــــــــــــــرز أســــــــــــبــــــــــــاب الــــــــظــــــــاهــــــــرة

دعــــــا عــــــدد مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن إلــــــى ضــــــرورة 
الــحــد مــن ظــاهــرة تجمع الــشــبــاب عــلــى مــداخــل 
إحراجا  يشكل  الذي  األمر  التجارية،  المجمعات 
مرورها  لدى  باإلحراج  تشعر  التي  لألسر  كبيرا 
شبابا  تضم  ما  غالبا  والتي  التجمعات  تلك  بين 
التي  تلك  تنافي  وعادات  غريبة  أفكارا  يحملون 
بــاإلضــافــة  هـــذا  مجتمعاتنا،  فــي  عليها  اعــتــدنــا 
إلـــى ارتـــدائـــهـــم لــبــاســا غــريــبــا وقــيــامــهــم ببعض 
وتتسبب  الـــمـــارة  إلـــى  تــســيء  الــتــي  الــتــصــرفــات 

بالمشاكل في بعض األحيان.
أبــــدى هــــؤالء فـــي تــصــريــحــات لــــ "مــنــوعــات 
ظــــاهــــرة  ــــشــــار  ــــت ان مـــــن  اســــتــــيــــاءهــــم   "]
مداخل  أمــام  والعمالة  الــعــزاب  الشباب  وقــوف 
الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة، مــشــيــريــن إلـــى أن هــذه 
المجمعات  مــداخــل  أمـــام  الشبابية  التجمعات 

المجمعات  فــي  كــانــت  ســـواء  مــنــتــشــرة  ظــاهــرة 
والـــمـــراكـــز الــتــجــاريــة أو فـــي األســـــواق وغــيــرهــا 
مـــــن األمــــــاكــــــن الــــعــــامــــة، حــــيــــث يــــجــــد بــعــض 
الــشــبــاب والــعــمــالــة فـــي مــثــل هــــذه الــتــجــمــعــات 
والتسلية،  والترفيه  والتواصل  لاللتقاء  متنفسا 
مــوضــحــيــن بــــأن تــجــمــع الــشــبــاب عــلــى مــداخــل 
حريات  على  تعديا  يعتبر  التجارية  المجمعات 
حضاري  غير  سلوكا  كونها  عن  فضال  اآلخرين 
للوقت  مضيعة  وهي  والــعــادات  للدين  ومنافيا 
وتشكل مشهدا غير حضاري أمام الناس، وتثير 
ترتاد  التي  األســر  من  كثير  عند  والريبة  القلق 
هــذه  بسبب  تــواجــهــهــم  صــعــوبــات  مــن  األســــواق 
و  مــن  بصعوبة  طريقهم  يشقون  حيث  الفئة، 
تجمعات  بين  التجارية  المجمعات  داخــل  إلــى 

. بأعينهم  يطاردونهم  الذين  الشباب 

أكــــد مـــــروان صــالــح 
على  الشباب  تجمع  أن 
مــــداخــــل الــمــجــمــعــات 
الــتــجــاريــة ســلــوك غير 
حــــــضــــــاري، ومـــنـــافـــيـــا 
لــــلــــديــــن والــــــــعــــــــادات، 
مــــن  أن  ـــــفـــــا  مـــــضـــــي
الــــشــــبــــاب مـــــن يــجــعــل 
مـــن تــجــمــعــاتــهــم أمـــام 
األســـــــــــــــواق مـــحـــطـــات 
لـــــلـــــتـــــالقـــــي وتـــــــبـــــــادل 

األحاديث وقتل الفراغ بحيث يجعلون 
لتجمعهم،  أمــاكــن  الــمــداخــل  تلك  مــن 
ويتسببون في مضايقة العوائل والمارة 
يصاحبها  والــتــي  الــمــشــاكــل،  واخـــتـــالق 
أيــضــا نــوع مــن الــهــرج والــمــرج فكثيرا 
في  الشبابية  التجمعات  هــذه  نــرى  ما 
وقــال:  التجارية.  المجمعات  مختلف 
قد ينتج من هذه التجمعات في بعض 

األحـــيـــان ســلــوك سيئ 
ومناف لعاداتنا، حيث 
يـــقـــوم بــعــض الــشــبــاب 
بـــمـــعـــاكـــســـة الـــفـــتـــيـــات 
والتعليق  ومضايقتهن 
ما  أو  لــبــاســهــن  عــلــى 
إليهن  والتحدث  شابه 

دون سابق معرفة.
وتــابــع: هــذا السلوك 
بــدأ فــي االزديــــاد وهو 
ــتــفــكــيــر  نــــاتــــج مـــــن ال
الــســيــئ لــبــعــض الـــشـــبـــاب وتــقــلــيــدهــم 
للغرب، وتناسوا ما أمرهم دينهم وما 
كانت  لــو  مضيفا  آبــاؤهــم،  عليه  تربى 
هذه التجمعات إيجابية والهدف منها 
التواصل االجتماعي فإن اللوم يقع على 
قامت  الحكومة  ألن  أنفسهم  الشباب 
بتوفير مؤسسات وأندية وأماكن عامة 

لمثل هذه التجمعات.

قــــال حــمــد خـــالـــد إن 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــشــبــابــيــة 
ظــــاهــــرة مــنــتــشــرة في 
الــمــجــمــعــات والــمــراكــز 
األســـــــواق  و  ـــتـــجـــاريـــة  ال
والـــــــشـــــــوارع وغـــيـــرهـــا، 
حيث يجد بعض الشباب 
في مثل هذه التجمعات 
ــــقــــاء  ــــت ــــالل مــــتــــنــــفــــســــا ل
والــــتــــواصــــل والـــتـــرفـــيـــه 
والتسلية، ولكن البعض 

اآلداب  تمس  سلوكيات  يرتكب  منهم 
واألخــالق والــذوق العام. وأضــاف نحن 
بعضهم  مع  الشباب  يلتقي  بــأن  النمانع 
البعض ويتحدثون ويستمتعون، ولكننا 
أبــواب  أمــام  ملتقاهم  يكون  بــأن  نمانع 
ومـــداخـــل الــمــجــمــعــات حــيــث إن هــذه 
الـــمـــجـــمـــعـــات خــلــقــت لــلــتــســوق ولــيــس 
والــعــمــالــة،  الــعــزاب  الــشــبــاب  لتجمعات 

هــــــذه  أن  مـــــضـــــيـــــفـــــا 
الـــظـــاهـــرة تــثــيــر الــقــلــق 
بين المتسوقين والمارة 
باإلضافة إلى أنها تؤدي 
المشاجرات  بعض  إلــى 
فــي بعض األحــيــان بين 
فعلى  والشباب،  العوائل 
الطريق  إعــطــاء  الشباب 
كما  مكان  أي  في  حقه 
أمر بذلك الرسول صلى 
عندما  وسلم  عليه  اهللا 
قال أعطوا الطريق حقه. ورأى أن الحد 
من هذه الظاهرة يتمثل أوال بمنع أمن 
المجمعات وقوف الشباب على المداخل 
الشباب،  تجمهر  تمنع  الئحات  ووضــع 
سوف  تحذيرية  لوائح  وضــع  بــأن  حيث 
إشكالية  من  للحد  كبير  أثــر  لها  يكون 
في  وانتشارهم  العزاب  الشباب  تكدس 

أماكن العائالت.

مروان صالح: يضايقون المارة 
ويختلقون المشاكل

حمد خالد : الفتات تحذيرية 
تمنع تجمع العزاب

مروان صالح

  كتب ـ مصطفى عدي:

خبراء يطالبون باستثمارها وإعادة تدويرهاخبراء يطالبون باستثمارها وإعادة تدويرها

ً ً مليون كتاب مدرسي في القمامة سنويا ١٫٩١٫٩ مليون كتاب مدرسي في القمامة سنويا
الكتب  لــتــدويــر  مــصــانــع  ــاء  ــش إن مــطــلــوب  السليطي:  توزيعهاســلــمــان  وإعــــادة  الصالحة  الكتب  مــن  ــفــادة  االســت ــودة:  ــع ال راشـــد 

التربويين  الــخــبــراء  مــن  عــدد  طــالــب 
بــضــرورة وقــف ظــاهــرة إهــدار ماليين 
الــكــتــب فـــي الــقــمــامــة األمــــر الــــذي يعد 
لتلوث  لــلــمــال الــعــام، ومـــصـــدراً  إهـــــداراً 
إدارات  بين  التعاون  إلــى  البيئة،داعين 
ـــــمـــــدارس ومــــؤســــســــات الـــنـــفـــع الـــعـــام  ال
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة لــالســتــفــادة من 
الكتب الصالحة لالستخدام، بحيث يتم 
تغليفها،  وإعـــادة  التالفة  الكتب  إصــالح 
وتــوزيــعــهــا عــلــى الـــطـــالب والــعــمــل على 
تكلفة  الــكــتــب،وتــقــلــيــل  تـــدويـــر  إعـــــادة 
الكتاب ورفع مستوى الوعي لدى األسر 
بــأهــمــيــة الــكــتــاب،وبــكــيــفــيــة االســتــفــادة 
السنة  انتهاء  بعد  الــدراســيــة  الكتب  مــن 
الــدراســيــة بــاالحــتــفــاظ بــهــا كــمــرجــع في 
حملة  إطــالق  كذلك  المنزلية،  المكتبة 
إعـــالمـــيـــة تـــوعـــويـــة مـــع بـــدايـــة كـــل عــام 
دراســـــي لــتــوعــيــة الــجــمــيــع أولـــيـــاء أمـــور 
وطـــــالب بــأهــمــيــة الــكــتــاب الــمــدرســي، 
منه  واالســتــفــادة  المحافظة  وضـــرورة 
فـــي تــعــلــيــم أبــنــائــهــم األصـــغـــر ســـنـــاً،أو 
استخدام الكتب كمراجع واالحتفاظ بها 
في مكتبة المنزل لهم ذلك. وقال راشد 

ماليين  هناك  تربوي"  خبير   " العودة 
ويتم  سنوياً  للطالب  تسلم  التي  الكتب 
الــتــخــلــص مــنــهــا بــإلــقــائــهــا فـــي حــاويــات 
الــقــمــامــة مـــع انــتــهــاء كـــل عـــام دراســــي، 
المدارس  إدارات  بين  التعاون  إلى  داعياً 
ومـــؤســـســـات الــنــفــع الـــعـــام والــجــمــعــيــات 
الخيرية لالستفادة من الكتب الصالحة 
الكتب  إصــالح  يتم  بحيث  لالستخدام، 
على  وتوزيعها  تغليفها،  وإعــادة  التالفة 
الطالب، مضيفاً يجب على القائمين أن 
يقوموا بتوظيف الكتب بقدر ما يحتاجه 
الـــطـــالـــب،ولـــيـــس تـــألـــيـــف كـــتـــب كــبــيــرة 

الحجم.
تدوير الكتب

و قـــــال ســـلـــمـــان الـــســـلـــيـــطـــي" خــبــيــر 
ــــوي": إن االســـتـــفـــادة مـــن الــكــتــب  ــــرب ت
تدوير  بــإعــادة  األولــى  بطريقتين  يكون 
مصانع  بإنشاء  إال  يكون  ال  الكتب،وهذا 
هي  األخــرى  والطريقة  الكتب،  لتدوير 
تقليل تكلفة الكتاب، فالكتاب الذي يطبع 
وأكثر  سنوات  لخمس  لالستخدام  قابل 
كتب  طباعة  ويجب  الــجــودة،  حيث  من 
فالكتب  واحــــدة،  لــمــرة  فقط  تستخدم 

الحالية تتكلف أموال باهظة لطباعتها.

