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رئيس مجلس اإلدارة :

عبدالله بن خليفة العطية

رئيس التحرير :

صالح بن عفصان العفصان الكواري

الخميس ٢١ ربيع اآلخر ١٤٣٨ هـ - ١٩ يناير ٢٠١٧ م 

التقاليد ونظرة المجتمع وانخفاض العائد أهم المعوقات

مـــنـــوعـــات [:   - الــــدوحــــة 
أسباب   ٧ الشباب  من  عــدٌد  حــدد 
وراء عزوف الشباب عن ممارسة 
الــمــهــن الـــيـــدويـــة، مــوضــحــيــن أن 
عادات وتقاليد المجتمع تأتي في 
الرفاهية  يليها  األسباب،  مقدمة 
وتـــوفـــر فــــرص الــعــمــل بـــرواتـــب 
عــالــيــة مــقــارنــة بـــهـــذه الــوظــائــف 
ثابت،  غير  رزق  على  تعتمد  التي 
عـــن صــعــوبــة تــعــلــم بعض  فــضــالً 
صـــغـــيـــرة،  ســــن  فــــي  إال  الـــمـــهـــن 
كذلك خجل الشباب من ممارسة 
للمظاهر  نتيجة  اليدوية  األعمال 
االجتماعية والقيود البالية، كذلك 
يــزاول  مــن  أن  الكثيرين  اعــتــقــاد 
وغير  جــاهــالً  يــكــون  المهن  هــذه 
عـــن أن الــفــتــيــات  مــتــعــلــم، فــضــالً 
القطريات ال يرغبن في االرتباط 
بــالــحــرفــيــيــن واتــــبــــاع الــمــظــاهــر 

وتقليد اآلخرين.

الفتيات سبب مقاطعة الشباب للمهن اليدوية

صناعة تتحدى الزمن

منتجع البنانا يتصدر الوجهات السياحيةمنتجع البنانا يتصدر الوجهات السياحية
البنانا-  جــزيــرة  منتجع  يُعتبر   :] منوعات   - الــدوحــة 
من  يضمه  بما  قطر  في  السياحية  الوجهات  أهم  من  الدوحة 
يجعله  مــا  وهــو  يــوفــرهــا..  الــتــي  والتسهيالت  المكان  عبقرية 
يستقطب الــزائــريــن مــن داخـــل وخـــارج قــطــر.  ويــقــع منتجع 
على  البنانا  جزيرة  على  أنانتارا  بــإدارة  الدوحة  البنانا  جزيرة 

بعد ٢٠ دقيقة بواسطة عّبارة فاخرة من مدينة الدوحة.
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الماضي  في  بــدأ  قديم  فن  الخشبية  النماذج  صناعة 
عــن حياة  ومستمر إلـــى وقــتــنــا الــحــالــي لــيــروي قــصــصــاً 
وساعة  والــدامــة   ، السنابيك  نــمــاذج  خــالل  مــن  الماضي 
التي  الــقــديــمــة  والــصــنــاديــق  المصحف  وحــامــل  الــحــائــط 

تُحفظ بها األغراض الثمينة.
الساج  خشب  بواسطة  الخشبية  النماذج  صناعة  وتتم 
الذي يُعد من أحسن أنواع الخشب وأثمنها والذي يتميز 
عديدة  ألشــكــال  صقله  ويمكن  تماسكه  وقــوة  بصالبته 

بسهولة، موضحاً جميع التفاصيل بداخل النموذج.
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عطلة الشباب عطلة الشباب 
خالية من الترفيهخالية من الترفيه

الدوحة - منوعات [:
أظهر استطالع للرأي أجرته منوعات 
الشباب  اســتــغــالل  كيفية  حـــول   ]
لــعــطــلــة مــنــتــصــف الـــعـــام الــــدراســــي، أن 
عطالتهم  يقضون  الشباب  من   ٪  ٦٩٫٩
منتصف الــعــام الــدراســي داخـــل الــبــالد، 

مقابل ٣٠٫١ ٪ يسافرون للخارج.
وبّين االستطالع أن ٦٢٫٢ ٪ يسافرون 
للخارج بسبب عدم وجود برامج جاذبة 
فضلوا   ٪  ١٩٫٤ مقابل  بالداخل،  للشباب 
من  للسفر   ٪ و١٨٫٤  للسياحة،  السفر 

أجل العمرة.

الشباب  يفضلها  التي  الوجهة  وحــول 
كشف  البالد  داخــل  بالعطلة  لالستمتاع 
يفضلون  منهم   ٪  ٣٣٫١ أن  االستطالع 
اخــتــاروا   ٪١٦٫٩ مقابل  سيلين،  شاطئ 
التخييم في البر، في حين يفضل ١٣٫١ 
والمنتجعات  بــالــشــواطــئ  االســتــمــتــاع   ٪
ـــعـــام، فيما  ــفــتــرة مـــن ال خــــالل هــــذه ال
التجارية  الــمــجــمــعــات  أن   ٪  ١١ اعــتــبــر 
هي وجهتهم المفضلة، كما اختار ١٠٪ 
 ٪  ٨٫٧ مقابل   ، اللؤلؤة  جــزر  مجموعة 
في  للعائلة،  كوجهة  واقف  سوق  فضلوا 

٢٢حين اختار ٧٫٢ ٪ كتارا.

 كيف تنوي قضاء عطلة منتصف العام الدراسي ؟

السفرالسفر
%%  ٣٠٫١٣٠٫١  

داخل البالدداخل البالد
%%  ٦٩٫٩٦٩٫٩  

عبد اهللا غيفان :

أختي أختي 
صفعتني صفعتني 

بسبب بسبب 
«الدانة»«الدانة»

قصة أول متحف لمجسمات السياراتقصة أول متحف لمجسمات السيارات

مجيب حامد:
 أعشق بورشه ومرسيدس أعشق بورشه ومرسيدس
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من  يضمه  ما 
يجعله  مــا  هــو 
ويــقــع منتجع 
على  البنانا  رة 

لدوحة.
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أبو إيادالمنفذ:



استطالعات٢٢

المراكز  مالك  ليلى  طالبت 
من  برامجها  بتطوير  الشبابية 
تدريبية  مخيمات  عمل  خالل 
تــثــقــيــفــيــة لــلــشــبــاب والــشــابــات 
نـــظـــريـــة  ورش  طــــريــــق  عـــــن 
على  تطبيقها  ويــتــم  وعــمــلــيــة 
أرض الواقع السيما وأن أغلب 
ويتم  تطبيقها  يتم  ال  الـــورش 
وأضافت:  نظرياً.  بها  االكتفاء 
المخيمات والبرامج الخارجية 
الــشــبــاب  تستقطب  الــمــيــدانــيــة 

الــغــرض  ســيــؤدي  الــشــبــابــيــة  الــمــراكــز  مظلة  تــحــت  وتنظيمها 
والزيارات  والتوعوية  التدريبية  بالبرامج  ودعمها  المطلوب، 
الميدانية للوزارات والهيئات الحكومية لمعايشة البيئة العملية 

واكتساب الخبرات من الموظفين بالمؤسسات المختلفة.

٣٠ ٪ يسافرون للخارج .. استطالع منوعات [:

 كيف تنوي قضاء عطلة منتصف العام الدراسي ؟

 لماذا تفضل السفر خالل عطلة منتصف العام ؟

 ما هي الوجهة المفضلة لك لألستمتاع بالعطلة داخل البالد ؟

 ما رأيك في أنشطة مراكز الشباب خالل العطلة ؟ هل سمعت عن وجود برامج موجهة للشباب خالل العطلة ؟

عطلة الشباب .. مملة كالعادة
الــــعــــطــــلــــة بــــــــــرامــــــــــج  ضـــــــعـــــــف  يـــــــنـــــــتـــــــقـــــــدون  الــــــــشــــــــبــــــــاب  مــــــــــن   ٪٦٩٫٨

أظهر استطالع للرأي أجرته منوعات [ حول كيفية استغالل الشباب 
لعطلة منتصف العام الدراسي، أن ٦٩٫٩٪ من الشباب يقضون عطالتهم 

لمنتصف العام الدراسي داخل البالد، مقابل ٣٠٫١٪ يسافرون للخارج.
وبين االستطالع أن ٦٢٫٢٪ يسافرون للخارج بسبب عدم وجود برامج جاذبة 

للشباب بالداخل، مقابل ١٩٫٤٪ فضلوا السفر للسياحة، و١٨٫٤٪ للسفر من أجل 
العمرة.

وحول الوجهة التي يفضلها الشباب لالستمتاع بالعطلة داخل البالد 
كشف االستطالع أن ٣٣٫١٪ منهم يفضلون شاطئ سيلين، مقابل ١٦٫٩٪ 

اختاروا التخييم في البر، في حين يفضل ١٣٫١٪ االستمتاع بالشواطئ 
والمنتجعات خالل هذه الفترة من العام، فيما اعتبر ١١٪ أن المجمعات 

التجارية هي وجهتهم المفضلة، كما اختار ١٠٪ مجموعة جزر اللؤلؤة، 
مقابل ٨٫٧٪ فضلوا سوق واقف كوجهة للعائلة، في حين اختار ٧٫٢٪ كتارا.

وعلى صعيد البرامج الموجهة للشباب خالل العطلة بّين االستطالع أن 
٦٩٫٨٪ من العينة ال يجدون أية برامج مخصصة للشباب خالل العطلة، مقابل 

٣٠٫٢٪ أشاروا إلى سماعهم عن وجود برامج للشباب خالل هذه الفترة.
ودعا ٦٢٫٩٪ من الشباب إلى تطوير أنشطة المراكز الشبابية، في حين وجد 

٢٨٫٥ ٪ أن األنشطة جيدة، فيما أكد ٨٫٦٪ على تميز األنشطة التي تقدمها 
الشبابية. المراكز 

مطلوب مسابقات 
.. وشواطئ للنساء 
وبرامج للرماية 
وركوب الخيل

سيلين والبر 
والشواطئ 

والمنتجعات .. وجهة 
الشباب خالل العطلة

عبداهللا الجابري:

هبة الرئيسي:

أحمد الكثيري:

إبراهيم الباكر:

قال عبداهللا سالم الجابري إن المراكز الشبابية تفتقر لبرامج 
مستحدثة تستقطب الشباب، متتقداً اعتمادهم الكلي على أفكار 
تقليدية يتم تكرارها، مضيفاً: ال توجد أية فوارق بين المراكز 
الشبابية، فبرامجها مكررة تتسبب في نفور الشباب من المراكز 
الجابري  وطــالــب  بأنفسهم.  الــرحــالت  تنظيم  إلــى  ولجوئهم 
بضرورة استحداث أفكار جديدة متضمنة رحالت استكشافية 
في البر أو المناطق التراثية كقلعة الزبارة، وبيان لتاريخ القلعة 
وكيف كانت الحياة في السابق، باإلضافة إلى تنظيم مسابقات 
البحث  على  الــقــدرة  الــشــبــاب  عند  لترثي  الــكــنــوز  عــن  تنقيبية 
من  ترفيهية  أجـــواء  فــي  النفس  على  واالعــتــمــاد  واالستكشاف 

شأنها أن تبرز شخصيات الشباب وحبهم للبحث عن التاريخ.