الوعي رفع 
"خبير  الكواري  جاسم  علي  دعا  و 
ــــى رفــــع مـــســـتـــوى الـــوعـــي  تــــربــــوي" إل
الكتاب،وبكيفية  بأهمية  األسر  لدى 
بعد  الــدراســيــة  الــكــتــب  مــن  االســتــفــادة 
ــتــهــاء الــســنــة الـــدراســـيـــة بــاالحــتــفــاظ  ان
بــهــا كــمــرجــع فــي الــمــكــتــبــة الــمــنــزلــيــة. 
تــبــالــي  ال  أخـــــرى  أســــر  هـــنـــاك  وقـــــال 
هـــذا  أهـــمـــيـــة  تــــعــــرف  وال  بـــالـــكـــتـــاب 
الـــمـــصـــدر، وبــالــتــالــي تــلــجــأ لــلــتــخــلــص 
من  بــدالً  القمامة،  صناديق  في  منه 

به. االحتفاظ 
األبناء تعليم 

خبير  الساعي  أحمد  الدكتور  شدد  و 
العلوم  بقسم  مــشــارك  وأســتــاذ  تــربــوي 
ضــرورة  التربية،على  بكلية  التربوية 
توعوية  إعالمية  حملة  هناك  تكون  أن 
تــنــطــلــق مــــع بــــدايــــة كــــل عـــــام دراســـــي 
لــتــوعــيــة الــجــمــيــع أولــيــاء أمـــور وطــالب 
وضــرورة  الــمــدرســي،  الكتاب  بأهمية 
تعليم  في  منه  واالستفادة  المحافظة 
أبــنــائــهــم األصـــغـــر ســــنــــاً،أو اســتــخــدام 
الــكــتــب كــمــراجــع واالحـــتـــفـــاظ بــهــا في 

ذلك. لهم  المنزل  مكتبة 

كتبت - رشا عرفه:

علي خلف: ظاهرة سلبية 
تنافي عاداتنا وتقاليدنا

أوضــــــــــــــــح عــــلــــي 
ــــف بــــــــأن هــــذه  خــــل
الــــظــــاهــــرة ســلــبــيــة 
ومــقــلــقــة وتــتــنــافــى 
مــــــــــــع الــــــــــــعــــــــــــادات 
والــــتــــقــــالــــيــــد الـــتـــي 
الشباب  بها  يتصف 
والـــــعـــــمـــــالـــــة حــيــث 
الــشــبــاب  بــعــض  إن 
يـــــــقـــــــفـــــــون أمــــــــــام 
المجمعات  مداخل 
بطريقة  الــتــجــاريــة 

غـــــريـــــبـــــة هـــــدفـــــهـــــم مـــضـــايـــقـــة 
هـــنـــالـــك  أن  كــــمــــا  الـــــعـــــائـــــالت، 
يلبسون  الــشــبــاب  مــن  مــجــمــوعــة 
أجسادهم  فوق  الملونة  المالبس 
وتأخذ  وصارخة  عديدة  بألوان 
ظهور  جانب  إلى  غريبة،  أشكاال 
قــصــات جـــديـــدة لــلــشــعــر دخــيــلــة 
وأضـــاف:  مجتمعنا.  عــلــى  أيــضــا 

هـــــؤالء الــشــبــاب 
يــــــــضــــــــيــــــــعــــــــون 
أوقـــــاتـــــهـــــم فــي 
تعكس  تجمعات 
مـــــظـــــهـــــرا غـــيـــر 
حـــضـــاري أمـــام 
الــــنــــاس، وتــثــيــر 
الــقــلــق والــريــبــة 
عــنــد كــثــيــر مــن 
األســــــــــــــر الـــــتـــــي 
تـــرتـــاد األســــواق 
حـــــيـــــث تــــعــــانــــي 
االحــــراج عــنــدمــا يــضــطــرون إلــى 
وإلى  من  بصعوبة  طريقهم  شق 
تجمعات  بين  المجمعات  داخــل 
ــــذيــــن يـــطـــاردونـــهـــم  الـــشـــبـــاب ال
مؤكدين  ونــظــراتــهــم،  بأعينهم 
مخصصة  غير  األماكن  هذه  أن 
ــــشــــبــــاب بـــــل هــي  لـــتـــجـــمـــعـــات ال

للتسوق.

حمد خالد

تجمعات شبابية مرفوضة في الطريق العامتجمعات شبابية مرفوضة في الطريق العام

علي خلف

المخازن تقوم بتسليم كافة المدارس المستقلة والخاصة كتب الفصل الثانيالمخازن تقوم بتسليم كافة المدارس المستقلة والخاصة كتب الفصل الثاني
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مهن تراثية

أبرد  فهو  السدر  خشب  من  الشداد  يُصنع   
األخـــشـــاب الــُمــســتــخــدمــة والــُمــنــاســبــة لظهر 
وزنــه  احــتــمــال  المطية  وتستطيع  الــمــطــيــة،  
يتمتع  نفسه  الوقت  في  وهــو  نسبياً  الخفيف 
يتلف  وال  أطــــول  فــتــرة  يــــدوم  كــمــا  بــالــقــوة 
فهي  األشـــــداد  ألنــــواع  بالنسبة  أمـــا  بــســرعــة، 
أو  صنعه  طــرق  اختلفت  مهما  فقط  نوعان 
مصادره وهما شداد الركوب وشداد الرفاع.

 وأصبح الشداد يستخدم مؤخراً في تزيين 
يزيد  حيث  الشعر  وبيوت  والخيم  المجالس 
اإلقبال عليها في المناسبات الوطنية كاليوم 

الوطني وشهر رمضان الكريم.
على  للجلوس  الــركــوب  شـــداد  ويستخدم   
ظهر المطية سواء كان للرجال أو للنساء أم 

الصبية فهو نوع واحد.
 أما شداد الرفاع فيقال فالن رافع حطب 

األمتعة  حمل  شــداد  فهو  تمر  رافــع  فــالن  أو 
والبضائع وال ينفع للركوب.

شــــداد الـــركـــوب يــتــكــون مـــن مــســكــة لليد 
وسادة  عليه  توضع  الخلف  ومن  األمــام  من 
بالنهوض  تــقــوم  الــنــاقــة  ألن  عليها  للجلوس 
فــيــكــون  أوالً  الــخــلــفــيــة  ــهــا  أرجــل بــاســتــخــدام 
الــشــخــص الـــجـــالـــس قـــابـــًال لــلــســقــوط وتــلــك 
المطية  ظهر  على  الــجــالــس  تساعد  المسكة 

على التوازن عند اإلمساك بهذا جيداً.
 أمــــا شــــداد الـــرفـــاع فـــال يــوجــد بـــه مــكــان 
ذراعيه  بطول  ويتميز  مستوى  فهو  للجلوس 
لصاحب  يتسنى  حــتــى  المطية  جــانــبــي  عــلــى 
الــمــطــيــة اســـتـــخـــدام جــانــبــي الــــشــــداد لحمل 
األمــتــعــة أو الــحــطــب الــخــشــب. وتـــدخـــل في 
صناعة األشــداد عدة أجــزاء وهــي: المحوي: 
وهـــو قطعة تــؤخــذ مــن (جــلــد الــجــامــوس أو 
الجمل) وتصبغ غالباً بلوني (األحمر واألسود) 

باستخدام  التقليدية  الصباغة  طريقة  بنفس 
تجف  أن  بعد  المطحونة  اليابسة  األعــشــاب 
ال  بــإحــكــام  تنسج  طــويــلــة  قطعة  إلـــى  تــحــول 

يجيده إال المتمرس المتمكن.
 ويــوضــع الــمــحــوى عــلــى المطية فــي آخــر 
الشداد ويثبت بخيوط على نفس مادة النسيج 
مثنى  نسيج  شكل  على  يكون  حيث  بالشداد 
المطية  نــهــوض  عند  الــمــرأة  تستطيع  متين 
التمسك به جيداً من الخلف بوضع اليد عليه 
تثبيت  فــي  تتمثل  أخـــرى  فــائــدة  لــه  أن  كما 
(الخري) والطبقات التي تعلوه مثل (المطرح 

) و(الساحة) وغيرها.
ـــشـــداد بــخــمــس مـــراحـــل لــتــخــرج   ويــمــر ال
بــصــورة نــهــائــيــة لــلــمــشــتــري: قــص الــخــشــب، 
الــســنــفــرة، الــتــثــقــيــب، الـــربـــط وفــــي الــنــهــايــة 
صناعته  في  المستخدمة  واألدوات  الصبغ.  

هي: المنشار اليدوي، المبرد، المقص.