أنشطة  حاجة  على  الرئيسي  هبة  أكــدت 
المراكز الشبابية للتطوير والبحث في طرح 
الــشــبــاب،  تطلعات  تــراعــي  جــديــدة  بــرامــج 
الفتيات  تــهــم  وبـــرامـــج  فــعــالــيــات  وتــقــديــم 

وعدم التركيز فقط على البنين.
وأشــــــــارت إلـــــى ضـــــــرورة دعـــــم الــبــنــات 
فــي الــمــشــاركــات وتــقــديــم بــرامــج لتوجيه 
طاقاتهن من خالل برامج الرماية وركوب 
مخصصة  مناطق  وســط  والجمال  الخيل 
االستمتاع  مــن  لتمكينهن  للفتيات،  فقط 
سيلين  وأضــافــت:  العطلة.  خــالل  بــاألجــواء 

عدم  وســط  بالشاطئ  االستمتاع  للبنات  يمكن  وال  الشباب  على  محتكرة 
تخصيص أيام للبنات متسائلة: لماذا ال يتم تجهيز شواطئ خاصة للبنات.

جيدة  الشبابية  البرامج  أنشطة  إن  الكثيري  أحمد  قال 
ولــكــن تــحــتــاج لــتــطــويــر أفــكــارهــا وتــنــويــعــهــا بــمــا يستهوي 
إلى التحاور والبت في مقترحات الشباب،  الشباب، داعياً 
اعتدال  مع  خاصًة  أكثر،  البحرية  بالرحالت  واالهتمام 
مــدار  على  األروع  المناخية  الــفــتــرة  تمثل  والــتــي  األجــــواء 

السنة.
السباحة  تتضمن  بحرية  رحــالت  تنظيم  إن  وأضـــاف: 
والصيد، يوفر على الشباب مخاطر البحر حيث ينظمون 
رحالت بأنفسهم، معتبراً أن تنظيم المراكز الشبابية لمثل 

هذه الرحالت سيلقى رواجاً كبيراً بين الشباب.

الشبابية  المراكز  أنشطة  تطوير  على  العمل  ضــرورة  إلــى  الباكر  إبراهيم  أشــار 
وعدم  لألفكار  المستحدث  الطرح  خــالل  من  الشباب  أفكار  مع  والتواصل  المملة 

االعتماد على نفس البرامج التقليدية وتقديم الندوات.
وأكد أن الشباب يبحث عن االنطالق والمتعة والترفيه في المقام األول ولذا يجب 
من  والترفيه  المتعة  بين  تدمج  برامج  تقديم  عبر  ذلك  الشبابية  المراكز  تلبي  أن 

جهة والمواهب من جهة أخرى. 

عبداهللا سالم الجابري

ليلى مالك

أحمد الكثيري

إبراهيم عبداهللا الباكر

كتب - إبراهيم صالح : 

رحالت استكشافية للبر والمناطق األثرية 

تقديم أنشطة تراعي متطلبات الفتيات 

تطوير أنشطة البرامج الشبابية وتنويعها

برامج المراكز الشبابية مملة 

سعود الكواري: برامج 
جديدة تستغل 
طاقات الشباب

عدم  إلــى  الــكــواري  علي  سعود  أشــار 
تــجــديــد الـــمـــراكـــز الــشــبــابــيــة لــلــبــرامــج 
واعتمادها على أحواض السباحة وكرة 
القدم كأنشطة روتينية ال تتغير، بدون 
أي إضافات أو تحديث وهو ما أصاب 
الشباب بحالة من الملل والعزوف عن 

المراكز الشبابية.
، مطالباً بضرورة استحداث البرامج 
ــمــســابــقــات الـــتـــي يــفــضــلــهــا الــشــبــاب  وال
وألعاب  ستيشن،  للبالي  دوريــات  من 
تعمل  والــتــي  المغلقة  والــغــرف  األلــغــاز 

على شغل طاقات الشباب.

ليلى مالك: تنظيم مخيمات 
تثقيفية للفتيات 

السفرالسفر
%%  ٣٠٫١٣٠٫١  

داخل البالدداخل البالد
%%  ٦٩٫٩٦٩٫٩  

السياحةالسياحة
%%  ١٩٫٤١٩٫٤

العمرةالعمرة
%%  ١٨٫٤١٨٫٤

سوق واقف سوق واقف ٨٫٧٨٫٧ ٪ ٪

كتارا كتارا ٧٫٢٧٫٢ ٪ ٪

اللؤلؤة اللؤلؤة ١٠١٠ ٪ ٪

الشواطئ الشواطئ 
والمنتجعات والمنتجعات 

٪ ٪ ١٣٫١١٣٫١

البر البر ١٦٫٩١٦٫٩ ٪ ٪

المجمعات المجمعات 
التجارية التجارية ١١١١ ٪ ٪

نعمنعم
%%  ٣٠٫٢٣٠٫٢    

الال
%%  ٦٩٫٨٦٩٫٨  

جيدةجيدة
%%  ٢٨٫٥٢٨٫٥  

تحتاج تطويرتحتاج تطوير
%%  ٦٢٫٩٦٢٫٩  

سيلينسيلين
%%  ٣٣٫١٣٣٫١

ممتازة ممتازة ٨٫٦٨٫٦ ٪ ٪

هبة الرئيسي
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ــلــــة



٣٣
الخميس ٢١ ربيع اآلخر ١٤٣٨ هـ - ١٩ يناير ٢٠١٧ م 

قضايا ساخنة

المعتقدات البالية والخجل أبرزها

٧ أسباب وراء عزوف الشباب عن المهن اليدوية
المرموقــة المهــن  أصحــاب  ــن  ويفضل الحرفييــن  يرفضــن  ــات  الفتي
الــيــدويــة بالمهن  ــشــبــاب  ال بتوعية  مطالبة  اإلعــــالم  ــل  ــائ وس

سالم المانع:

وصـــــــف ســــالــــم عــــبــــداهللا 
الــمــانــع الـــعـــادات والــمــظــاهــر 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة بــــالــــقــــيــــود 
الفرد  تحرم  كونها  البالية، 
مـــــن الــــعــــمــــل فـــــي الـــمـــهـــنـــة 
الــــتــــي يــــرغــــب بـــهـــا ويــحــلــم 
بــمــزاولــتــهــا مــنــذ طــفــولــتــه، 
الظاهرة  هــذه  أن  وأضـــاف 
العمراني  التطور  مع  دخلت 
المجتمع  على  والتكنولوجي 
كانت  السابق  ففي  القطري، 
ولم  يدوية  األعــمــال  معظم 
يخجل منها اآلباء واألجداد، 

بـــل كـــانـــت مـــصـــدر رزقــهــم 
جده  بعمل  ويفخر  الوحيد، 
يمتلك  كــان  حيث  البسيط، 
مــحــال صــغــيــرا لــبــيــع الــمــواد 

الغذائية.
ودعـــــــــا الــــمــــانــــع وســــائــــل 
ألن  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  اإلعــــــــــالم 
توعية  فــي  دورهــــا  تــمــارس 
الــشــبــاب بــالــمــهــن الــيــدويــة، 
وضــــــرب مـــثـــاال عـــلـــى ذلـــك 
قبل  قطر  تلفزيون  بعرض 
عــامــيــن وتــحــديــدا فــي شهر 
برنامج  الــمــبــارك،  رمــضــان 

والـــــذي   ، نــــجــــرب»  «خـــلـــنـــا 
ســـعـــى إلـــــى تـــوعـــيـــة الــجــيــل 

الــــجــــديــــد بـــأهـــمـــيـــة الــعــمــل 
الـــــيـــــدوي واالعــــتــــمــــاد عــلــى 
حــاالت  تــنــاول  وقــد  النفس، 
مثل  متنوعة،  لمهن  واقعية 
والميكانيكي  النظافة  عامل 
وســــــائــــــق الــــتــــاكــــســــي، قــــام 
الشباب  من  عدد  بمزاولتها 
الــــــقــــــطــــــري، حــــيــــث القــــت 

التجربة نجاحا كبيرا.
بين  مـــن  أن  إلـــى  وأشـــــار 
التي  األخــرى  الهامة  األمــور 
الــشــبــاب  ابـــتـــعـــاد  الـــــى  أدت 
القطري عن المهن اليدوية، 

اعـــتـــقـــاد الــكــثــيــر مــنــهــم أن 
ــهــا يــكــون جــاهــال  مـــن يــزاول
أن  عن  فضال  متعلم،  وغير 
الفتيات القطريات اليرغبن 
بالحرفيين،  االرتــبــاط  فــي 
ويـــفـــضـــلـــن صــــاحــــب الـــمـــال 
العالي  المنصب  وذا  والجاه 
والــوظــيــفــة الــمــرمــوقــة، في 
إكمال  هــو  الــــزواج  أن  حين 
نــصــف الــديــن، واألجــــدر أن 
ــهــا عن  ــفــتــاة وأهــل تــبــحــث ال
الــســتــر والــرجــل الــصــالــح، ال 

عن المال والجاه. 

الفتيات يفضلن أصحاب المناصب

سالم عبداهللا المانع

فهد السويدي:

السويدي  خليفة  فهد  قــال 
إنه ال يمانع من العمل في أي 
ما  كــانــت،  مهما  يــدويــة  مهنة 
تخالف  وال  حالال  رزقا  دامت 
الشرع أو القانون، موضحا أن 
منه،  الخجل  الشريف  العمل 
ونحن أمة ال إله إال اهللا علينا 
أن نــقــتــدي بــرســولــنــا الــكــريــم 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  محمد 

الذي كان راعيا للغنم.
أمــــــا مــــا نـــــــراه عـــلـــى أرض 
من  السويدي-  الواقع-يضيف 

فيعود  اليدوية،  الحرف  عن  الشباب  عــزوف 
إلى الرفاهية وتوفر فرص العمل للمواطنين 

بهذه  مقارنة  عالية  وبرواتب 
الـــوظـــائـــف الـــتـــي تــعــتــمــد على 
رزق غير ثابت، اليتماشى مع 

متطلبات الحياة اليومية.
ورأى السويدي أنه ال يوجد 
أي مبرر لخجل بعض الشباب 
من ممارسة األعمال اليدوية، 
طالما أنها رغبتهم، ويجدون 
فــــي أنـــفـــســـهـــم الـــــقـــــدرة عــلــى 
مادي  عائد  وكسب  مزاولتها 
إضـــافـــي يــعــيــنــهــم عــلــى أعــبــاء 
الحياة، مشددا على أن الخجل 
الحقيقي يكمن في اعتماد األبناء على أهلهم 

ماديا.

الرفاهية أبعدت الشباب 
عن األعمال اليدوية 

فهد السويدي

حمد عبدالرضا: 

قال مدير فرقة قطر المسرحية حمد عبدالرضا «نشأت 
تاجرا  كــان  فــوالــدي  الــيــدويــة،  الــحــرف  تحترم  عائلة  وســط 
يصرف بضائعه بنفسه، دون االستعانة بعمال رغم مقدرته 
العمل  اختيار  في  نهجه  على  ســرت  وقــد  ذلــك،  على  المادية 
الذي أرغب به، ومن خالل عملي في المسرح، أجد أن مواهب 

عديدة متميزة تخرجت من المعهد المهني في قطر» .
األعــمــال،  بعض  عــن  الجديد  الجيل  عــزوف  وبخصوص 
العادات  بسبب  محظورة  تبقى  المهن  بعض  أن  حمد  رأى 
والتقاليد التي تحكم المجتمع القطري، مثل سائق التاكسي 

أو غيرها.