الشداد زينة المجالس

صاحبة المشروع تروي أسرار نجاحها

ريــــــــــــاالت  ١٠ بــــــــــ  و٣  ريــــــــــــــــــاالت   ٥ بــــــــــ  إنـــــــتـــــــاجـــــــي  مـــــــــن  لـــــعـــــبـــــة  أول  بــــــعــــــت 

ـــــال ري  ٥٠٠ مـــــــال  بـــــــــرأس  ــــي  ــــروع ــــش م بـــــــــدأت  ــــد:  ــــي ــــس ال ـــة  ـــي ـــه ب

أكدت بهية السيد صاحبة مشروع «مشغل البّطولة» أن 
مشروعها الذي انطلق منذ ١٠ سنوات يقدم عرائس تراثية 

تعكس الشخصية القطرية سواء رجل أو امرأة بمختلف 
أعمارهم وكأنها شخصية حقيقية قديمة لها مالبس وخياطة 
ومالمح،عبر أشغال يدوية تناسب ليلة القرنقعوه والحناء واليوم 

الوطني، موضحة أن هدفها الحفاظ على «البطولة» التي 
بعد آخر. تتالشى عاماً 

وقالت بهية السيد في حوار لـ ملحق منوعات [: بدأت 
مشروعي منذ ١٠ سنوات برأس مال ٥٠٠ ريال، وبعت أول لعبة 
من إنتاجي بـ ٥ رياالت و٣ بعشرة رياالت، مشيرة إلى أن أسعار 

المواد األولية مرتفعة وال يمكننا االستيراد بدون جمارك، مطالبة 
في الوقت نفسه بضرورة تخصيص األسر المنتجة بمحالت دائمة 

لعرض منتجاتها خاصة أن مشروعات األسر المنتجة ينقصها 
الدعاية والتسويق الحقيقي، موضحة أن مركز نماء يدعمهم 

بالمعارض. والمشاركة  والتدريب  بالتسويق 
ولفتت بهية إلى أنها حصلت على شهادة الدبلوم في خياطة 

التقليدية  األشياء  برؤية  هوايتها  دعمت  والمالبس،ثم  األنسجة 
القديمة وتعلمها في الدول المختلفة في محاولة إلحياء التراث 

القطري، مؤكدة أنها مارست مهنتها أثناء دراستها ألن أهم 
عوامل النجاح هي الدراسة مع التطبيق ألن الممارسة تعطينا 

التطبيق. خبرة 

قصة أول مشغل إلحياء العرائس التراثية 

ڈ  حدثينا بداية عن فكرة المشروع؟
لعمل  مشغل  عــن  عــبــارة  مــشــروعــي   -
مــجــســمــات الــعــرائــس الــتــراثــيــة والــمــدود 
بأشكال  القرنقعوه  وتوزيعات  المطورة، 
مــخــتــلــفــة مــثــل أشـــكـــال ســـيـــدات ورجـــال 
بــالــزي الــتــراثــي، وأقـــوم بــإنــتــاج عــدد من 
ليلة  تــنــاســب  والـــتـــي  الـــيـــدويـــة  األشــــغــــال 
ـــاء والــــيــــوم الــوطــنــي  ـــحـــن الـــقـــرنـــقـــعـــوه وال
وحـــفـــالت الــمــوالــيــد والــــــزواج وغــيــرهــا، 
كديكورات  المنتجات  استخدام  يتم  كما 
مــنــزلــيــة وعــلــب تــقــديــم الــطــعــام خــاصــة 
ركن  لديها  القطرية  البيوت  غالبية  أن 

تراثي.
ڈ  أين تقومين بعرض منتجاتك؟

محل  داخل  حالياً  المنتجات  أعرض   -
مركز  مــشــروعــات  ضمن  الــوكــرة  بــســوق 
نــمــاء اإلنــتــاجــيــة الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 

المخصصة لنا بالسوق.

١٠ سنوات

ڈ  ومتى بدأ مشروعك؟
مـــنـــذ  ســــــنــــــوات   ١٠ مــــنــــذ  ــــــــــدأت  ب  -
اكــتــشــاف الــمــوهــبــة لـــدي بــعــمــل الــعــرائــس 
فعاليات  فــي  مــشــاركــتــي  الــتــراثــيــة،وقــت 
مهرجانات  خالل  التراثية  القرية  افتتاح 
وقد  اللعبة،  تطوير  في  ورغبت  الصيف 
ألعاب  وهــي  الــمــدود  صناعة  مني  ُطلب 
شــعــبــيــة مـــعـــروفـــة يـــدويـــة يـــتـــم صــنــعــهــا 
مــن األخــشــاب واألقــمــشــة،عــلــى أن أقــوم 
بــإعــدادهــا أمـــام الــجــمــهــور، وكــانــت هــذه 

أول مرة أقوم بها.
وكــــان وقــتــهــا لــــدي مــشــغــل لــلــخــيــاطــة 
شــامــل لــكــل الــمــنــاســبــات واســتــمــر لــمــدة 
٥ ســـنـــوات ثـــم تــحــولــت بــالــمــشــروع إلــى 
تــوزيــعــات وأشــكــال عــرائــس تــراثــيــة أقــوم 

بتطويرها كل عام.
وأول مــا بـــدأت كـــان مــشــغــال لــألفــراح 
والــخــيــاطــة ثــم وجـــدت أن الــمــشــروع قد 
نــجــح والقـــــي إقـــبـــاال مـــن الـــزبـــائـــن وقــد 

بــدأت  ثــم  الــقــديــم  للطابع  حبي  تضاعف 
بتطوير وتكبير المشروع.

٥ رياالت

دمــيــة  أول  ســعــر  تــتــذكــريــن  هـــل  ڈ  
ببيعها؟ قمتي 

عشر  مــنــذ  كــانــت  الــلــعــبــة  أن  أتـــذكـــر   -
ـــواحـــدة بــخــمــســة ريـــاالت  ســـنـــوات تــبــاع ال

والثالثة بعشرة رياالت.
وقد بدأت مشروعي بـ٥٠٠ ريال وهي 
الصغير،  الحجم  الخياطة  ماكينة  ثمن 
ــــم تــــطــــور الــــمــــشــــروع عـــبـــر اســـتـــخـــدام  ث
الــمــكــســب نــصــفــه لـــشـــراء مـــــواد جــديــدة 
ماكينات   ٧ اآلن  لــدي  وخــامــات،وأصــبــح 

بمثابة خط إنتاج صغير.

القطرية الشخصية 

ڈ  ما هو الشكل الحالي للعرائس التي 
بإعدادها؟ تقومين 

هي  بــإعــدادهــا  أقـــوم  الــتــي  الشخصية   -
أو  رجـــال  كـــان  ســـواء  الــقــطــريــة  الشخصية 
امرأة بمختلف أعمارهما وكأنها شخصية 
حــقــيــقــيــة قــديــمــة لــهــا مـــالبـــس وخــيــاطــة 
ومالمح، تستخدم في توزيعات رمضان، 
وأحـــيـــانـــاً يــســتــخــدمــونــهــا كــشــكــل لــألشــيــاء 
القديمة تتزين به البيوت القطرية،فأغلب 

البيوت بها ركن تقليدي قديم.

الغرب أفكار 

ڈ  لــمــاذا قــررتــي االســتــمــرار فــي هذا 
المجال؟

- أعــجــبــتــنــي فـــكـــرة الـــتـــفـــرد بــعــرائــس 
الـــغـــرب  أن  خـــاصـــة  وتـــراثـــيـــة  خــلــيــجــيــة 
ويجبروننا  وأفــكــارنــا  حياتنا  يقتحمون 
ويتم  ألطفالنا  عرائسهم  استخدام  على 
فــرضــهــا عــلــيــهــم فـــي غـــيـــاب لــلــعــروســة 
الخليجية،وحتى إذا حاولوا عمل عروسة 
خــلــيــجــيــة مـــثـــل فـــلـــة فــنــجــدهــا أيــــضــــاً ال 

عن  تعبر  التي  ثيابنا  ترتدي  وال  تشبهنا 
ركــزت  فإنني  وبالتالي  وتــراثــنــا.  ثقافتنا 
عن  معبرة  تكون  أن  على  مشروعي  في 
الــحــضــري  بثوبيها  الــقــطــريــة  الشخصية 
والعبايات  واأللــوان  والشيالت  والــبــدوي، 
والـــبـــّطـــوّلـــة.وهـــدفـــي هـــو الـــحـــفـــاظ على 
اآلخر  بعد  عاماً  تتالشى  التي  «البطولة» 
وقـــاربـــت عــلــى االخــتــفــاء فــيــمــا عـــدا كبار 
ولكن  لبسها  على  يحافظون  الذين  السن 
ــا  ــهــداي البــــد مـــن إعــــــادة وجــــودهــــا فـــي ال
واأللــــعــــاب بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا وبــأشــكــالــهــا 
ــــثــــوب الـــقـــطـــري  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،وكـــذلـــك ال

الرجالي، والجيش والجلباب.

المنتجات غالء 

ڈ  وماذا عن األسعار الخاصة بالمواد 
الخام التي تستخدميها؟

- اســـتـــخـــدم خــــامــــات عــــديــــدة إلعـــــداد 
األلــعــاب والــعــرائــس والــعــديــد مــن األلـــوان 

واالكــــــســــــســــــوارت، واألســــــعــــــار الـــخـــاصـــة 
مستمرة،  زيادة  في  واألقمشة  بالخامات 
خاصة أنني أشتريها من الدوحة حيث ال 
يمكننا كأسر منتجة االستيراد من الخارج 
بدون جمارك وبالتالي فاألسعار مرتفعة.

تبيع  الــتــي  الشعبية  الــمــحــاالت  أن  كما 
الــمــنــتــجــات بــأســعــار رخــيــصــة فـــي غــالء 
وبــالــتــالــي يــؤثــر عــلــى غــالء  مستمر أيــضــاً 
المنتج والذي ال تستطيع معه بيع المنتج 

بسعر رمزي.

دعم مادي

ڈ  هـــل هـــنـــاك جـــهـــات قـــدمـــت لــك 
الدعم؟

- لــم تــقــدم لــي أي جــهــة دعــمــا مــاديــا 
ولـــــكـــــن دعــــمــــنــــي وســـــاعـــــدنـــــي مـــركـــز 
األسر  كأحد  له  انضممت  «نماء»،عندما 
وتوفير  لمنتجاتنا  التسويق  في  المنتجة، 
المعارض  في  المشاركة  وكذلك  األماكن 

الالزمة،  والتدريبات  والــورش  المختلفة 
الــمــشــروع  لتكبير  الــمــادي  الــدعــم  ولــكــن 
الـــجـــهـــات  مــــن  اآلن  إلـــــى  مـــتـــوفـــر  غـــيـــر 

المختلفة.
ڈ  هـــل مـــشـــروعـــك مــتــعــلــق بــمــجــال 

دراستك؟
- نعم فقد حصلت على شهادة الدبلوم 
في خياطة األنسجة والمالبس ثم دعمت 
القديمة  التقليدية  األشياء  برؤية  هوايتي 
وتعلمها في الدول المختلفة في محاولة 
إلحـــيـــاء الـــتـــراث الــقــطــري، مـــؤكـــدة أنــهــا 
أهم  ألن  دراستها  أثناء  مهنتها  مارست 
التطبيق  مع  الــدراســة  هي  النجاح  عوامل 

ألن الممارسة تعطينا خبرة التطبيق.

المطار ركن 

ڈ  ما الشيء الذي تطمحين للوصول 
إليه؟

ثــابــت  مـــكـــان  لـــي  يـــكـــون  أن  أتــمــنــى   -
فــي مــطــار حــمــد الــدولــي حــيــث ال يوجد 
بـــالـــتـــراث  خـــــاص  مـــكـــان  أي  بـــالـــمـــطـــار 
مكان  لي  يكون  أن  أو  القديم،  القطري 
سوق  أو  كتارا  أو  لؤلؤة  أو  المتاحف  في 

واقف.