مهن محظورة بحكم العادات 

حمد عبدالرضا

جاسم أشكنانيأحمد العبداهللا

جاسم أشكناني: أحمد العبداهللا : 

كبيرا  عــددا  أن  العبداهللا  حسين  أحمد  أكد 
مـــن الـــشـــبـــاب يـــرغـــب فـــي مــــزاولــــة الــحــرف 
عنها  لــالبــتــعــاد  يــضــطــرون  لكنهم  الــيــدويــة، 
وشــعــورهــم  الــدونــيــة  المجتمع  نــظــرة  بسبب 
بــالــخــجــل مـــن أصــدقــائــهــم والــمــحــيــط الـــذي 
المادي  االســتــقــرار  عــن  فضال  فيه،  يعيشون 
دخل  إلــى  حاجتهم  وعــدم  بــه  ينعمون  الــذي 

إضافي.
كــمــا أشــــار إلـــى أن الــتــنــافــس بــيــن شــرائــح 
اآلخرين  وتقليد  المظاهر  اتباع  في  المجتمع 
يــعــد ســبــبــا آخـــر لــالبــتــعــاد عـــن تــلــك الــمــهــن، 

مــشــددا على أنــه ال يــرفــض مــزاولــة أي من 
األعمال اليدوية ما دامت شريفة وال تتنافى 
مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، واستشهد 
حيث  قديما،  واألجـــداد  اآلبــاء  يفعله  كــان  بما 
اللؤلؤ  واستخراج  الصيد  في  عملهم  انحصر 

من البحر، وفي بيع التمور والحطب.
على  الشباب  لتشجيع  استعداده  أبدى  كما   
مزاولة أي من المهن اليدوية البسيطة، حتى 
لــو كانت تلميع الــســيــارات، ويــبــادر فــي ذلــك، 
يخجل  أن  يستحق  سبب  يوجد  ال  أنــه  مؤكدا 

منه ما دام يكسب لقمة عيشه بالحالل.

ـــه ال  قـــال جــاســم عـــبـــداهللا أشــكــنــانــي أن
المقهى  زبائن  خدمة  في  حــرج  أي  يجد 
الذي يمتلكه – إلى جانب عمله الوظيفي- 
على  تعود  حيث  بنفسه،  طلباتهم  وتلبية 
بنفسه  بأعماله  والقيام  المسؤولية  تحمل 
في  عمل  وقــد  أحــد،  على  االعــتــمــاد  دون 
ببيع  الــمــخــتــص  والــــده  مــحــل  فـــي  شــبــابــه 
ويقيس  الــقــمــاش  يقطع  وكـــان  األقــمــشــة، 
مــن  بــالــخــجــل  الـــشـــعـــور  دون  ـــار،  ـــاالمـــت ب
المجتمع  بنظرة  اعترف  أنه  بيد  مهنته، 

أو  الــنــجــارة  مثل  المهن،  لبعض  الــدونــيــة 
عـــزوف  إلـــى  أدى  مـــا  الـــســـيـــارات،  غــســيــل 

عنها.  القطري  الشباب 
من  العديد  وجــود  إلى  أشكناني  وأشــار 
تخرجوا  الذين  الشابة،  القطرية  الكوادر 
معهد  من  الدبلوم  شهادة  على  وحصلوا 
الــتــدريــب الــمــهــنــي، ومـــا زالــــوا يــمــارســون 
أشــاد  كــمــا  اآلن،  لــحــد  ــيــدويــة  ال حــرفــهــم 
بدور المدرسة التقنية التي تعنى بتدريب 

المهن.  هذه  مثل  على  الشباب 

الحرج في خدمة زبائن المقهى  المظاهر والتقاليد أهم األسباب

عبداهللا علي: أبيع 
األدوات المنزلية

وصــاحــب  مــوظــف  علي-  عــبــداهللا 
قال  المنزلية-  األدوات  لبيع  محل 
المهن  لــبــعــض  الــشــبــاب  رفـــض  «إن 
عليه  تــعــودوا  ومــا  تربيتهم  من  نابع 
ـــصـــغـــر، وقـــــد تـــربـــيـــت مــنــذ  مـــنـــذ ال
في  والــــدي  مــســاعــدة  عــلــى  طفولتي 
دكانه المتواضع، وهذا ما كان يفعله 
آباؤنا وأجدادنا دون الشعور بالخجل 
أو الحرج من أحد، لذلك عمدت إلى 
وأحرص  أبنائي،  مع  األسلوب  نفس 
عـــلـــى تــــواجــــدهــــم مـــعـــي دومـــــــا فــي 
متجري، وأتعامل مع الزبائن وأبيع 

البضائع بنفسي» .
انفوجرافيك [انفوجرافيك [

العادات
والتقاليد 

نظرة
المجتمع

الفتيات اليرغبن
في االرتباط 
بالحرفيين

الدخل
غير الثابت

البحث
عن الرفاهية 

صعوبة تعلم
تلك المهن

االعتقاد أن 
أصحابها

غير متعلمين

أسباب
عزوف الشباب عن 
المهن اليدوية

كتبت- ميادة الصحاف:

وراء  أسباب   ٧ الشباب  من  عــدد  حــدد 
عـــــزوف الــشــبــاب عـــن مــمــارســة الــمــهــن 
وتقاليد  عـــادات  أن  موضحين  الــيــدويــة، 
المجتمع تأتي في مقدمة األسباب، يليها 
بــرواتــب  العمل  فــرص  وتــوفــر  الرفاهية 
تعتمد  التي  الوظائف  بهذه  مقارنة  عالية 
صعوبة  عن  فضال  ثابت،  غير  رزق  على 
صغير،  ســن  فــي  إال  الــمــهــن  بــعــض  تعلم 
كذلك خجل الشباب من ممارسة األعمال 
االجتماعية  للمظاهر  نتيجة  الــيــدويــة 
والقيود البالية، كذلك اعتقاد الكثيرين أن 
من يزاول هذه المهن يكون جاهال وغير 
متعلم، فضال عن أن الفتيات القطريات 
اليرغبن في االرتباط بالحرفيين و اتباع 

المظاهر وتقليد اآلخرين.

وأكـــد عــدد مــن الــشــبــاب ممن التقهم 
أي  فــي  العمل  يمانعون  ال  أنــهــم   ]
مهنة يدوية مهما كانت، ما دامت رزقا 
الــقــانــون،  أو  الـــشـــرع  تــخــالــف  وال  حــــالال 
الخجل  الــشــريــف  الــعــمــل  أن  مــوضــحــيــن 
مــنــه، داعــيــن وســائــل اإلعــــالم لممارسة 
دورها في توعية الشباب بالمهن اليدوية، 
لخجل  مبرر  أي  يوجد  ال  أنــه  معتبرين 
بــعــض الــشــبــاب مـــن مــمــارســة األعـــمـــال 
ويجدون  رغبتهم،  أنها  طالما  اليدوية، 
في أنفسهم القدرة على مزاولتها وكسب 
أعباء  على  يعينهم  إضــافــي  مـــادي  عــائــد 
الحقيقي  الخجل  أن  مــشــدديــن  الــحــيــاة، 
يكمن في اعتماد األبناء على أهلهم ماديا.
القطريين  الشباب  من  كبير  عدد  أكد 
أنهم ال يمانعون من العمل في أي مهنة 
أو حرفة يدوية ما دامت شريفة يكسبون 

الـــــرزق الـــحـــالل مـــن خــاللــهــا، لــكــن ثمة 
عن  منهم  العديد  تمنع  مختلفة  أســبــاب 

ممارستها.
األسباب  هذه  أهم  بين  من  إن  وقالوا 
هو الدخل غير الثابت لهذه المهن وتوفر 
فرص عمل مريحة وبرواتب عالية بديلة 
عنها، فضال عن بعض القيود والمظاهر 
عن  للعزوف  تدفعهم  التي  االجتماعية 
نظرة  مــن  خشية  المهن  هــذه  ممارسة 
بشتى  ووصمهم  إليهم  الدونية  المجتمع 

األوصاف السلبية.
وللتخلص مــن هــذه الــعــوائــق، شــددوا 
اإلعــالم  وســائــل  تــمــارس  أن  أهمية  على 
دورها في توعية الشباب واألسر بأهمية 
العمل الحرفي واليدوي، بدال من سيطرة 
اآلباء  مهن  فهي  عليها،  األجنبية  العمالة 

واألجداد.
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هوايات

العمر  من  السابعة  في  كان  أن  منذ 
مجسمات  إقتناء  هــوايــة  لــديــه  تــولــدت 
الــســيــارات واســتــمــر الــشــيــخ جــاســم بن 

مــحــافــظــاً  ثـــانـــي  آل  فــهــد 
لسنوات  الهواية  تلك  على 
لديه  أصبح  حتى  عديدة 
ضخمة  مجموعة  حــالــيــاً 
السيارات  مجسمات  من 
 ١١٥٠ عـــددهـــا  يـــتـــجـــاوز 
ـــــــــواع  ـــلـــف األن مــــــن مـــخـــت
جـــمـــيـــعـــهـــا مــــــن مـــقـــاس 
قــام   ١٨  /١ وهــــو  واحـــــد 
 ١٢ بــجــمــعــهــا مــــن نـــحـــو 

داخل  خاصة  غرفة  في  ووضعها  بلداً 
منزله.

شراء  فهد  بن  جاسم  الشيخ  ويعتزم 
المجسمات  من  الكم  هذا  لوضع  فيال 
بــــهــــا، مــــعــــربــــاً عــــن أمـــلـــه 
الـــفـــيـــال  تــــتــــحــــول  أن  فـــــي 
إلـــى مــتــحــف فــي يـــوم من 
قائمة  إلـــى  يــضــاف  األيـــام 
الـــــمـــــقـــــاصـــــد الـــســـيـــاحـــيـــة 
قطر. تضمها  التي  الرائعة 
بن  جاسم  الشيخ  يقول 
فهد في حوار مع منوعات 
هــوايــتــي  ..بـــــــدأت   ]
فـــــي اقــــتــــنــــاء مـــجـــســـمـــات 
 ١٩٩٧ عــام  منذ  السيارات 

العمر  مــن  السابعة  فــي  وقتها  وكــنــت 
لــســيــارة  اقــتــنــيــتــه  مــجــســم  أول  وكــــان 
وأذكر  اللون  عنابي  جاكور»   » ماركة 
أهــدانــي  الـــذي  هــو  األكــبــر  شقيقي  أن 

إيـــــاهـــــا بــــعــــد ذلــــــك كــنــت 
من  بنفسي  بشرائها  أقوم 
على  والــشــركــات  الــمــحــال 
سبيل اللعب وكانت جميع 
تــــلــــك الـــمـــجـــســـمـــات مــن 

مقاس واحد وهو ١٨/١.
وأضـــــــــــــاف: تــــواصــــلــــت 
ــــاء  ــــن هــــــوايــــــتــــــي فـــــــي اقــــت
حتى  السيارات  مجسمات 
عددها  وكــان   ٢٠٠٦ عــام 
 ٢٢ حـــتـــى ذلــــــك الـــــوقـــــت 

أعــوام  لعدة  توقفت  ذلــك  بعد  سيارة، 
وقــمــت بــوضــع مـــا لـــدي مـــن ســيــارات 
أنني  إال  المنزل..  غــرف  إحــدى  داخــل 
أعوام   ٥ قرابة  دامت  انقطاع  مدة  بعد 
وجــــــــــدت الــــحــــنــــيــــن إلــــى 
هوايتي القديمة يطاردني 
مـــــــــرة أخـــــــــــرى وخـــــــالل 
الخارجية  سفراتي  إحدى 
في  كنت  عندما  وتحديداً 
ـــارة إلــى ألــمــانــيــا عــرف  زي
أحـــــــد الــــمــــقــــربــــيــــن مــنــي 
بــتــلــك الـــهـــوايـــة فــأهــدانــي 
اشـــتـــريـــنـــاهـــا  ســـــيـــــارات   ٨
مـــعـــاً مــــن مـــحـــل بـــإحـــدى 
مــــــــحــــــــطــــــــات 

الــوقــود فــكــانــت هـــذه الــمــجــمــوعــة نــواة 
للعودة مرة أخرى إلى هوايتي.

وتـــــابـــــع: قـــمـــت بــــوضــــع مــجــمــوعــة 
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة مـــع الــمــجــمــوعــة 

القديمة التي كنت ما أزال 
إحــدى  داخــل  بها  احتفظ 
واصلت  ثم  المنزل  غرف 
حيث  هوايتي  مع  رحلتي 
شراء  على  أحــرص  كانت 
كلما  السيارات  مجسمات 
سنحت لي الفرصة لذلك 
أو  قطر  داخــل  مــن  ســواء 
الخارجية  سفراتي  خالل 
وقد وصل عدد السيارات 
اآلن  حتى  لدي  الموجودة 

١١٥٠ سيارة . إلى نحو 
وأشــــار الــشــيــخ جــاســم بــن فــهــد إلــى 
يقتنيها  الــتــي  الــســيــارات  مجموعة  أن 
هي  بــل  معينة  نوعية  على  تقتصر  ال 
مـــن مــخــتــلــف الـــمـــاركـــات 
نــحــو  أن  إال  الـــعـــالـــمـــيـــة 
خــــاصــــة  مـــــنـــــهـــــا   ٪  ٤٠
بـــالـــســـيـــارات الــمــرســيــدس 
نــــظــــراً لـــالنـــتـــشـــار الــكــبــيــر 
لــمــجــســمــات الــمــرســيــدس 
حـــــيـــــث تــــــولــــــي الــــشــــركــــة 
اهـــتـــمـــامـــاً بــتــصــنــيــع تــلــك 
الــــمــــجــــســــمــــات وهــــــــو مـــا 
يتجلى بوضوح في سهولة 

عليها. العثور 

الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني لمنوعات [ :

أحلم  بإنشاء متحف لمجسمات السيارات 
بـــــــلـــــــداً   ١٢ مــــــــــن  ـــــــــــارات  ـــــــــــي س مــــــجــــــســــــم   ١١٥٠ جــــــمــــــعــــــت 

١٩٧٧ ـــــــــــــــام  ع جـــــــــــاكـــــــــــور  ـــــــــارة  ـــــــــســـــــــي ل ـــــــــــــــان  ك ــــــه  ــــــت ــــــي ــــــن ــــــت اق مـــــــجـــــــســـــــم  أول 

بـــــــلـــــــداًً   ١٢ ــــــــن 

٤٠ ٪ من 
مجسمات 

سياراتي من نوع 
مرسيدس

أسعار المجسمات 
تتراوح بين ١٠٠ 
ريال  آالف   ١٠ -

لدي ٥٠٠ 
سيارة محطمة 

استخدمها كقطع 
غيار

أكـــــــد الــــشــــيــــخ جــــاســــم بـــــن فــهــد 
الــســيــارات  عــــدد  ازداد  عــنــدمــا  أنــــه 
الضروري  من  بات  لديه  الموجودة 
فيها  يــضــعــهــا  أرفـــفـــاً  لــهــا  يــصــنــع  أن 
داخـــــل الــغــرفــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
في  فــيــال  يــشــتــري  أن  مــؤمــالً  عليها 
أقــــرب وقـــت لــنــقــل هـــذا الــكــم من 

إليها.   السيارات 
يــقــوم  أن  طــمــوحــه  أن  وأوضــــــح 
بتحويل تلك الفيال إلى متحف    على 
غـــرار مــا فعله مــواطــن مــن إحــدى 

دول مجلس التعاون في بلده.
ــــه يــمــكــن لـــهـــذا الــمــتــحــف  قــــال إن
قطر  مـــن  ـــزائـــريـــن  ال يــســتــقــبــل  أن 
مقصداً  يجعله  مما  خارجها  ومــن 

المقاصد  جملة  إلى  تضاف  سياحياً 
الــســيــاحــيــة الــرائــعــة الــمــوجــودة على 

أرض قطر.
قــال:  المجسمات  أســعــار  وحـــول 
األســعــار تــتــفــاوت بــشــدة حــيــث يبدأ 
ريـــــال   ١٠٠ مـــــن  الـــمـــجـــســـم  ســـعـــر 
وقــــد يــصــل فـــي بــعــض األنــــــواع إلــى 
ســيــارة  أغــلــى  لــكــن  ــــال   ري ١٠آالف 
سعرها  يــتــجــاوز  لــم  بشرائها  قمت 
السيارة  سعر  بأن  علماً  ريــال   ٣٥٠٠
المادة  أبــرزهــا  عوامل  عــدة  تحدده 
أو  بالستيك  ســواء  منها  المصنوعة 
ومدى  التصنيع  دقة  وكذلك  معدن 

تطابقه مع النسخة األصلية.
الكم  هــذا  نقل  صعوبة  إن  وقـــال 

من السيارات هو أحد أبرز األسباب 
في  بها  مشاركته  دون  تحول  التي 
أي مناسبات أو معارض ألنها سوف 
تحتاج  حــيــث  للكسر  عــرضــة  تــكــون 
إلى حرص شديد في حملها لدرجة 
أنه ال يقوم بتحريكها أو نقلها دون 

أن يكون مرتدياً قفازاً في يده.
وأكد أنه رغم حرصه الشديد في 
التعامل معها إال أن بعضها يتعرض 
بلغ  وقــد  بنقلها  قيامه  أثــنــاء  للكسر 
نحو  لديه  المحطمة  السيارات  عــدد 
يحتفظ  يـــزال  مــا  لكنه  ســيــارة   ٥٠٠
رغم  غيار  كقطع  الستخدامها  بها  

صعوبة ذلك. 
التي  السيارات  أنــواع  أبرز  وبشأن 

مختلف  لــديــه  أن  أوضــــح  يقتنيها 
أنــــواع الــســيــارات مــثــل رولـــزرويـــس 
وبنتلي وبورش ومرسيدس وتويوتا 
نحو  من  بجمعها  قام  سي  أم  وجي 
واإلمــارات  الصين  أبرزها  دولة   ١٢
أكبر  أن  مضيفاً  المتحدة  العربية 
ـــهـــا دفـــعـــة  مـــجـــمـــوعـــة قــــــام بـــشـــرائ
٥٠ ســيــارة  واحـــــــدة، كــــان عـــددهـــا 
بمبلغ ٣٠ ألف ريال في عام ٢٠١١.   
وقـــال إن الــغــرفــة الــمــوجــودة بها 
الـــســـيـــارات فـــي مــكــان مــنــعــزل عن 
الــمــنــزل ولـــه مــدخــل مــنــفــصــل بما 
في  يــرغــب  لــمــن  أكــبــر  حــريــة  يتيح 
رؤيـــتـــهـــا مــــؤكــــداً أنـــــه يـــرحـــب بـــأي 

شخص يريد مشاهدتها.

 غرفة خاصة للمجسمات داخل المنزل  غرفة خاصة للمجسمات داخل المنزل 

فهد:  بن  جاسم  الشيخ  قال 
فــــي بـــعـــض األحـــــيـــــان أقــــوم 
الخارج  من  سيارات  بشراء 
ثــم اكــتــشــف بــعــد إخــراجــهــا 
مــكــســورة  أنــهــا  علبتها  مــن 
بنفسي  بــإصــالحــهــا  فــأقــوم 
وتـــصـــبـــح عـــنـــدي أعـــــز مــن 
ـــــي وضـــعـــت  ـــــن غــــيــــرهــــا ألن

عليها. الشخصية  بصمتي 
أيضاً  سيارات  هناك  وتابع: 
يــتــعــرض لــونــهــا لــعــوامــل الــزمــن 
تــغــيــيــر  فــــي  رغـــبـــة  لـــــدي  أجـــــد  أو 
أحد  في  طالئها  بإعادة  فأقوم  لونها 
القيام  مــرة  ذات  جربت  وقــد  الكراجات 
تكن  لم  النتيجة  أن  إال  بنفسي  المهمة  بهذه 
تماماً  ذلــك  عن  أتوقف  جعلني  مما  مرضية 

ألنــنــي وجــــدت أنــهــا لــيــســت بــاألمــر الــهــيــن بل 
تحتاج إلى إمكانيات ومهارة شديدة.

مجسمات  بــتــوثــيــق  قـــام  قــد  كـــان  إذا  وعــمــا 
لدي  كان  بالفعل  قال:  يقتنيها  التي  السيارات 
نحو  بتوثيق  بالفعل  قمت  وقد  لتوثيقها  خطة 
مفاجئة  مشكلة  حــدثــت  أنـــه  إال  ســيــارة   ٩٠٠
ضــاع  أن  بــعــد  فتوقفت  الكمبيوتر  جــهــاز  فــي 

مجهودي السابق كله سدى.
قــدمــاً  ازدادت  كلما  الــمــجــســمــات  أن  وأكـــد 
التي  الشركة  ألن  أعلى  قيمتها  أصبحت  كلما 
فسوف  وبالتالي  الحديثة  إال  تصنع  لن  تنتجها 
وبالتالي  ندرة  أكثر  القديمة  الماركات  تصبح 
إلـــى أن هــنــاك  أعــلــى قــيــمــة وســـعـــراً، مــشــيــراً 
غير  ولكنها  لديها  مــوجــودة  بالفعل  ســيــارات 
مــوجــودة حــالــيــاً مــثــل ســيــارات الــالنــد كــروزر 

موديل ١٩٩٢.

 خطة لم تكتمل لتوثيق المجسمات  

٢٢ الموجومــــــــحــــــــطــــــــات ى ذلــــــك الـــــوقـــــت

ف

ب

يــتــعــ
أجــــ أو 
فأق لونها 
وق الكراجات 
بنفس المهمة  بهذه 
جعل مما مرضية

كتب - نشأت أمين:

أبو إياد
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سياحة

تتواصل  ـ [:  الــدوحــة 
مهرجان  وعــروض  فعاليات 
يستمر  الــــذي  لــلــتــســوق  قــطــر 
وذلك  المقبل  فبراير   ٧ حتى 
تحت شعار «األصالة بأسلوب 
عصري»، ويتخلل المهرجان 
عــــروض تــســوق كــبــيــرة على 
أشــهــر الــعــالمــات الــتــجــاريــة، 
ــــــــى عــــــروض  بــــــاإلضــــــافــــــة إل
الطيران  رحالت  على  خاصة 

وحجوزات الفنادق.
وتـــــوفـــــر مـــــراكـــــز الـــتـــســـوق 
خصومات  المهرجان  خــالل 
٥٠٪ على مجموعة  تصل إلى 
متنوعة من السلع االستهالكية 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك الــــمــــالبــــس 
واألجـــــــهـــــــزة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
ــتــجــمــيــل  ومـــســـتـــحـــضـــرات ال
واإلكـــــــســـــــســـــــوارات الـــخـــاصـــة 
واألطــفــال،  والنساء  بالرجال 
دعم  في  المهرجان  ويساهم 
السياحية  الــمــرافــق  وتحفيز 
كبيرة  أعــداد  استقطاب  عبر 
مجلس  دول  وسياح  العائالت 

الخليجي.   التعاون 
ـــــك قــــــطــــــر أحــــــد  وتـــــمـــــتـــــل

المزدهرة  التجزئة  قطاعات 
وال  المنطقة،  في  والمتنوعة 
شـــك أن هـــذا الــقــطــاع ســوف 
ــــــزوار قــطــر تــجــربــة  يـــقـــدم ل
تـــســـوق مـــثـــالـــيـــة فــــي مـــراكـــز 
ـــســـوق الـــفـــخـــمـــة الــحــافــلــة  ـــت ال
بــــالــــعــــروض الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة أو 