المنتج بعد تطويرهبهية السيد.. مشروع مشغل البطولة

ـــــــف والــــلــــؤلــــؤة ـــــــوق واق ـــي فــــي الــــمــــطــــار وس ـــوالت ـــغ ـــش ـــى عــــــرض م ـــن ـــم أت
ـــاظ عـــلـــى الــبــّطــولــة ـــف ـــح ـــي ال ـــدف ـــة.. ه ـــع ـــف ـــرت أســــعــــار الــــمــــواد األولــــيــــة م

كتبت- هبة البيه

كتب - إبراهيم صالح:

أبو إياد



٥٥
الخميس ٥ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢ فبراير ٢٠١٧ م

حوار

ڈ  بداية حّدثنا عن نشأتك وتحصيلك 
األكاديمي؟

بالكامل  الــدراســيــة  الــمــراحــل  أتممت   -
كلية  بكالوريوس  على  وحصلت  قطر  في 
الــعــلــوم قــســم جــيــولــوجــيــا (عــلــم األرض) 
من  العديد  شغلت  هنا  ومــن   ،١٩٩٦ عــام 
لرئيس  مــســاعــداً  عملت  حيث  المناصب 
ومساعد   ،١٩٩٦ عام  الدولة  أمــالك  قسم 
مدير مكتب وزير البلدية للشؤون العامة 
عام  األراضــــي  إدارة  ومــديــر   ،٢٠٠٤ عــام 
هيئة  رئيس  مساعد  إلــى  وانتقلت   ،٢٠٠٥
عام  األراضي  لشؤون  العمراني  التخطيط 
صــاحــب  وحــالــيــاً   ٢٠١٠ عــــام  إلــــى   ٢٠٠٥

المزرعة العالمية.
 وكانت بداياتي منذ أكثر من ٢٠ عاماً 
امتالك  بسبب  شغفي  وزاد  الــزراعــة  مــع 
ــــدي لــلــمــزرعــة الــعــالــمــيــة والــتــي يــقــّدر  وال
عــمــرهــا بــــ ٥٥ عـــامـــاً حــيــث كــنــت أقــضــي 
أوقــــــات فـــراغـــي بـــهـــا، حــتــى أصــبــحــت ال 
ـــوالـــدي في  أفـــــارق الـــمـــزرعـــة مـــســـاعـــدًة ل
تعتمد  الــمــزرعــة  وكــانــت  شــؤونــهــا،  إدارة 
إلى  فقط،  واألعــالف  النخيل  زراعــة  على 
الخضراوات  وزراعــة  بتطويرها  قمت  أن 
أنواع  زيــادة  تم  هنا  من  المنزل،  الحتياج 
المحاصيل لتصل إلى أكثر من ٢٥ منتجاً 
بطريقة تدريجية في فترة تعتبر قياسية 
فــي أقــل مــن ٤ ســنــوات حيث بــدأنــا بـــ (٥ 
في  بيتاً   ١١٥ إلــى  وصلنا  أن  إلــى  صــوب) 

الوقت الحالي من خالل خطة مدروسة.
صعوبات االستثمار

ڈ  ما هي الصعوبات التي واجهتها في 
بداية استثمارك؟

فـــي الــبــدايــة الــمــزرعــة كــانــت قائمة   -
عزمت  وعــنــدمــا  اهللا  بفضل  ومــتــواجــدة 
تطويرها استعنت بالقروض التي توفرها 
الـــدولـــة عــن طــريــق بــنــك الــتــنــمــيــة، األمــر 
المزرعة  تجهيز  في  الذي ساعدني كثيراً 
جــيــداً خــاصــة العــتــمــاد جـــزء كــبــيــر منها 
للتربة،  الــبــديــل  الـــوســـط  اســتــخــدام  عــلــى 
عليها  تغلبنا  التي  الرئيسية  المشكلة  وهي 
فضالً  الصحراوية،  التربة  لطبيعة  نظراً 
طريقة  وكانت  العذبة،  المياه  نقص  عن 
الــــزراعــــة هـــي الــحــل 
األمــثــل 

بالزراعة  استعنا  حيث  المصاعب،  لجميع 
المائية، وهي أحد أكثر الطرق نجاحاً في 

منطقة الخليج.
الوسط البديل

ڈ  ما هي طرق الزراعة المستخدمة 
في المزرعة العالمية؟ 

الــــطــــرق  مـــــن  ــــعــــديــــد  ال ـــخـــدم  ـــســـت ن  -
فـــي زراعــــــة الــمــحــاصــيــل فـــي الــمــزرعــة 
كثيراً  نــركــز  أصبحنا  أنــنــا  إال  الــعــالــمــيــة، 
البديل  الــوســط  باستخدام  الــزراعــة  على 
بــدأنــا  حــيــث  ســنــوات،  ثــالثــة  مــنــذ  للتربة 
التجربة من خالل صوبة واحدة إلى أن 
أنــواع   ٥ إلــى  تنقسم  صــوبــة   ١٨ أصبحت 
مستخرج  وهـــو  الــكــوكــوبــت  أوالً:  وهـــي 
وهي  البيتمس  وثــانــيــاً:  الهند،  جــوز  مــن 
تــربــة مــجــّهــزة كــبــديــل لــلــتــربــة تــحــتــوي 
البيرليت  وثــالــثــاً:  بسيطة،  عناصر  على 
(مــســتــخــرج بــركــانــي)، ورابـــعـــاً: الــصــوف 
وسط  بدون  المياه  وخامساً:  الصخري، 
الــزراعــة  مسمى  تحت  تــنــدرج  وجميعها 
األول  النوع  استخدام  يتم  حيث  المائية، 
تثبيت  في  األســاس  في  والــرابــع  والثالث 
الــنــبــات فـــي الــتــربــة ألنــــه وســــط خــامــل 
معّينة  حــرارة  درجــة  تحت  ُمعالج 
عناصر  أيـــة  عــلــى  يــحــتــوي  وال 

للنبات. غذائية 

الزراعة المائية
ڈ  مــا هــي مــمــيــزات الــزراعــة المائية 
ــــخــــضــــراوات  وأهـــــــم مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا مـــــن ال

والفاكهة؟
- تــتــمــيــز الــــزراعــــة الــمــائــيــة بــالــكــفــاءة 
العالية في استخدام المياه والحصول على 
يتيح  مــا  اإلنــتــاج،  وســريــع  مبكر  محصول 
القيام بعدد أكبر من الزراعات في الموسم 
الواحد بجانب إنتاج عالي الجودة خاٍل من 
في  اإلنتاج  زيــادة  وكذلك  التربة،  ملوثات 
المطلوبة  العمالة  وقــلــة  المساحة  وحـــدة 
أفضل  تحكم  مع  األخرى  مقارنة بالنظم 
االستغناء  عن  فضالً  والتسميد،  الــري  في 
عـــن الــعــمــلــيــات الـــزراعـــيـــة الــمــكــلــفــة مثل 
األرضي  والتسميد  التربة  وتعقيم  الحرث 
وإزالة الحشائش والبعد التام عن أمراض 
التربة وآفاتها فضالً عن توفير في المياه 

المستخدمة بنسبة تصل إلى ٧٠٪.
 وتــتــمــيــز مــنــتــجــات الــــزراعــــة الــمــائــيــة 
الــزراعــة  منتج  إن  حيث  العالية  بالجودة 
يضاهي  ال  حــاالتــه  أفــضــل  فــي  التقليدية 
مد  يتم  حيث  المائية،  الــزراعــة  منتجات 
بنسب  يحتاجها  الــتــي  بــالــعــنــاصــر  الــنــبــات 
عالية ما يزيد من صحة النبات والتخلص 
 ،٪٥٠ إلــى  تصل  بنسبة  التربة  آفـــات  مــن 
وكذلك تمد الزراعة المائية االستقرار في 

تستمر  التي  الورقيات  خاصًة  المنتجات، 
والبصل  والبقدونس  كالخس  العام  طــوال 
والمرمية  والنعناع  والكزبرة  والجرجير 
والزعتر مــن خــالل أحـــواض بــدون تربة 

(أحواض مائية).
والفلفل  الفراولة  من  كل  زراعــة  ويتم   
الـــمـــلـــون بـــأنـــواعـــه داخـــــل وســــط الــصــوف 
الــصــخــري، والــطــمــاطــم بــأنــواعــه الــثــالثــة 
والفراولة وفلفل قرن الغزال، والفاصوليا 
في  زراعتها  يتم  الليوم  وزهـــرة  والخيار 

أوساط (الكوكوبت، البيتمس والبيرليت).
المنتج المحلي

ڈ  مــن وجــهــة نــظــرك مــا هــي أسباب 
عدم كفاية المنتج المحلي لحاجة السوق؟
لحاجة  المحلي  المنتج  كــفــايــة  عـــدم   -
الـــســـوق يــعــود لــســبــب رئــيــســي حــيــث نسبة 
كبيرة من المزارع ال يتم استغاللها بالشكل 
الذي أنشئت من أجله، حيث تتحّول هذه 
في  أغلبها  أخـــرى  نشاطات  إلــى  الــمــزارع 
للعائلة،  استراحات  للعّمال،  مساكن  شكل 
مالعب، وهو ما أثر كثيراً على حجم اإلنتاج 
مــقــارنــًة بــأعــداد الـــمـــزارع، وبــالــتــالــي فــإن 
سيغني  صحيح  بشكل  الــمــزارع  استخدام 
االستيراد  حجم  مــن   ٪٥٠ مــن  أكــثــر  عــن 
هنا  زراعتها  يمكن  التي  الخضراوات  في 
في قطر بكل سهولة مع توفر اإلمكانيات 

ــــــة  ــــــث ــــــحــــــدي ال
الزراعة  كطريقة 

ــــتــــي تــحــل  الـــمـــائـــيـــة ال
العديد من المشاكل المتعلقة 

بالزراعة.
الرقابية  الجهات  دور  يأتي  هنا  ومــن   
في ضبط المزارع المخالفة وإعادة توجيه 
أصحابها إلى النشاط الرئيسي وتشجيعهم 
من  يزيد  ما  وجــدت،  إن  العقبات  وإزالـــة 
الجميع،  على  الفائدة  وتعم  اإلنتاج  حجم 
 ٨٧ لسنة   ١٠ رقم  القانون  نص  تطبيق  أو 
والخاصة  العامة  الدولة  بأمالك  الخاص 
وهو ما سوف يردع المخالفين بعد تطبيق 

العقوبات الالزمة عليهم.
تسويق زراعي

عائق..  الزراعية  المنتجات  تسويق  ڈ  
أم أصبح من الماضي؟

يكن  لــم  الــزراعــيــة  المنتجات  تسويق   -
وتوسعتي  أســتــثــمــاري  بــدايــة  مــنــذ  عــائــقــاً 
للمزرعة حيث كنا نقوم بتسويق المنتجات 
في السوق المركزي واالتفاق مع محالت 
أصبحنا  أن  إلى  والفواكه  الخضراوات  بيع 
مــشــاركــيــن فــي ســاحــات الــمــزروعــة منذ 
في  المختصة  الجهات  وتشهد  افتتاحها، 
المنتج  منح  نحو  تــوجــهــاً  الحالية  الــفــتــرة 
خالل  من  األســواق  في  األلولوية  القطري 

أطلقت  والــتــي  المميز)  (المنتج  مــبــادرة 
بالتعاون ما بين وزارة االقتصاد والتجارة 
الميرة  وجمعية  والبيئة  البلدية  ووزارة 
لــمــدة خــمــســة أشـــهـــر، حــيــث تـــشـــارك ١٦ 
تضاهي  التي  المميزة  بمنتجاتها  مزرعة 
التسويق  األوروبية  المنتجات  جودتها  في 
داخـــل جمعيات الــمــيــرة ، وهــو مــا سوف 
يــتــيــح لــلــمــنــتــج الــفــرصــة لــلــتــواجــد بصفة 
مستمرة في المجّمعات خاصًة أن المنتج 
عملية  مــن  ساعتين  يستغرق  وال  طـــازج 

قطفه إلى أن يتم نقله للبيع مباشرًة.
المعدات الزراعية

ڈ  ماذا عن تكلفة المعدات الزراعية؟
المنزلية  الــمــائــيــة  ـــزراعـــة  ال مـــعـــدات   -
عائقاً  تشّكل  ال  وهي  محلياً  صناعتها  يتم 
أمامنا، إال أن معدات الزراعة بشكل عام 
يتم استيرادها من الخارج، هولندا، الصين 
مرتفعة،  أســعــار  ذات  وهــي  واإلمـــــارات، 
كذلك األمر بالنسبة إلى سعر الجمارك ما 
يشّكل عائقاً أمام المستثمرين، لذلك فإن 
أي توجه من الجهات الحكومية نحو تقليل 
تكاليف الجمارك سوف يقلل من التكلفة 
المعدات  أغلبية  ألن  للمزارعين،  العامة 
تحديثها  ويــتــم  عنها  االســتــغــنــاء  يمكن  ال 
باستمرار وهو ما يتطلب رأس مال كبير 
في ظل أن الربح من بيع المنتجات قليل 
جــداً، وهــو ما ســوف يزيد من استقطاب 
وبالتالي  الزراعي،  االستثمار  نحو  الشباب 
زيادة الرقعة الزراعية في الدولة وزيادة 

المنتجات.
بــمــاذا تتميز مــزرعــتــك عن  ڈ  أخــيــراً 

باقي المزارع القطرية؟
- أنـــشـــأت صـــوبـــة مــخــّصــصــة ألشــجــار 
الفواكه المختلفة كمشروع تجريبي الهدف 
نجاحها  حــالــة  فــي  الــتــجــربــة  تعميم  مــنــه 
حــيــث تعتمد عــلــى الـــزراعـــة الــمــائــيــة وقــد 
الليمون  التين،  المناجو،  زراعــة  تضّمنت 
بنوعين،  الــتــفــاح  الــبــرتــقــال،  أنــــواع،  بثالثة 
التوت  الجوافة،  أنــواع،  ثالثة  العنب  الموز، 
نــوعــيــن، الــعــلــكــة (لــبــان عــمــانــي)، الــكــاري 

وشجرة السواك.

دعا الستغالل المزارع واعتماد الطرق الحديثة.. علي الكعبي:

ــــــة ــــــراوي ــــــح ــــــص ـــــــة ال ـــــــرب ـــــــت ــــــة ال ــــــه ــــــواج ــــــم ــــــة بــــــــديــــــــل نــــــــاجــــــــح ل ــــــي ــــــائ ــــــم ــــــــــــزراعــــــــــــة ال ال

مطلوب تصحيح مسار المزارع المخالفة وإعادتها للنشاط  

الزراعية  المعدات  على  الجمركية  الرسوم  تخفيض  ضــرورة 

ـــواكـــه ـــف ال ــــن  م ــــاً  ــــوع ن  ١٨ ــــاج  ــــت إلن تــجــريــبــيــة  صــــوبــــة  ــــروع  ــــش م

ً ــــا ــــي زراع ـــوالً  ـــص ـــح م  ٢٥ ـــج  ـــت ـــن وت ـــة  ســـن  ٥٥ عـــمـــرهـــا  والــــــــدي  ــــة  ــــزرع م

 أكد رجل األعمال علي أحمد الكعبي أن استغالل جميع المزارع 
القطرية المرّخصة وزراعتها بالطرق الحديثة يغنينا عن نصف الخضراوات 

المستوردة. ودعا لتحقيق ذلك الحلم بإعادة تصحيح مسار المزارع 
المخالفة وتوجيه أصحابها للنشاط الزراعي، بعدما تحّول بعضها إلى 

مساكن للعّمال أو استراحات للعائلة ومالعب وهو ما أثر كثيراً في حجم 
اإلنتاج مقارنًة بأعداد المزارع.

 وطالب بتخفيض الرسوم الجمركية على المعّدات الزراعية المستوردة 
من الخارج بما يخفف من تكاليف اإلنتاج الزراعي ويستقطب الشباب 

القطري لالستثمار في هذا المجال.
وقال في حوار مع منوعات [: إن بدايته في االستثمار الزراعي 

كانت منذ ٢٠ عاماً في مزرعة والده التي يمتد عمرها إلى ٥٥ عاماً، 
حيث ساعده تخّصصه في علوم الجيولوجيا وحبه للزراعة وفق خطة 
مدروسة، في تطوير المزرعة بشكل قياسي وزيادة المنتجات من نخيل 
وأعالف إلى ٢٥ منتجاً مختلفاً، هذا باإلضافة إلى مشروع صوبة تجريبي 
لزراعة أشجار الفاكهة بالزراعة المائية بشكل تجريبي إلى  أطلقه مؤخراً 

حين تعميمها، حيث يزرع شجر المانجو والجوافة والتين والبرتقال والموز 
الكاري والسواك. واللوز، والليمون وأيضاً 

أحلم بتحقيق االكتفاء الذاتي من الخضراوات
كتب - إبراهيم صالح:

ــــــة ــــــث ــــــحــــــدي ل
الزراعة  كطريقة 

ــــتــــي تــحــل لـــمـــائـــيـــة ال
لعديد من المشاكل المتعلقة

وي ر رب

األمــثــل
م ي ي ي

األســ في  والــرابــع  والثالث 
الــنــبــات فـــي الــتــربــة ألنــــه
درجــة تحت  ُمعالج 
عــلــ يــحــتــوي  وال 

للنبات غذائية 

علي الكعبي داخل مزرعته التي تنتج علي الكعبي داخل مزرعته التي تنتج ٢٥٢٥ محصوالً محصوالً

علي الكعبي نجح في تطوير مزرعته وزيادة إنتاجهاعلي الكعبي نجح في تطوير مزرعته وزيادة إنتاجها



العبها صح٦٦

مبارك غانم نجم السد والعنابي السابق لـ منوعات [ :

الــتــجــارة  أحــــب  وال  الــتــنــس  بـــاتـــحـــاد  ومــــســــؤوالً  ــر  ــب مــخــت فــنــي  ــت  ــل ــغ ــت اش

كشف مبارك غانم نجم السد والعنابي السابق أنه يعشق العزف 
على آلة الريكورد وأن حلم طفولته كان االنضمام إلى فرقة 

موسيقى الجيش، موضحاً أنه حاول العمل في التجارة إلى جانب 
كونه رياضياً لكنه لم يتمكن من الجمع بين األمرين بعزوفه عن 

التجارة وتفرغ كلياً للرياضة.
وقال مبارك غانم في حوار لمنوعات [ إنه عمل كخبير 
فني لسنوات عديدة بوزارة الكهرباء والماء وهي ماتعرف اليوم 

على دبلوم في هذا التخصص  بشركة كهرماء كونه حاصالً 
،وأنه فكر في السفر إلى الخارج لمتابعة دراسته لكن ارتباطه 

أن العائلة نعمة كبيرة يحرص  بالعنابي حال دون ذلك،مضيفاً 
على قضاء وقت طويل معها وقال لدي ٤ أبناء وبنت وثالثة من 
أبنائي يلعبون كرة اليد والقدم، كما أنه يتفرغ للعبادة في شهر 
رمضان المبارك،أما في الصيف فإنه يفضل السفر إلى لندن وفيينا 

من حرارة الدوحة. وعلى صعيد السيارات قال مبارك  والبوسنة هرباً 
إنه يفضل بي ام دبليو ويرى أن سيارة نيسان باترول أنيقة 

والسد ومعيذر وريال مدريد فرقه المفضلة، كما أن راموس 
مبدياً  المدربين،  أفضل  فينغر  والفرنسي  المفضل  العبه 

رغبته في حضور كالسيكو األرض بين الريال والبارشا 
واألرجنتين. والبرازيل 

حلمت باالنضمام لفرقة موسيقى الجيش

هــو  مـــن  نـــعـــرف  أن  نـــريـــد  أوالً  ڈ 
مبارك غانم ؟

- مبارك غانم العلي من مواليد سنة 
نادي  في  سابق  قدم  كرة  العب   ١٩٦٠
عام  مــن  الممتدة  الــفــتــرة  خــالل  الــســد 
حيث   (١٩٩١ عــام  غــايــة  وإلـــى   ١٩٧٤)
منتخباتنا  مثلت  كــمــا  الــكــرة  اعــتــزلــت 
المشوار  وانتهى  فئاتها  كل  في  الوطنية 
مــعــه  شـــاركـــت  الـــــذي  األول  ــالــفــريــق  ب
الخليجية  الــبــطــوالت  مــن  الــعــديــد  فــي 
والــقــاريــة، كــمــا أشــرفــت عــلــى تــدريــب 
والمنتخب  السد  بنادي  السنية  الفئات 
مـــع الــعــديــد مـــن الــمــدربــيــن أبــرزهــم 
األلـــمـــانـــي كـــروفـــر وعــبــد اهللا الــســعــيــد 

وفهد عبد اهللا وعلي داوود ...الخ
عن  ڈ حــدثــنــا عــن هــوايــاتــك بــعــيــداً 

؟ والكرة  الرياضة 
- يضحك ثم يجيب اليمكنني تصور 
حــيــاتــي بـــدون الــريــاضــة وكـــرة الــقــدم 
ألنــنــي ســخــرت كـــل حــيــاتــي لــلــريــاضــة 
أو اآلن وأنــا  ســـواء عــنــدمــا كــنــت العــبــاً 
بوابة  عبر  الرياضية  اإلدارة  مجال  في 
نـــادي مــعــيــذر ألنــنــي ال أحـــب االبــتــعــاد 
وال  وعشقته  اخترته  الذي  المجال  عن 
يمكنني القيام بأعمال في وقت واحد 
التركيز على عمل معين. وأحب دائماً 

شركات  أو  آخر  عمل  لديك  هل  ڈ 
؟ تجارية 

وقت  فــي  حــاولــت  عليك  أكــذب  ال   -
لكنني  بــالــتــجــارة  الــعــمــل  األوقــــات  مــن 
لـــم أســتــطــع الــقــيــام بـــذلـــك والــتــوفــيــق 
بــيــن الــعــمــل الــريــاضــي والــتــجــارة لهذا 
والتركيز  نهائياً  الموضوع  غلق  فضلت 
المجال  في  اإلداري  عملي  على  فقط 

الرياضي.