أمـــــاكـــــن الــــتــــســــوق الــــراقــــيــــة، 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى األســــــــــواق 
الــتــقــلــيــديــة والـــــبـــــازارات الــتــي 
تــــســــودهــــا أجـــــــــواء األصـــــالـــــة، 
ويــــســــلــــط مـــــهـــــرجـــــان قــطــر 
لـــلـــتـــســـوق الــــضــــوء عـــلـــى هـــذه 
ويحتفي  الــمــمــيــزة  الــعــروض 

بها مع سكان قطر وزوارها.
ويــــقــــدم مـــهـــرجـــان قــطــر 
لـــلـــتـــســـوق عـــــروضـــــاً مــغــريــة 
وسط أجواء شتوية رائعة في 
مهرجان  تنظيم  وتــم  قطر، 
قــطــر لــلــتــســوق بــالــتــزامــن مع 
عطالت نصف العام الدراسي 

الدول  في  المرتقبين  للزوار 
الــمــجــاورة، الــتــي هــي كبرى 
للسياحة  الــمــصــدرة  األســــواق 

إلى قطر.
الحثيثة  الجهود  إطار  وفي 
الــتــي تــبــذلــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
األعمال  رواد  لدعم  للسياحة 

المحليين، يتم إفساح المجال 
أمــــــام الـــمـــنـــتـــجـــات الــمــحــلــيــة 
جامعة  طـــالب  صممها  الــتــي 
قطر  في  كومنولث  فرجينيا 
وغـــيـــرهـــم مـــن الــمــصــمــمــيــن 
ـــيـــيـــن، وذلــــــــك حــتــى  ـــمـــحـــل ال
مجموعة  عــبــر  عــرضــهــا  يــتــم 

المؤقتة  المتاجر  من  متنوعة 
التسوق  مراكز  في  تقام  التي 

المشاركة.  
ويـــمـــثـــل مــــهــــرجــــان قــطــر 
للتسوق إضافة جديدة لقائمة 
الـــمـــهـــرجـــانـــات والــفــعــالــيــات 
تقام  التي  السنوية  السياحية 

تنميتها  تــم  والــتــي  قطر،  فــي 
وتطويرها على مدار السنوات 
المهرجان  ويسلط  الماضية، 
في نسخته األولى الضوء على 
عـــــروض الـــتـــســـوق والــتــرفــيــه 
ـــوفـــرهـــا الــمــجــمــعــات  الــــتــــي ت

التجارية.
وتوفر قطر لزوارها قطاع 
تـــجـــزئـــة مـــــزدهـــــر ومـــتـــنـــوع 
حــيــث يـــقـــدم تــجــربــة تــســوق 
المجمعات  خالل  من  مثالية 
والمتاجر  الفخمة  التجارية 
الــــراقــــيــــة ومـــــراكـــــز الـــتـــســـوق 
بالفعاليات  والغنية  المتميزة 
الــتــرفــيــهــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
والبازارات  التقليدية  األسواق 

التي تسودها أجواء األصالة. 
العديد  افتتاح  تــرقــب  ومــع 
والترفيه  التسوق  مراكز  من 
مهرجان  يــســاهــم  الــجــديــدة، 
قـــطـــر لـــلـــتـــســـوق فــــي تــمــهــيــد 
ــــجــــاح هــــذه  الــــطــــريــــق إلـــــــى ن
الـــمـــراكـــز مــــن خـــــالل جـــذب 
الــوعــي  ــــادة  وزي المستهلكين 
بــمــا تــقــدمــه دولــــة قــطــر من 

تجارب فريدة ومتميزة.

الموالت تقدم خصومات مغرية للزوار 

إقبال عائلي كبير على مهرجان التسوق

الدوحة - منوعات [:
ـــعـــتـــبـــر مـــنـــتـــجـــع جــــزيــــرة  يُ
أهـــم  مــــن  الـــــدوحـــــة  البنانا- 
قطر  فــي  السياحية  الوجهات 
بما يضمه من عبقرية المكان 
والــتــســهــيــالت الــتــي يــوفــرهــا.. 
وهـــــو مــــا يــجــعــلــه يــســتــقــطــب 
الــزائــريــن مــن داخــــل وخـــارج 

قطر. 

البنانا  جزيرة  منتجع  ويقع 
ــتــارا على  ــان الـــدوحـــة بـــــإدارة أن

على جــــزيــــرة الــبــنــانــا 
دقيقة   ٢٠ بعد 

بـــواســـطـــة 

ــــارة فــــاخــــرة مــــن مــديــنــة  عــــّب
ـــــدوحـــــة، ويــــوفــــر الــمــنــتــجــع  ال
متر   ٨٠٠ بطول  خاصاً  شاطئاً 
خيارات  و٩   Anantara وسبا
على  ومسبحاً  الطعام  لتناول 
شكل بحيرة، كما تتوفر دار 

سينما لترفيه النزالء.
تـــم تــزيــيــن مــكــان 
اإلقامة األنيق على 

طـــراز عــربــي، ويــوفــر إطــاللــة 
رائــــعــــة عـــلـــى شـــاطـــئ الــبــحــر، 
وتتضمن كل وحدة تليفزيون 
بـــشـــاشـــة مــســطــحــة ومــنــطــقــة 
للجلوس في الهواء الطلق، كما 
معيشة  غــرفــة  الــفــيــالت  تضم 
كــبــيــرة، وهـــو مــا يــوفــر مــزايــا 

كبيرة للعائالت. 
وتــــــــتــــــــضــــــــمــــــــن 

خـــــــيـــــــارات تــــــنــــــاول الـــطـــعـــام 
 Riva مـــطـــعـــم  الــــمــــتــــمــــيــــزة 
اإليـــطـــالـــي الــمــعــاصــر، والــــذي 
يـــقـــدم الــــمــــأكــــوالت الــبــحــريــة 
الـــطـــازجـــة الـــلـــذيـــذة وأطـــبـــاق 
الــنــهــام  يــقــدم  بينما  ــلــحــوم،  ال
أطـــــبـــــاق الــــبــــحــــر الـــمـــتـــوســـط 
العربية الغنية 

بانورامية  بإطاللة  مصحوبة 
على أفق مدينة الدوحة. 

وتــــتــــوفــــر مــــالعــــب جـــولـــف 
من  بــالــقــرب  للتنس  ومــلــعــب 
مـــكـــان اإلقـــــامـــــة. كـــمـــا يــوفــر 

مــجــمــوعــة عــريــضــة من 
األلــــعــــاب واأللـــعـــاب 

التفاعلية لألطفال والشباب.
ويـــمـــكـــن لــــلــــنــــزالء زيــــــارة 
مـــمـــشـــى الـــكـــورنـــيـــش وســــوق 
واقـــــف، ويــقــعــا عــلــى بــعــد ٢٠ 
ــارة من  دقــيــقــة بــواســطــة الــعــّب
جــزيــرة الــبــنــانــا، ويــقــع مطار 
حمد الدولي على بعد ٥ 

كم من مكان اإلقامة، ويمكن 
ترتيب خدمة ليموزين فاخرة 
إلى جانب العّبارة مع الفندق. 

ـــعـــتـــبـــر مــنــتــجــع جـــزيـــرة  ويُ
ــا الــــدوحــــة أحــــد أفــضــل  ــنــان ــب ال

المواقع السياحية في قطر.

يستقطب الزائرين من داخل وخارج البالد

منتجع البنانا  يتصدر الوجهات السياحية 

ــــحــــر ــــب ــــــــة عــــــلــــــى ال ــــــــع تــــــزيــــــيــــــن الـــــــمـــــــكـــــــان عــــــلــــــى الــــــــــطــــــــــراز الـــــــعـــــــربـــــــي وإطــــــــــاللــــــــــة رائ

الــــنــــزالء ـــه  ـــي ـــرف ـــت ل ـــنـــمـــا  ســـي ودار  وســــبــــا  ـــح  ـــب ـــس ــةم ــي ــعــرب ــخ إيـــطـــالـــي وأطــــبــــاق الــبــحــر الــمــتــوســط ال ــطــب م

لـــذيـــذة وأطـــبـــاق 
الــنــهــام  يــقــدم  ما 
حــــر الـــمـــتـــوســـط 
العربية الغنية 

مـــكـــان اإلقـــــامـــــة. كـــمـــا يــوفــر
مــجــمــوعــة عــريــضــة من 

األلــــعــــاب واأللـــعـــاب 

دقــيــقــة بــواســطــة الــعــبــارة من 
جــزيــرة الــبــنــانــا، ويــقــع مطار 
٥ حمد الدولي على بعدد

ــا الــــدوحــــة أحــــد أفــضــل ــنــان ــب ال
المواقع السياحية في قطر.

أهـــم  مــــن  الـــــدوحـــــة  البنانا-
قطر فــي  السياحية  الوجهات 
بما يضمه من عبقرية المكان
والــتــســهــيــالت الــتــي يــوفــرهــا..
وهـــــو مــــا يــجــعــلــه يــســتــقــطــب
الــزائــريــن مــن داخــــل وخـــارج

قطر. 

علىجــــزيــــرة الــبــنــانــا
دقيقة   ٢٠ بعد

بـــواســـطـــة 

متر  ٨٠٠ بطول خاصاً شاطئاً 
خيارات  و٩  Anantara وسبا
على  ومسبحاً  الطعام  لتناول 
شكل بحيرة، كما تتوفر دار 

سينما لترفيه النزالء.
تـــم تــزيــيــن مــكــان 
اإلقامة األنيق على 

وتتضمن كل وحدة تليفزيون
بـــشـــاشـــة مــســطــحــة ومــنــطــقــة
للجلوس في الهواء الطلق، كما

الــفــيــالت تضم 
كــبــيــرة، وهـــو م
كبيرة للعائالت
وتــــ

اإليـــطـــالـــي الــم
يـــقـــدم الــــمــــأك
ل ال ة ازج ط ال هواء الطلق، كما

معيشة غــرفــة   
مــا يــوفــر مــزايــا

ت. 
ـــــتــــــــضــــــــمــــــــن 

الـــطـــازجـــة الـــل
بينم ــلــحــوم،  ال
أطـــــبـــــاق الــــبــــح

أبو إياد
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العبها صح

ڈ كنت العبا للكرة فهل كان لك 
اهتمامات ثانية خالل ممارستها؟

لو  أنني  لك  قلت  لو  تصدق  لن   -
لم أكــن العــب كــرة قــدم ألصبحت 
العب سلة، فأنا شغوف بهذه اللعبة 
ومارستها كهواية مع بعض الزمالء 
في نادي قطر أحيانا، وكنت أستمتع 
ــــا أمــــارس  بــشــكــل غــيــر مــســبــوق وأن
بها  شغفي  كثرة  ومــن  السلة،  كــرة 
دوري  مباريات  ألتابع  أنــام  ال  كنت 
السلة  لكرة  األمريكي  المحترفين 
«NBA» ، وأصبح األمر بالنسبة لي 

إدمانا لهذه اللعبة.

أعشق السيارات

رياضة  من  أخذتنا  أنــت  لكن  ڈ 
هوايات  عــن  مــاذا  أخــرى  لرياضة 

خارج إطار الرياضة؟
- نعم هناك هوايات أخرى لكن 
يــبــقــى األهــــم بــالــنــســبــة لـــي هــوايــتــي 
لــلــســيــارات بــكــافــة أنـــواعـــهـــا، وهــي 
لكن  جـــداً،  وأعشقها  أحبها  هــوايــة 
أحب وأعشق بصفة خاصة سيارات 
ــــبــــورشــــه، وكــنــت  الـــمـــرســـيـــدس وال
ودائماَ  نــوع،  كل  من  واحــدة  أمتلك 
يومي  وبشكل  السيارات  أخبار  أتابع 

في مختلف دول العالم.
ڈ ومن يشاركك عشق السيارات 

من داخل البيت؟
- أوالدي محمد وعبداهللا وغالية 
ولو  مني  أكــثــر  الــســيــارات  يعشقون 
السيارات  أنــواع  عن  أحدهم  سألت 
أو عرضتها عليه على الفور يكشف 
عن ماركة السيارة، وأنت تعرف أن 
الصغار،  يهواها  الباليستيشن  لعبة 

وهـــــم دائــــمــــا يــــركــــزون فــــي لــعــبــة 
الــســيــارات دون كـــرة الــقــدم وهــذا 

يعكس حبهم للسيارات.

صيد البر

ڈ غير السيارات بالتأكيد هناك 
الكثير في الجانب اآلخر من حياة 

مجيب ما هي؟
الصيد  يبقى  لكن  الكثير  هناك   -
االستمتاع  مــن  بها  هــوايــة  الــبــر  فــي 
مرة  مــن  أكثر  أنني  خاصة  الكثير 
كـــنـــت أذهـــــــب مــــع ســــعــــادة الــشــيــخ 
ثــانــي  آل  جـــاســـم  بــــن  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
رئيس جهاز الكرة األسبق في نادي 
الغرافة، للصيد في البر وكان دائما 
مـــا تــكــون كـــل رحــلــة مــخــتــلــفــة عن 
األخـــــرى، وكــنــت وقــتــهــا العــبــاً في 
الغرافة، وحقيقة اعتز بهذه الفترة 
مـــن حـــيـــاتـــي، وأتـــمـــنـــى أن تــتــكــرر 

كثيراً.
ڈ لديك ٣ أوالد ماذا يمثلون لك 

كرياضي؟
ريــاضــي  غــيــر  محمد  كبيرهم   -
بالمرة عمره ١٣ سنة فقط ولم أره 
راغبا في ممارسة كرة القدم بل 
وهو  فقط  بدراسته  مهتم  هو 
يهمني  مــا 

هللا  فالحمد  عبداهللا  أمــا  بــاألســاس، 
ريـــاضـــي لــكــن عــكــســي تــمــامــا فقد 
اخــتــار ريــاضــة «ألــعــاب الــقــوى» بعد 
مسابقة جري في مدرسته ليكشف 
عـــن مــوهــبــة كــبــيــرة فـــي الــســرعــة 
لينضم  األول  المركز  على  ويحصل 
انضم  ثم  ومــن  أسباير،  ألكاديمية 
للغرافة بفريق ألعاب القوى وعمره 
مستقبل  وينتظره  فقط  سنوات   ١٠
باهر، أما ابنتي غالية فمهتمة فقط 

بدراستها وهي في عمر ٨ سنوات.

مستقبل تعليمي

ڈ مــســتــقــبــلــهــم الــتــعــلــيــمــي مـــاذا 
تنظر له ؟

الــتــعــلــيــمــي  أوالدي  مــســتــقــبــل   -
كثيرا  وأهــتــم  لــي  بالنسبة  هــاجــس 
بـــدراســـتـــهـــم إليـــمـــانـــي الـــكـــبـــيـــر أن 
المستقبل في التعليم وهو ما أعمل 
أطمح  مــا  ليحققوا  بدعمهم  عليه 

إليه كأب لهم جميعاً.
أوقاتا  معهم  تقضي  هل  لكن  ڈ 

كثيرة لمتابعتهم؟
قبل  العبا  كنت  عندما  حقيقة   -
االعتزال لم أكن أقضي معهم وقتا 
لوالدتهم  األمــر  أتــرك  وكنت  طويال 
وكانت تقوم بكل ما يلزم بما يعني 
ــوالــد  ال ودور  كـــأم  دورهـــــا  دوريـــــن 
لكن  الصحيح،  التوجيه  بتوجيههم 
الكرة  اعتزلت  بعدما  اختلف  األمــر 
فـــأصـــبـــح لـــــدي مـــزيـــد مــــن الـــوقـــت 
ألجــلــس مــعــهــم حــتــى إنــهــم شــعــروا 
سعيد  وأنــا  وبعد،  قبل  من  بالفارق 

أن أكون بجانبهم طوال الوقت.

مملكة خاصة

ڈ ماذا تمثل لك أسرتك؟
الخاصة  مملكتي  هــي  أســرتــي   -
ـــتـــي اعـــتـــز بـــهـــا فـــكـــل إنــــســــان مــنــا  ال
في  شـــيء  أهـــم  لــه  بالنسبة  أســرتــه 
حياته، واهتمامي باألسرة يأتي في 
بعملي  انشغالي  رغــم  األول  المقام 

فــــي الـــمـــرخـــيـــة لـــكـــن أجـــــد الـــوقـــت 
الــــــذي أعـــطـــيـــه لـــهـــم، وســعــادتــهــم 
مـــن ســعــادتــي والــحــمــد هللا أعــيــش 
حــيــاة هــادئــة، وأكــشــف عــن ســر أنا 
يقوم  من  فأنا  بــأوالدي،  جدا  أهتم 
من  المدارس  وإلــى  من  بتوصيلهم 
وهـــذا  اآلن  وحــتــى  الــحــضــانــة  ســـن 
يمثل متعة بالنسبة لي أن أكون في 

خدمتهم، فهم ثروتي في الحياة.

توقف البزنس

ڈ هــل لــك تــجــارب فــي أعــمــال 
البزنس؟

بالفعل  ويــقــول  مجيب  يبتسم   -
تجارة  فــي  رائــعــة  تجربة  لــي  كانت 
ال  مكاسب  منها  وحققت  األراضــي 
بـــأس بــهــا فــي تــوقــيــت مــعــيــن قبل 

على  تسير  األمــــور  وكــانــت  ذلـــك 
مـــايـــرام، وكــــان مــعــي شــركــاء، 
وســريــع  مــمــتــازا  مــجــاال  وأراه 
ـــوضـــع  ال اآلن  ـــكـــن  ل الـــــربـــــح 
اخـــتـــلـــف تـــوقـــفـــت عــــن هـــذا 
الــنــشــاط لــكــنــنــي أفــكــر في 

البزنس مرة أخرى.
ڈ ومــــن دفـــعـــك لــهــذا 

النشاط ؟
أكـــن  ــــم  ل بـــصـــراحـــة   -
يكون  أن  مــا  يــومــا  أفــكــر 
لــي نــشــاط تـــجـــاري، لكن 
أحــــد أصـــدقـــائـــي هـــو من 
النشاط  لهذا  نظري  لفت 
بعض  حققت  هللا  والحمد 
تجربة  وتعلمت  المكاسب 

جديدة أراها ثرية ورائعة.
العودة  في  تفكر  وهــل  ڈ 

مــن جــديــد لــمــمــارســة نشاط 
تجاري؟

فــي  جــــــــدا  الــــمــــمــــكــــن  مــــــن   -
نشاط  هــنــاك  يــكــون  أن  المستقبل 
تجاري لو كان األمر مجزيا وجيدا، 
اآلن  األمـــر  هـــذا  فــي  التفكير  لــكــن 
جدا  وممكن  اهتماماتي  فــي  ليس 
أن أغير رأيي في أي وقت بحسب 

النشاط الذي ممكن أن أقبل عليه.

ميول فنية

لــك  هــــــل  حـــــامـــــد  مــــجــــيــــب  ڈ 
اهتمامات فنية ؟

تجاه  كثيرا  مــيــاال  أكـــون  ال  قــد   -
ـــفـــن كـــالعـــب كـــــرة ســـابـــق فــكــان  ال
كــل اهــتــمــامــي أن أركـــز فــي الــكــرة 

فقط، لكنني طبيعي مثل أي إنسان 
أبرزهم  المطربين  لبعض  أستمع 
الماجد  وراشــد  عبداهللا  عبدالمجيد 

ونبيل شعيل وحسين الجسمي.
ڈ مــجــيــب هـــل لـــك مــشــاركــات 

مجتمعية ؟
للكرة  العبا  كنت  فأنا  بالتأكيد   -
وطــبــيــعــي أن أكـــــون مــحــط أنــظــار 
اآلخــــريــــن بــطــبــيــعــة الـــشـــهـــرة الــتــي 
ـــكـــرة، فكنت  يــحــظــى بــهــا العـــبـــو ال
أحـــرص دائــمــاً عــلــى الــمــشــاركــة في 
وأنا  وسبق  المجتمعية،  الفعاليات 
العب في السيلية أن ذهبت ومعي 
مــجــمــوعــة مــن العــبــي الــفــريــق إلــى 
أكثر من مدرسة في يوم رياضي 

ولــعــبــنــا كــــرة خــمــاســيــة مع 
وغيري  فأنا  التالميذ، 

جزء  الالعبين  من 
مـــن الــمــجــتــمــع 

أن  والبــــــــــد 
نــــــكــــــون 

قدوة 

منهم  أن  خــاصــة  الــصــغــار،  لــهــؤالء 
مواهب كثيرة.

ڈ أمنية تبحث عن تحقيقها؟
- التوجد أهم من أمنية أن ترى 
أوالدك ناجحين في الحياة دراسياً 
وعــمــلــيــا، فــهــم صــغــار وأتــمــنــى أن 
يحققوا كل طموحاتهم المستقبلية، 

ووقتها سأكون قد حققت أهم 
أمـــنـــيـــة فــــي حـــيـــاتـــي بـــأن 

يكونوا ناجحين بإذن 
اهللا.

مجيب حامد نجم العنابي السابق لـ  منوعات [ :

ــــــوى ــــــق ل ا ــــــــاب  ــــــــع ل أ ــــــــي  ف ــــــق  ل ــــــأ مــــــت ــــــــي  ــــــــن ب ا و  . . لـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة  ا ــــــــي  ت ــــــــرو ث والدي  أ

مجيب حامد أحد نجوم كرة القدم القطرية، الذين أثروا مالعبنا 
الغرافة  نادي  في  صغيراً  برعما  وبدأ  السنوات،  عشرات  مدار  على 
ألم  ومنها  للسيلية  انتقل  ثم  عمره  سنوات  فيه  قضى  الذي 
المرخية  نادي  في  المقام  به  ليستقر  للوكرة  إعارة  ومنها  صالل 
ذلك  بعد  ليتولى  الثانية،  الدرجة  دوري  في  كالعب  مثله  الذي 
ليس  بالتأكيد  مجيب   .. اآلن  بالنادي  الكرة  فريق  مدير  مسؤولية 
ما  وهو  القدم،  كرة  غير  ثانية  اهتمامات  له  بل  فقط  رياضياً 
أو  الكرة  العبي  كانوا  سواء  للمشاهير  اآلخر  الجانب  عليه  يطلق 
وكثيرا  لهم،  المحبة  الجماهير  عن  خافياً  يبقى  ما  وهو  غيرهم، 
الجانب  على  قرب  عن  للتعرف  الجماهير  هذه  الفضول  يدفع  ما 
خالل  من  الضوء  عليه  سنلقي  ما  وهو  الشهير،  للرياضي  اآلخر 
الكرة  فريق  مدير  حامد  مجيب  المعتزل  النجم  مع  الحوار  هذا 

المرخية. بنادي 
عديدة  مفاجآت  وعن  المزيد  عن  ستكشف  التالية  والسطور 

معنا.. فتعالوا  النجم،  هذا  حياة  في 

أســرتــي مملكـتي الخــاصــة

كرة القدم
 أخذتني من السلة 

التي أتابعها 
بشغف كبير

مجيب حاممد

 حوار : سمير البحيري 
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ــــــوى ــــــق ل ا ــــــــاب  ــــــــع ل أ ــــــــي  ف ــــــق  ل ــــــأ مــــــت ـــــــي 

وكثيرا  لهم،  المحبة  الجماهير  عن  خافيا  قى 
الجانب  على  قرب  عن  للتعرف  الجماهير  هذه 
خالل  من  الضوء  عليه  سنلقي  ما  وهو  ير، 
الكرة  فريق  مدير  حامد  مجيب  المعتزل  م

عديدة  مفاجآت  وعن  المزيد  عن  ستكشف 
معنا.. فتعالوا   ،

لقد
من
ابع
ف كب

جـــــد الـــوقـــت 
وســعــادتــهــم 
د هللا أعــيــش 
 عــن ســر أنا 
يقوم  من  أنا 
من  مدارس 
وهـــذا  اآلن  ى 
أن أكون في 

في الحياة.