فني خبير 

بها  قــمــت  الــتــي  الــمــهــام  مــاهــي  ڈ 
عن الرياضة ؟ بعيداً 

لــســنــوات  فــنــي  كخبير  عــمــلــت  لــقــد   -
وهي  والــمــاء  الكهرباء  بـــوزارة  عــديــدة 
كوني  كهرماء  بشركة  اليوم  ماتعرف 
حاصل على دبلوم في هذا التخصص، 
كــــمــــا أشـــتـــغـــلـــت لــــفــــتــــرة فـــــي اتــــحــــاد 
لجنة  رئــيــس  ونـــائـــب  األرضــــي  الــتــنــس 
من  الــعــديــد  فــي  وشــاركــنــا  المنتخبات 

دايفيز. كأس  بطولة  منها  البطوالت 
ڈ هل فكرت في الدراسة بالخارج 

بما أنك حاصل على الدبلوم ؟
أن  الــــمــــفــــروض  مــــن  كــــــان  نـــعـــم   -
أكــمــل دراســـتـــي بــبــريــطــانــيــا فـــي نفس 
مع  خاصة  إرتباطاتي  لكن  التخصص 
وإكمال  السفر  من   منعتني  المنتخب 
الدراسة ألنني فضلت مواصلة المشوار 

المنتخب. مع 

موسيقية فرقة 

ڈ ماهو حلمك وأنت طفل صغير ؟ 
وهل حققت ذلك ؟

صغير  طفل  وأنـــا  وأمنيتي  حلمي   -
من أفــراد فرقة  كــان أن أصبح واحـــداً 
الــمــوســيــقــى بــالــجــيــش الــقــطــري ألنــنــي 
أن  أتمنى  وكنت  كثيراً  الموسيقى  أحب 
أكون واحداً من تلك الفرقة التي تعزف 
األغـــانـــي ألنــــي أحــــب الـــعـــزف عــلــى آلــة 

الريكورد ولكن لألسف لم أحقق ذلك.
ڈ كم لديك من األوالد ؟

- لــدي ٤ ذكـــور وبــنــت واحـــدة وهــم 
عــلــى الــتــوالــي: غــانــم الــولــد الــبــكــر سنة 
يد  كـــرة  والعــــب  أعـــمـــال  إدارة  ثــالــثــة 
كما  الوطني  والمنتخب  لخويا  بــنــادي 
اسمها  البنت  ولــدي  السد،  لنادي  لعب 
نيوهورايزن  معهد  في  تدرس  حسينة 
ــــــــوان  بــــــالــــــدوحــــــة وتــــشــــتــــغــــل فــــــي دي
دبلوم  على  حاصل  وعلي  المحاسبة، 
قـــانـــون مـــن جــامــعــة الـــقـــاهـــرة ومــثــل 

السد  ونــادي  اليد  لكرة  قطر  منتخب 
باتحاد الشرطة أما محمد فهو  وحالياً 
ببنجالديش  بكالوريوس  على  حاصل 
آخر  أمــا  الــبــحــريــة،  فــي  مـــالزم  برتبة 
١٤ عاماً  العنقود فهو عبد اهللا صاحب 
طــالــب فــي الــثــانــويــة والعـــب كــرة قدم 

السد. بنادي 

كبيرة نعمة 

ڈ مـــــاذا تــمــثــل لـــك الـــعـــائـــلـــة وأيـــن 
تقضي شهر رمضان ؟

إلــَيّ  بالنسبة  شــيء  كل  هي  العائلة   -
كما  اهللا  مـــن  كــبــيــرة  نــعــمــة  واألوالد 
وأن  بعض  مع  دائــمــاً  نكون  أن  وأحــب 
في  أمــا  لألسرة،  اجتماع  هناك  يكون 
لعبادة  مانتفرغ  دائــمــاً  رمــضــان  شهر 
اهللا والــســفــر لــلــعــمــرة إضــافــة لــزيــارة 

األهل واألقارب والسهر مع بعض.

ڈ مــاهــي الـــبـــلـــدان األجــنــبــيــة الــتــي 
؟ إليها  السفر  تحبذ 

السفر  أحبذ  الصيف  فــي  صــراحــة   -
ـــــخـــــارج هـــــربـــــاً مـــــن الـــــحـــــرارة  إلــــــى ال
إلى  وجهتي  ماتكون  ودائماً  المرتفعة 
السنوات  في  أما  رائــع،  بلد  ألنها  لندن 
األخـــيـــر أصــبــحــت أتـــوجـــه إلــــى فــيــيــنــا، 
أقام  بعدما  البوسنة  تعجبني  وكذلك 
نادي معيذر معسكره الخارجي هناك 
من  الكثير  به  ويوجد  هــادئ  بلد  فهو 

لمسلمين ا
ڈ وعلى الصعيد العربي ؟

وأرتــاح  المغرب  إلــى  السفر  أعشق   -
كــثــيــراً هــنــاك، ثــم تــونــس حــيــث أحــب 
زيـــــــــارة الـــمـــنـــســـتـــيـــر حـــيـــث الـــمـــنـــاظـــر 
الــطــبــيــعــيــة الـــخـــالبـــة أمــــا فـــي الــخــلــيــج 
وفي  دبــي  إلــى  ماتكون  دائــمــاً  الوجهة 

ألداء  الـــســـعـــوديـــة  إلــــى  رمـــضـــان  شــهــر 
العمرة. مناسك 

ڈ ماهي األكالت التي تحبها ؟
- أحب أكلة لمحمر وهي عبارة عن 
عــيــش بــالــســكــر (بـــرانـــيـــوش) وســيــفــوت 
كـــمـــا أحــــب أكـــــالت الـــمـــنـــزل ألنـــنـــي ال 
أتـــــردد كــثــيــراً عــلــى الــمــطــاعــم وأحـــب 

الصحية. األكالت 

المفضلة السيارة 

ڈ ماهو نوع سيارتك المفضلة ؟
- هما اثنان الغير أوالً سيارة بي ام 
دبليو وأعتبرها األفضل بالنظر لقوتها 
واستعملتها  كسبتها  ألنــنــي  وأنــاقــتــهــا 
المتواجدة  وهي  الثاني  النوع  كثيراً،أما 

باترول. نيسان  سيارة  معي  حالياً 
محلياً  الــمــفــضــل  فــريــقــك  مــاهــو  ڈ 

؟ وعالمياً 

محلياً  المفضل  للفريق  بالنسبة   -
فريق  أنــه  اعــتــبــار  الــســد على  نــادي  هــو 
القلب والبدايات، وكذلك نادي معيذر 
وبدون  عالمياً  أما  فيه،  شغلي  بحكم 

شك هو فريق نادي ريال مدريد.
ومـــــدربـــــك  العـــــبـــــك  هــــــو  مــــــن  ڈ 

؟ المفضل 
سأقول  الالعبين  على  تحدثنا  إذا   -
لك مدافع ريال مدريد راموس بالنظر 
لــــحــــراراتــــه وقـــتـــالـــه فــــي الــمــلــعــب أمـــا 

بالنسبة للمدرب فهو الفرنسي فينغر.
ڈ مـــبـــاراة حــلــمــت بــمــشــاهــدتــهــا أو 

؟ حضورها  تتمنى 
- أتمنى متابعة كالسيكو األرض كما 
والبارشا  الريال  بين  الملعب  من  يقال 
وكـــذلـــك مــشــاهــدة مـــبـــاراة قــويــة بين 

واألرجنتيني. البرازيلي  المنتخب 

صورة تذكارية برفقة العبي نادي السدغانم مبارك مع عائلته

غانم مبارك مع السفير عبداهللا المانع في البوسنةبرفقة إداري نادي معيذر في البوسنة

مع ابنه عبداهللا وهو من ناشئ العبي السد

ـــة ـــل ـــض ـــف ـــم ــــــي ال ــــــرق ــــــــــــــال مـــــــدريـــــــد ف ــــــذر وري ــــــد ومــــــعــــــي ــــــس ال

الـــمـــدربـــيـــن أفــــضــــل  ــر  ــغ ــن ــي ف ـــي  ـــس ـــرن ـــف وال  .. الـــمـــفـــضـــل  العــــبــــي  رامــــــــوس 

والـــــبـــــارشـــــا الـــــــريـــــــال  ــــن  ــــي ب األرض  كــــالســــيــــكــــو  حـــــضـــــور  ــــى  ــــمــــن أت

حوار - عبد الناصر البار:

ـــــــــــــدم ـــــــــــــق وال ـــــــــــــد  ـــــــــــــي ال كـــــــــــــــــــــرة  ـــــــــون  ـــــــــب ـــــــــع ـــــــــل ي ــــــــــــي  ــــــــــــائ ــــــــــــن أب مــــــــــــــــن   ٣

 الخميس ٥ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢ فبراير ٢٠١٧ م

: ]

الــتــجــارة 

ة كبيرة يحرص
بناء وبنت وثالثة من
غ للعبادة في شهر
سفر إلى لندن وفيينا

د السيارات قال مبارك 
باترول أنيقة 
كما أن راموس

مبدياً  ن، 
البارشا 



٧٧
الخميس ٥ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢ فبراير ٢٠١٧ م 

المقهى الثقافي

فريقه حقق المركز الثالث بالدوري.. الفنان نافذ السيد:

دّربت أشبـــــــال الســـلة فـــي الريــــان
ــــــون  ــــــزي ــــــف ــــــي ــــــل ــــــت ال عــــــــلــــــــى  تــــــــــــــــــذاع  ســــــــلــــــــة  ـــــــــــــاراة  ـــــــــــــب م أول  ـــــــــــي  ف ـــــــــــت  ـــــــــــارك ش

١٩٨٠ عـــــــــــــــــــام  ــــــــــل  ــــــــــطــــــــــف ال ــــــــــــرح  ــــــــــــس م فـــــــــــــــي  ــــــــــــت  ــــــــــــان ك بــــــــــــدايــــــــــــتــــــــــــي 