س

 فــي أعــمــال 

بالفعل  قــول 
تجارة  فــي  ة 
ال  مكاسب  ا 
مــعــيــن قبل
على سير 
شــركــاء، 
وســريــع 
وضـــع
 هـــذا
 في 

هــذا 

ـن 
ون 
كن 
من 
ط 
ض 
ربة
عة.

لعودة
 نشاط 

فــي جــــــــدا 
نشاط  ــنــاك 
جزيا وجيدا، 
اآلن  األمـــر 
جدا  وممكن 
وقت بحسب 

أقبل عليه.

لــك  هــــــل  د 

تجاه  كثيرا  ال 
ســـابـــق فــكــان 
ز فــي الــكــرة 

فقط، لكنني طبيعي مثل أي إنسان 
أبرزهم  المطربين  لبعض  أستمع 
الماجد  وراشــد  عبداهللا  عبدالمجيد 

ونبيل شعيل وحسين الجسمي.
ڈ مــجــيــب هـــل لـــك مــشــاركــات 

مجتمعية ؟
للكرة  العبا  كنت  فأنا  بالتأكيد  -
وطــبــيــعــي أن أكـــــون مــحــط أنــظــار 
اآلخــــريــــن بــطــبــيــعــة الـــشـــهـــرة الــتــي
ـــكـــرة، فكنت  يــحــظــى بــهــا العـــبـــو ال
أحـــرص دائــمــاً عــلــى الــمــشــاركــة في 
وأنا  وسبق  المجتمعية،  الفعاليات 
العب في السيلية أن ذهبت ومعي 
مــجــمــوعــة مــن العــبــي الــفــريــق إلــى 
رياضي يوم أكثر من مدرسة في

ولــعــبــنــا كــــرة خــمــاســيــة مع 
وغيري  فأنا  التالميذ، 

جزء  الالعبين  من 
مـــن الــمــجــتــمــع

أن  والبــــــــــد 
نــــــكــــــون 

قدوة 

منهم  أن  خــاصــة  الــصــغــار،  لــهــؤالء 
مواهب كثيرة.

تحقيقها؟ أمنية تبحث عن ڈ
التوجد أهم من أمنية أن ترى  -
أوالدك ناجحين في الحياة دراسياً 
وعــمــلــيــا، فــهــم صــغــار وأتــمــنــى أن 
يحققوا كل طموحاتهم المستقبلية، 

ووقتها سأكون قد حققت أهم
حـــيـــاتـــي بـــأن  أمـــنـــيـــة فــــي

يكونوا ناجحين بإذن 
اهللا.

دم
ن السلة 

عها
بير

نجال مجيب - محمد وعبداهللا

عبدالمجيد 
عبداهللا مطربي 

المفضل .. وأعشق 
الصيد وعالم 
السيارات

عبداهللا مجيب حامد

محمد مجيب األول في ألعاب القوى

 مجيب حامد 



٧٧
الخميس ٢١ ربيع اآلخر ١٤٣٨ هـ - ١٩ يناير ٢٠١٧ م

المقهى الثقافي

ڈ في البداية حدثنا عن كيفية 
احترافك للمجال الفني؟

في  كانت  المسرح  في  بدايتي   -
مسرحية  خــالل  مــن   ،١٩٧٦ عــام 
والــتــي  اهللا»،  هــــااهللا  فـــوق  «مـــن 
مسرح  خشبة  على  تعرض  كانت 
الــســد، فــي نـــادي الــســد الــريــاضــي، 
بــمــشــاركــة الــفــنــان مــحــمــد الــبــلــم، 
فــالــح فــايــز، وصــالح الــمــال، وكــان 
جـــداً،  دوري فــي الــبــدايــة صــغــيــراً 
حــــيــــث كــــنــــت أقـــــــــوم بــشــخــصــيــة 
ســــاعــــي الــــبــــريــــد، ولــــكــــن بــســبــب 
بــعــض الــمــشــاكــل الــصــغــيــرة الــتــي 
عن  الفنانين  بعض  اعتذر  حدثت 
الــمــشــاركــة، وفــجــأة أخــــذت دور 

البطولة، وبعدها توالت األدوار.
تعتبرها  الفنية  األدوار  أي  ڈ 

نقطة في مسيرتك الفنية؟
قّدمتها  الــتــي  األدوار  جميع   -
أعــتــز بــهــا كــثــيــراً، وســاهــمــت في 
إلى  أقربها  لكن  الفنية،  مسيرتي 
وداد  مــع  الــنــوخــذة  دور  هــو  قلبي 
ــــكــــواري وعـــبـــد الـــعـــزيـــز جــاســم  ال
مسلسل  أول  فــي  بــورشــيــد  وســعــد 
«الدانة»،  فيه  شاركت  تلفزيوني 
مساحة  قــصــر  مــن  الــرغــم  فعلى 
الدور إال أنه كان ذا بعد فني كبير.

الدانة
ڈ مـــا هـــي أطـــــرف الــمــواقــف 

التي حدثت معك أثناء عملك؟
وجهي  على  أخــتــي  صفعتني   -
«الــدانــة»  مسلسل  تابعت  أن  بعد 
المتسّلط،  النوخذة  دوري  وكــان 
يعد  هــــذا  إن  لــهــا  قــلــت  وعـــنـــدمـــا 
ردت عــلــّي  ولــيــس واقـــعـــاً  تــمــثــيــالً 
بالقول «أنت طيب القلب» وليس 
ومن  وشــريــر،  متسلط  أخ  عندي 
قّدمت  أنــي  عرفت  الحادثة  هــذه 
جيد  بشكل  المشاهد  إلــى  دوري 

وقــــــــــد أســــعــــدتــــنــــي 
الصفعة من أختي.

توثيق فني
بتوثيق  قــمــت  ڈ 
عــــــــــــــــــدة أعـــــــــمـــــــــال 
فـــنـــيـــة بــطــريــقــتــك 
الــــخــــاصــــة.. حــدثــنــا 

عن ذلك؟
بــتــوثــيــق  قـــمـــت   -
بــــــعــــــض األعـــــــمـــــــال 
الـــفـــنـــيـــة مــــن خـــالل 

الــيــوتــيــوب، مــمــا عــــّرف األجــيــال 
الفني، وأصبحت  بتراثنا  الجديدة 
تـــلـــك األعــــمــــال أكـــثـــر شـــهـــرة مــع 
هـــــــؤالء الـــمـــمـــثـــلـــيـــن الــــذيــــن لــمــع 

نجمهم قديماً.
من  الــفــن  نشر  فــإن  باختصار   
ضرورة  أصبح  التكنولوجيا  خالل 
مـــلـــحـــة، خـــاصـــة أنـــــه بـــــات يــتــيــح 

على  ليس  الــقــطــري  الــفــن  عــرض 
على  لكن  فقط  المحلي  المستوى 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي أيـــضـــاً، ومــن 
أهم األسباب التي دفعتني لتوثيق 
األعـــمـــال عــلــى يــوتــيــوب هـــو عــدم 
االهتمام بعرض تراثنا الفني على 

قنوات التلفزيون.
الفترة  خــالل  ابتعدت  لماذا  ڈ 

األخيرة عن الساحة الفنية؟
- لست مبتعداً، ولكن هناك سوء 
خالل  يالزمني  حــظ 
ــــفــــتــــرة األخـــــيـــــرة،  ال
فشاركت في مسلسل 
عــدداً  ضم  تلفزيوني 
كبيراً من نجوم الفن 
على المستوى العربي 
ولكن تم منع عرضه 
بــــعــــد االنـــــتـــــهـــــاء مــن 
تــــصــــويــــره، وكـــذلـــك 
بطولة  على  تعاقدت 
مـــســـلـــســـل «عـــــزيـــــزة 
وسدحان» لرمضان المقبل، وتم 

وقف تصويره ألسباب إنتاجية.
عقارب الساعة

تـــجـــربـــتـــك  عــــــن  حـــــّدثـــــنـــــا  ڈ 
الــســيــنــمــائــيــة مــــن خـــــالل فــيــلــم 

عقارب الساعة؟
كـــانـــت  الـــــســـــاعـــــة  عــــــقــــــارب   -
السينما  تاريخ  في  وليدة  تجربة 

يتم  لــم  لــألســف  ولــكــن  القطرية، 
االهتمام بهذا المولود، وهذه هي 
القطرية  الفنية  الساحة  معضلة 
عــلــى كـــافـــة الــمــســتــويــات، ولــيــس 
كان  فلو  السينمائي،  الصعيد  على 
هـــنـــاك اهـــتـــمـــاٌم بــتــلــك الــتــجــربــة 
والتعلم  تــكــرارهــا  عــلــى  وحــــرٌص 
ـــفـــادة من  مـــن أخــطــائــهــا واالســـت
نقاط قوتها وضعفها لكانت لدينا 

اليوم صناعة سينمائية متكاملة.
ترٍد فني

الفنية  الــســاحــة  تقّيم  كيف  ڈ 
بشكل عام في الفترة الحالية؟

الــحــالــة الــمــتــرديــة الــتــي تمر   -
بــهــا الــحــركــة الــفــنــيــة مــنــذ بــدايــة 
األلـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة ُمــحــبــطــة من 
الفن  ومستوى  االتجاهات،  جميع 
الــقــطــري غــيــر مــشــرف، وهــنــاك 
عــــدم اهـــتـــمـــام مـــن الــمــســؤولــيــن 
لــذلــك فنحن  الــمــحــلــي،  بــالــفــنــان 
في أمس الحاجة لربيع فني يُعيد 
النهضة للفنان، وللفنان القطري.
ڈ وأيــــــن الـــفـــنـــانـــون مــــن هـــذا 
التردي وما هو دورهم للنهوض 

بالفن مرة أخرى؟ 
مــن  الــــفــــنــــانــــيــــن  أعـــــفـــــي  ال   -
ــنــا إلــيــه،  هــــذا الـــحـــال الـــــذي وصــل
الفنان  بين  مشتركة  فالمسؤولية 
أطالب  لذلك  الثقافية،  والجهات 

لجميع  اجتماع  هناك  يكون  بــأن 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
المشاكل  جميع  وبحث  المحلية، 
تطوير  وســبــل  منها،  نعاني  الــتــي 

الحركة الفنية.
هوايات مفضلة

عـــن الـــفـــن.. مـــا هي  ڈ بــعــيــداً 
هواياتك المفّضلة؟

- أحب السفر كثيراً، ومشاهدة 
األفـــــــالم األجـــنـــبـــيـــة، 
كلثوم،  ألم  والسماع 
فــــــــــالــــــــــطــــــــــرب مـــــع 
والكلمات  الموسيقى 
ــــم  ــــعــــال يـــــــــأخـــــــــذك ل
تــشــعــر فــيــه بــالــهــدوء 

والراحة. 
مــن  أنـــــت  هــــل  ڈ 
الـــمـــتـــابـــعـــيـــن لـــكـــرة 

القدم؟
مـــتـــابـــعـــاً  لــــســــت   -

جـــيـــداً، ولــكــنــي أهــتــم بــمــشــاهــدة 
مـــبـــاريـــات الــمــنــتــخــب، والـــنـــادي 
الـــعـــربـــي، لــســت مــتــعــصــبــاً ولــكــن 

هزيمة فريقي تصيبني بالضيق.