في  بداياتك  عن  حدثنا  ڈ 
الفن؟

- بـــــدأت قــصــتــي مـــع الــفــن 
تــاريــخ  وهـــو   ١٩٨٠ عـــام  مــنــذ 
كان  حيث  بالمسرح  ارتباطي 
ــتــجــاوز  عـــمـــري حــيــنــهــا لــــم ي
١٦عــــــــامــــــــاً، وكــــــانــــــت أغـــلـــب 
الــمــســرحــيــات الـــتـــي قــّدمــتــهــا 
الطفل  مسرح  في  بداياتي  في 
طفرة  حينها  يشهد  كان  الذي 
حـــقـــيـــقـــيـــة، وكــــــــان الـــمـــســـرح 
عموماً في هذا الوقت به زخم 
الساحة  كانت  حيث  كبير  فني 
ــــع  الـــمـــســـرحـــيـــة تـــتـــضـــّمـــن أرب
فـــرق هــي األضــــواء والــمــســرح 
الـــقـــطـــري والــــســــد والـــفـــرقـــة 
حينها  وانــضــمــمــت  الــشــعــبــيــة، 
إلـــــى فـــرقـــة مـــســـرح األضــــــواء 
وأسعدني حينها المشاركة مع 
المناعي  الرحمن  عبد  الفنان 
الــــــذي تـــعـــّلـــمـــت مـــنـــه الــكــثــيــر 
حــيــث عــمــلــت فـــي مــســرحــيــة 

بــــــــعــــــــنــــــــوان «مـــــــن 
يــضــحــك أخــــيــــراً»، 
أشعر  حينها  وكنت 
ــــســــعــــادة غــــامــــرة  ب
حلمي  كــــان  حــيــث 
مــنــذ كــنــت صــغــيــراً 
خشبة  عــلــى  الــعــمــل 
وشعرت  الــمــســرح، 
أهــــم  أن  ـــنـــهـــا  حـــي

تحققت  قد  لي  بالنسبة  أمنية 
بـــانـــضـــمـــامـــي إلحــــــــدى فـــرق 

المسرح.

الصمت جدار 

أطــــرف  هــــي  مــــا  ڈ 

الــمــواقــف الــتــي حــدثــت خالل 
الفنية؟ مسيرتك 

- كنت أصوِّر مسلسل «جدار 
الصمت» وكان الحوار طويالً، 
وظـــــــــلـــــــــلـــــــــت 
مـــــنـــــدمـــــجـــــاً 
دوري  فـــــــي 
ظـــــــنـــــــاً مـــنـــي 
الــكــامــيــرا  أن 
تـــــعـــــمـــــل فـــي 
أن  حـــــــــيـــــــــن 
الــــــــمــــــــخــــــــرج 
ــــــــــفــــــــــى  اكــــــــــت
بــــــإيــــــهــــــامــــــي 
بـــــذلـــــك األمـــــــــر عــــــن طـــريـــق 
اإلضـــــــاءة وتـــوجـــيـــه الــكــامــيــرا 
عــــلــــّي، فــــي حـــيـــن ذهـــــب هــو 
وأغلب فريق العمل في اتجاه 
سياراتهم، حيث كان التصوير 

قد انتهى في ذلك اليوم لكنه 
قصد عمل ذلك المقلب الذي 
ــيــه فــتــرة  ظــلــلــت أضـــحـــك عــل

طويلة جداً.

السلة أشبال 

هـــــوايـــــاتـــــك  هـــــــي  مـــــــا  ڈ 
المفضلة؟

عن  تنفصل  ال  الــريــاضــة   -
الـــوقـــوف  إن  حـــيـــث  الــتــمــثــيــل 
والتمثيل  المسرح  خشبة  على 
عــمــومــاً يــحــتــاج بـــال شـــك إلــى 
لـــيـــاقـــة، لــــذلــــك فـــإنـــنـــي مــنــذ 
ممارسة  على  حريص  الصغر 
عملي  جانب  وإلــى  الــريــاضــة، 
فـــــي مــــجــــال الــــمــــســــرح كــنــت 
أتــخــّصــص  أن  عــلــى  حــريــصــاً 
ـــــاضـــــة، فــكــنــت  فـــــي لـــعـــبـــة ري
السلة  كــرة  فــي  متميزاً  العــبــاً 
بنادي  اللعبة  تلك  ومــارســت 
ــــــــان  ــــــــري ال

عــلــى مــــدار مـــا يــقــرب مـــن ٥ 
أعوام متتالية منذ عام ١٩٧٨، 
عملت  اللعبة  لتلك  ولعشقي 
مـــســـاعـــد مــــــدرب لـــفـــتـــرة ثــم 
قمت بعد ذلك بتدريب فريق 
أن  استطعت  ولــقــد  األشـــبـــال، 
عدداً  الوقت  هذا  خالل  أحقق 
الفريق  وكــان  الميداليات  من 
الـــــذي ألـــعـــب بـــه مــنــافــســاً في 
يتراجع  ال  كــان  حيث  الــدوري 
عــن الــمــركــز الــثــالــث، وأتــذكــر 

أني شاركت 
أول  فــي 
مـــبـــاراة 

لــكــرة 
السلة 
تـــــذاع 
عــــلــــى 

ـــيـــفـــزيـــون بـــيـــن الــــريــــان  ـــتـــل ال
أهلي  أن  سعيداً  وكنت  والسد 
يـــرونـــنـــي عــبــر الـــشـــاشـــة وأن 
أسّجل األهداف وسط احتفاء 
هذا  فــي  والجيد  بــي،  فريقي 
اســتــمــرت  عــالقــتــي  أن  األمــــر 
بـــأصـــدقـــاء الــــنــــادي إلــــى هـــذا 
الـــوقـــت حـــيـــث نـــحـــرص عــلــى 
اللقاء كل فترة ونجلس نتذكر 
األيـــــام الــجــمــيــلــة الـــتـــي مـــّرت 

علينا في النادي.
هـــــوايـــــاتـــــك  هـــــــي  مـــــــا  ڈ 
المجال  خـــارج  واهتماماتك 

الفني؟
أهــم   -
هـــــوايـــــة 
لنسبة  با
لـــــي هــي 

الـــزراعـــة حــيــث أحــــرص على 
االعــــتــــنــــاء بـــحـــديـــقـــة مــنــزلــي 
وأقوم بزراعة أشكال مختلفة 
مـــن الـــنـــبـــاتـــات، وأعـــطـــي لها 
فــأكــون فــي قمة  كــبــيــراً  وقــتــاً 
ناتج  أشــاهــد  عندما  ســعــادتــي 
أمـــامـــي في  جـــهـــدي مــتــمــثــالً 
من  شــكــل  أي  أو  مـــا  شـــجـــرة 
أشــكــال الــنــبــاتــات، كــذلــك فإن 
اهتماماتي  أهم  تمثل  أسرتي 
أتواجد  أن  على  أحرص  حيث 
وسط  منزلي  في  طويالً  وقتاً 
أســـــرتـــــي، وأكــــــــون فــــي قــمــة 
أحد  مع  اللعب  أثناء  سعادتي 

أحفادي.

الشخصيات تقليد 

الــشــخــصــيــات  أكـــثـــر  مــــا  ڈ 
التي تعشق تجسيدها؟

الــفــنــان  أن  قــنــاعــة  لــــدي   -
والـــُمـــبـــدع الــحــقــيــقــي هـــو من 
أي  أداء  عــلــى  الـــقـــدرة  يــمــلــك 
أداء  أعشق  فإنني  لذلك  دور 

ـــدور الـــذي لم  ال
أقــــــــــم بـــــــه مـــن 
قـــــبـــــل، فـــأحـــب 
بــيــن  أنـــــــــوِّع  أن 
أعـــمـــالـــي وبــيــن 
الــــشــــخــــصــــيــــات 
ــــــــتــــــــي أقــــــــــوم  ال
أن  إال  بـــأدائـــهـــا 
هــــــنــــــاك بـــعـــض 
الــــمــــخــــرجــــيــــن 

أداء  فـــي  الـــفـــنـــان  يـــحـــصـــرون 
الفنان  على  وهنا  معين،  دور 
من  الشخصية  على  اإلضــافــة 
من  بلورتها  يتم  حتى  خياله 
عـــنـــده، وفـــي هـــذه الــحــالــة ال 

يهم طبيعة الدور الذي يؤديه 
كيف  هو  المهم  ولكن  الممثل 
يـــؤديـــه، ولــعــل أكــثــر مـــا كنت 
أهتم به في بداياتي هو تقليد 
كنت  فقد  الشخصيات  بعض 
بتقليد  صـــغـــري  فـــي  مــغــرمــاً 
في  خاصة  إمام  عادل  الفنان 
مسرحية مدرسة المشاغبين.

البشر حكم 

ڈ من أكثر الفنانين الذين 
تأثرت بهم؟

- الفنان عبد العزيز جاسم 
الذي عملت معه ٦ مسلسالت 
من  أول  وهــــو  تــلــيــفــزيــونــيــة، 
أول  في  معه  للعمل  رشحني 
ظــهــور لـــي عــلــى الــشــاشــة من 
خالل مسلسل «حكم البشر»، 
الرحمن  عبد  الفنان  وكــذلــك 
أكثر  مــن  يُــعــد  الـــذي  المناعي 
الــفــنــانــيــن الــذيــن تــأثــرت بهم 
في  الكثير  منه  تعّلمت  حيث 
عملي  ورغــم  المسرح،  مجال 
فــــــــــي الــــــعــــــديــــــد 
مـــــــن األعــــــمــــــال 
الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة 
يظل المسرح هو 
بالنسبة  األســاس 
لـــي فــمــنــه بـــدأت 
حـــيـــاتـــي الــفــنــيــة 
وأعـــز األصــدقــاء 
إلــــــــــــــــــى قـــــلـــــبـــــي 
خشبة  عــلــى  عــلــيــهــم  تــعــّرفــت 
ـــا أصـــدقـــاء  ـــن الـــمـــســـرح ومـــازل
أسعدتني  كــذلــك  الـــيـــوم،  إلـــى 
صــــداقــــة الـــفـــنـــانـــيـــن مـــبـــارك 
الـــــــكـــــــواري وحـــــســـــن حــســيــن 

وهالل محمد.

 كشف الفنان نافذ السيد أنه من هواة كرة السلة حيث 
مارس هذه اللعبة منذ عام ١٩٧٨، ولمدة ٥ سنوات في نادي 
الريان، كما عمل مساعد مدرب لنادي األشبال وحقق فريقه 

المركز الثالث في الدوري آنذاك.
 وقال نافذ في حوار مع منوعات [ إنه شارك في 
أول مباراة لكرة السلة تذاع على التليفزيون بين الريان والسد 
وكان سعيداً أن يراه أهله عبر الشاشة وهو يسّجل األهداف 
وسط احتفاء فريقه به، مضيفاً أن أسرته تتصّدر اهتماماته 

حيث يحرص على قضاء وقت طويل في المنزل برفقتهم، 
كما أنه يعشق الزراعة ويقوم بزراعة حديقة منزله حيث 

يشعر بمتعة فائقة، وهو يرى النباتات التي يزرعها تكبر أمام 
عينيه.

 ولفت إلى أن بدايته الفنية كانت في عام ١٩٨٠ وكان في 
السادسة عشرة من عمره حيث شارك مع الفنان عبد الرحمن 

المناعي في مسرحية بعنوان «من يضحك أخيراً»، مشيراً 
إلى أنه تأثر كثيراً بالفنان عبد العزيز جاسم الذي عمل معه ٦ 

مسلسالت تليفزيونية، وهو أول من رشحه للعمل معه في 
نافذ السيد برفقة عبد الرحمن المناعيأول ظهور له على الشاشة من خالل مسلسل «حكم البشر».

نافذ السيد في مشهد من فيلم يكفيخالل مشاركته بأحد المهرجانات المسرحية

عددا الوقت  هذا  خالل  أحقق 
الفريق  وكــان  الميداليات  من 
الـــــذي ألـــعـــب بـــه مــنــافــســاً في 
يتراجع  ال  كــان  حيث  الــدوري 
عــن الــمــركــز الــثــالــث، وأتــذكــر 

بـــأصـــدقـــاء الــــنــــادي إلــــى هـــذا
الـــوقـــت حـــيـــث نـــحـــرص عــلــى
اللقاء كل فترة ونجلس نتذكر
األيـــــام الــجــمــيــلــة الـــتـــي مـــّرت

علينا في النادي.

جـ
شــ
أش
أس
حي
وق
أس
سع
أح

لت

ر و ز ر ن
أني شاركت

أول  فــي 
مـــبـــاراة 
لــكــرة
السلة 
تـــــذاع 
عــــلــــى

ي ي ي
هـــــوايـــــاتـــــك هـــــــي  مـــــــا  ڈ 
المجال خـــارج  واهتماماتك 

الفني؟
أهــم -
هـــــوايـــــة
لنسبة با
لـــــي هــي

و
أ
س
أ

ال

ـــــن الــــمــــنــــاعــــي ـــــم ـــــرح ـــــز جــــــاســــــم وعــــــبــــــد ال ـــــزي ـــــع تـــــــأثـــــــرت بــــــــ عـــــبـــــد ال

نافذ السيد في مسرحية كرك
نافذ السيد خالل اعتنائه بحديقة منزله

أعشق الزراعة 
وأعتني بحديقة 

منزلي

أسرتي تتصّدر 
اهتماماتي وأقضي 
وقتاً طويالً بالمنزل

أجمل األوقات تلك التي 
يقضيها مع أفراد أسرته

كتب - أشرف مصطفى:



المنحوتات الجبسية تتوارثها األجيال
الفن  أنـــواع  مــن  الجبس  على  النحت  مهنة  تُــعــد 
ــــذي ظــهــر فـــي الــعــديــد مـــن الــحــضــارات  الــقــديــم ال
على  والنحت  التماثيل  نحت  فــي  متمثالً  القديمة 
األســــوار، حيث اشــتــهــرت الــعــديــد مــن الــمــدن بهذه 
الجبس  عمر  فيستمر  بثمن،  تُقدر  ال  التي  التحف 
طوال الدهر إذا تمت عنايته والحفاظ عليه بالشكل 

المطلوب.
النحت  مع  بدايتي  القباطي:  فهد  النحات  ويقول 
كانت هواية منذ الصغر ومع ممارستي له لسنوات 

عديدة احترفت النحت وأدرجت العديد من النماذج 
والمجسمات التي تبرز معالم قطر.

ويــعــتــمــد الــنــحــات عــلــى مــجــمــوعــة مـــن األدوات 
الرئيسية كالمشرط والمسامير والمقشط والمنقب 
والسنفرة واأللوان المائية والعوازل الحافظة فضالً 

عن الجبس.
ويُعتبر كل مجسم عمالً فنياً يرسخ معلماً محدداً 
األجــداد  حياة  عن  صــورة  يقدم  أو  لهيئة  شــعــاراً  أو 
في الماضي بأحجام وأشكال مختلفة يتم تزويدها 
باأللوان المائية والتي تبرز كافة التفاصيل كما هي 

في الواقع. ويقدم القباطي مجموعة من المجسمات 
لمعالم قطر كالفنار وقلعة الزبارة، وخريطة قطر 
والتي تُعد األكثر مبيعاً فضالً عن المساجد والمنازل 
المعالم  وجميع  واألبــراج  واقــف،  سوق  في  التراثية 
وهو  الدولة  عن  كتذكار  تقديمها  أو  بها  لالحتفاظ 
أقربائهم  مهاداة  في  السياح  من  العديد  يفضله  ما 

وعائلتهم عند العودة.
ويستغرق كل نموذج فترة زمنية مختلفة تحدد 
مع احتساب التفاصيل الدقيقة واألحجام المختلفة 

لها، فيما تتراوح األسعار من ٣٠ إلى ٦٠٠ ريال.

اإلسكافي يكشف أسرار المهنة

ية
دو

ن ي
ه
الكشخة تبدأ من جودة وفخامة الحذاءم

أو  «اإلســـكـــافـــي»   :] مــنــوعــات  الدوحة- 
مصلح األحــذيــة إســمــاعــيــل غـــالم، هــو الــمــســؤول 
واألعمال  التصليحات  من  متنوعة  مجموعة  عن 
وتصليح  بتزيين  يقوم  فهو  الناس  لعامة  الجلدية 
األحذية واألحزمة والشنط وغيرها من المنتجات 
الجلدية.   ويعتبر «اإلسكافي» من المهن الصعبة 
شديدين،  وصبر  جهد  إلى  تحتاج  والتي  والشاقة 
وعلى الرغم من الرخاء الذي نلمسه ونشهده في 
دولة قطر، وعلى الرغم كذلك من أن عدداً كبيراً 
من الناس استغنى عن تصليح األحذية ولجأوا إلى 
فمازالت  جديد،  آخر  وشــراء  القديم  الحذاء  رمي 
هذه المهنة قائمة وال يوجد سوق شعبي أو شارع 
األحــذيــة،  لتصليح  مــحــل  بــه  ويــوجــد  إال  تــجــاري 
وقيمتها  أهميتها  لها  المهنة  هــذه  فــإن  ولــذلــك 

بشكل كبير.

 ١٥ سنة في تصليح األحذية 

 ويعمل إسماعيل غالم منذ أكثر من ١٥ عاماً 
الماهرين  أكثر  من  ويعتبر  األحذية  تصليح  في 
والــبــارعــيــن فــي هــذه المهنة، وعــلــى الــرغــم من 
المشقات التي يجدها في العمل جّراء هذه المهنة 
اآلالم  من  وغيرها  والرقبة  الظهر  في  آالم  من 
جداً،  الشاقة  المهنة  تلك  بسبب  بها  يُصابون  التي 
ـــــواع  األحـــذيـــة الــخــاصــة  ويــقــوم بتصليح كــافــة أن
بالرجال أو النساء أو األطفال، بل يقوم أيضاً بتلميع 
الحذاء ولديه القدرة أيضاً على صناعته وتفصيله.

 وقــال: ال يستطيع اإلسكافي أن يقوم بتصليح 
بالجلوس  إال  نعليه  تركيب  أو  خياطته  أو  الحذاء 
المطرقة  مــن  أدواتـــه  أمــامــه  األرض  على  متكئاً 
والصبغ  والمسامير  والمخيط  والخيط  والسندان 

والورنيش وغير ذلك من األدوات التي يستخدمها 
في تصليح األحذية. 

أنواع الزبائن 

 ويترّدد مجموعة من الزبائن على المحل، خاصًة 
بتلميع  يقومون  والــذيــن  والجيش  الشرطة  أفـــراد 
األحذية بصفة دورية وإن كانت شبه يومية، وفي 
بعض األوقــات يأتي الزبون للمرة األولــى إلصالح 
قطع صغير أو تغيير األربطة الخاصة بالحذاء، وهو 
ما يستدعي العمل لفترة قصيرة، ويقوم باستالمه 
في نفس الوقت، ويمكن الحكم على حالة الزبون 
المالية مــن خــالل حالة الــحــذاء، فــإن كــان ماركة 
عالمية يبّين أن صاحب الحذاء ميسور الحال، وإن 
صاحب  أن  تــدل  الثمن،  رخيصة  نوعية  مــن  كــان 

الحذاء من أصحاب الدخل الضعيف.

الخميس ٥ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢ فبراير ٢٠١٧ م

كتب - إبراهيم صالح: 

الخيوط المستخدمة في التصليحإسماعيل غالم ١٥ عاماً في تصليح األحذية

سوق  يشهد  منوعات [:   - الــدوحــة 
الــطــيــور و الــحــيــوانــات األلــيــفــة بــســوق واقــف 
والتي  المختلفة  الــحــيــوانــات  مــن  مجموعة 
يــتــم اســتــيــرادهــا مـــن كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم، 
الرئيسية  الــمــحــطــة  الــطــيــور  ســـوق  ويــعــتــبــر 

لألطفال والعائالت في جميع أوقات السنة 
و يشهد إقباالً كبيراً في الفترة األخيرة.

عدسة [ رصدت طفلة وهي تنظر 
بسعادة غامرة ودهشة كبيرة إلى مجموعة 

من األرانب التي ترتدي فساتين الفتيات.

أطـــفـــال   :] مــــنــــوعــــات  الدوحة- 
كانت  والــتــي  الشعبية   الصبة  لعبة  يلعبون 
الذكاء  على  وتعتمد  الشعبية  األلعاب  أشهر 
والــتــكــتــيــك فــي الــلــعــب، وهـــي مــن األلــعــاب 
خط  تشكيل  أســــاس  عــلــى  وتــقــوم  الــثــنــائــيــة 

اللعبة  رقــعــة  عــلــى  الــحــجــارة  مــن  مستقيم 
حتى يتمكن الالعب من الفوز على خصمه، 
وكـــــان األطـــفـــال يــلــعــبــون هــــذه الــلــعــبــة في 
المدرسة وقت الفرصة أو حتى في البيوت 

والفرجان.

«شــبــة   :  ] مـــنـــوعـــات   - الــــدوحــــة 
الـــضـــو» واحــــدة مـــن الـــعـــادات الــمــرتــبــطــة 
المخيمون  يحرص  حيث  الشتاء،  بموسم 
إشــعــال  عــلــى  الــمــفــتــوحــة  الــمــنــاطــق  وزوار 

ــتــدفــئــة وصـــنـــع الـــمـــشـــروبـــات  ــل الـــحـــطـــب ل
ـــقـــهـــوة والـــــشـــــاي، كــمــا  الـــســـاخـــنـــة مـــثـــل ال
بالضيوف  للترحاب  إشــارة  قديماً  كانت 

الطريق. عابري  من  والزوار 

أرانب 
ترتدي فساتين

الصبة  لعبة الذكاء والتكتيك

شبة الضو أهالً بالضيوف
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