النوخذة
التي  الــشــخــصــيــات  أكــثــر  مــا  ڈ 

تعشق تجسيدها؟
دور،  أي  بـــأداء  يقوم  الممثل   -

وال أعتقد أن وضع ممثل في إطار 
يفيده،  محّددة  طبيعة  أو  معّين 
خــالل  يسعى  الــجــيــد  الــمــمــثــل  ألن 
طــبــائــع  أداء  إلــــى  الــفــنــي  تــاريــخــه 
مــخــتــلــفــة، لــكــن عــلــى الــرغــم من 
ضرورة إجادة الممثل وجهوزيته 
بعض  هناك  تكون  دور  أي  ألداء 
الــمــمــثــل،  إلــــى  ــبــة  الــمــحــّب األدوار 
أجـــســـد  أن  أحــــــب  نـــفـــســـي  وعــــــن 
الــنــوخــذة،  الــبــحــر  رجـــل  شخصية 
الــشــريــر،  الـــرجـــل  أو 
شــكــلــي  ألن  ربـــــمـــــا 
وصـــوتـــي يــســاعــدانــي 
األدوار،  بهذه  للقيام 
فإنني  عـــام  وبــشــكــل 
األدوار  أداء  أعـــشـــق 
المركبة التي بها كم 
التداخالت  من  وافر 
تكون  ألنــهــا  النفسية 
على  الفضل  صاحبة 
الـــفـــنـــان فــــي إظـــهـــار 

مواهبه.
ڈ مــن هــو الــفــنــان الـــذي تجد 

نفسك متأثراً به؟
فيه،  نفسي  أجد  الذي  الفنان   -
الفائقة  لقدرته  رســتــم،  زكــي  هــو 
أسندت  التي  األدوار  كل  أداء  على 
له على الرغم من تنوعها، إال انه 
كونها  الــشــر  أدوار  فــي  أكــثــر  بــرع 

أكثر تواؤماً معه من حيث الشكل 
والــصــوت وهـــو مــا أجـــده مــتــوفــراً 

في طبيعتي أيضاً.
ـــل األهـــــل  ڈ كـــيـــف كــــــان تـــقـــبُ

لدخولك مجال الفن؟
السهل،  بــاألمــر  هــذا  يكن  لــم   -
فطبيعة مجتمعنا في ذلك الوقت 
في  الــعــمــل  فــكــرة  تستنكر  كــانــت 
هناك  كــان  لذلك  الفني،  المجال 
مــؤيــد  بــيــن  مـــا  اآلراء  فـــي  تــبــايــن 
ومــــــعــــــارض، ولــــكــــن مــــع مــــرور 
أجــعــل  أن  فــــي  نـــجـــحـــت  ــــوقــــت  ال

الجميع يتقبل هذا األمر.
الشخصية  حياتك  عن  مــاذا  ڈ 

وعالقتك بحفيداتك؟
طبيعية  الــشــخــصــيــة  حــيــاتــي   -
عــــادي،  مـــواطـــن  أي  مــثــل  جــــداً 
عاماً  مفتشاً  صباحاً  أعمل  فأنا 
وأتـــفـــرغ  الـــصـــحـــة،  وزارة  فــــي 
بــعــد الــظــهــر لــلــتــمــثــيــل لـــدى ابــن 
يــعــمــل فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
األمـــريـــكـــي بـــاألمـــم الــمــتــحــدة، 
فــي  يــــدرســــون  أوالدي  وبـــاقـــي 
بــريــطــانــيــا، وحــفــيــدتــاي شــيــخــة 
وعـــائـــشـــة هـــمـــا أجــــمــــل مــــا فــي 
بــالــلــهــو  حــيــاتــي، أســتــمــتــع كــثــيــراً 
والـــلـــعـــب مــعــهــمــا، وأشـــعـــر وأنـــا 
مــعــهــمــا كــأنــنــي فـــي عـــالـــم آخــر 

والحنان. البراءة  من 

الفنان عبد اهللا غيفان يكشف لـ منوعات [:

ـــــســـــرح ـــــم ـــــة ال ــــــى خـــــشـــــب ـــــــي الـــــــبـــــــريـــــــد أول أدواري عــــــل ـــــــاع س

ـــي ـــن ـــالزم ــــظ ي ــــح ــــن ســـــــوء ال ــــك لــــســــت مــــبــــتــــعــــداً ول

والـــــراحـــــة  ـــــدوء  ـــــه ال يــمــنــحــنــي  ـــوم  ـــث ـــل ك أم  صــــــوت 

حقيقية ــهــضــة  ــن ل ونـــحـــتـــاج  مـــتـــرديـــة  ــة  ــي ــن ــف ال الـــســـاحـــة 

بالضيق تصيبني  الــمــفــّضــل  فــريــقــي  وهــزيــمــة  المنتخب  ــع  ــّج أش

كتب - هيثم األشقر:

 دخل المجال الفني عام ١٩٧٦ من خالل مسرحية «من فوق هاهللا 
هاهللا»، ويعتبر أحد الفنانين الذي استشعروا خطر ضياع تاريخنا الفني 

فلجأ إلى استخدام اليوتيوب لتوثيق األعمال القطرية القديمة، معتبراً 
أن الساحة الفنية متردية وتحتاج لنهضة حقيقية.

الفنان عبد اهللا غيفان الذي يعشق السفر ومشاهدة األفالم األجنبية 
يقول في حواره مع منوعات [ إنه يشجِّع المنتخب الوطني 

لفريق ضد آخر ولكنه يشعر بالضيق عندما  وال يجد في نفسه تعّصباً 
في وزارة  عاماً  مفتشاً  يخسر منتخبه المفّضل. ويضيف أعمل صباحاً 

الصحة وأقضي أمتع األوقات مع حفيدتّي شيخة وعائشة، كما أنني 
أعشق السفر 

ومشاهدة األفالم األجنبية، وأعشق صوت أم كلثوم الذي يمنحني 
الهدوء والراحة، كاشفاً عن تأثره بالفنان زكي رستم.

 وعن المواقف الطريفة التي حدثت معه يقول: صفعتني أختي 
على وجهي بعد أن تابعت مسلسل «الدانة»، وكان دوري النوخذة 

المتسلّط، وعندما قلت لها إن هذا يعد تمثيالً وليس واقعاً، ردت علّي 
بالقول: «أنت طيب القلب» وليس عندي أخ متسلّط وشرير، كاشفاً عن 

تأثره بالفنان زكي رستم وتفضيله لتقديم أدوار الشر والنوخذة.

أختي صفعتني بسبب دوري في «الدانة»

أعمل صباحاً 
مفتشاً عاماً في 
وزارة الصحة 

أحب السفر 
ومشاهدة األفالم 

األجنبية



التحف الخشبية.. صناعة تتحدى الزمن
صــنــاعــة الــنــمــاذج الــخــشــبــيــة فـــن قــديــم بـــدأ في 
الماضي ومستمر إلى وقتنا الحالي ليروي قصصاً 
عـــن حــيــاة الــمــاضــي مـــن خـــالل نـــمـــاذج الــســنــابــيــك 
، والــــدامــــة وســـاعـــة الــحــائــط وحـــامـــل الــمــصــحــف 
والــصــنــاديــق الــقــديــمــة الــتــي تُــحــفــظ بــهــا األغـــراض 

الثمينة.
خشب  بواسطة  الخشبية  النماذج  صناعة  وتتم 
وأثمنها  الخشب  أنــواع  أحسن  من  يُعد  الــذي  الساج 

والذي يتميز بصالبته وقوة تماسكه ويمكن صقله 
التفاصيل  جميع  موضحاً  بسهولة،  عديدة  ألشكال 

بداخل النموذج.
مــدة  فــي  السنابيك  ســفــن  نــمــاذج  صــنــاعــة  وتــتــم 
تفاصيلها  كــل  تجمع  الــزمــن  مــن  شــهــراً  تتعدى  ال 
الــصــغــيــرة وأمـــاكـــن الــطــاقــم الــبــحــري فــضــالً عن 
السمك  صيد  عملية  فــي  تستخدم  الــتــي  الــمــعــدات 
والغوص عن اللؤلؤ، والتي تمتد فترة صناعتها إلى 
 ١٠ إلى   ٥ بين  بما  سعرها  ويقدر  العمل  من  شهر 
آالف ريال ونموذج السفينة الصغيرة بـ ٤٠٠ ريال.

لوحة  بصناعة  الخشبية  الــنــمــاذج  صــانــع  ويــقــوم 
والتي  السنين  آالف  إلى  تمتد  التي  القديمة  الدامة 
الدولة  وتوارثتها  الفرعونية  الحضارة  من  انتقلت 
الــعــثــمــانــيــة ومـــن ثــم انــتــقــلــت إلـــى الــخــلــيــج الــعــربــي 

بين األجداد. لتصبح اللعبة األكثر انتشاراً 
من  الــنــمــاذج  مــن  العديد  الــنــمــاذج  صانع  ويــقــدم 
والدامة  السنبوك  خالف  فعلى  والحاضر  الماضي 
حاملة  نماذج  بصناعة  يقوم  الخشبية،  والصناديق 
المزخرفة  الخشبية  الحائط  وساعات  للمصحف 

وعجلة قيادة السفن.

يمتلك خبرة ١٧ عاماً في سوق العلي.. سوماد:

ية
دو

ن ي
ه
ساعة يدك تحدد وضعك االقتصاديساعة يدك تحدد وضعك االقتصاديم

« الـــســـاعـــاتـــي» ســــومــــاد صــاحــب 
الخمسة واألربعين عاماً، منذ الصغر 
وهو يهوى الساعات ويبحث عنها في 
مقاطعة باريسال جنوب بنجالديش، 
الساعات  محالت  على  يــتــرّدد  وكــان 
المختلفة  الــســاعــات  أنـــــواع  لــمــعــرفــة 
أن  إلى  استبدالها،  وكيفية  وأجزائها 
الساعات  تصليح  في  محترفاً  أصبح 

بكافة أنواعها.

١٧ عاماً في سوق العلي 
وقال: منذ ١٧ عاماً وأنا أعمل هنا 
يعرفني،  الجميع  الــعــلــي،  ســـوق  فــي 
وأعرف زبائني من ساعاتهم .. لكل 
يظهر  محدد  اقتصادي  وضــع  زبــون 
زال  ومـــا  معصمه،  ســاعــة  فــي  جــلــيــاً 
جــزءاً  الساعة  في  يجدون  الكثيرون 
منها  ويقتنون  وأناقتهم  زينتهم  من 

ما يناسب إمكاناتهم المادية.
وقـــــــال: لـــقـــد تــــطــــّورت األجـــهـــزة 
الــحــديــثــة ووّفـــــــرت عــلــى الــجــمــهــور 
عن  تغني  التي  األجــهــزة  مــن  الكثير 
قليلة  قلة  باستثناء  الساعات،  ارتــداء 
من الناس التزال تتخذ من الساعات 
منها  تــتــخــذ  أو  لــمــعــاصــمــهــم  زيـــنـــة 
تذكارات يصعب التخلي عنها، وقبل 
سنوات قبل ظهور الهواتف المحمولة 
كان هذا المحل ممتلئاً بالساعات من 
والتي  واألحــجــام  األصــنــاف  مختلف 
بسيطة  ألســبــاب  العمل  عــن  تــوّقــفــت 
ال يــســتــطــيــع مـــــالك تـــلـــك الـــســـاعـــات 
اكتشافها، ما يجعلهم يفدون بها على 

المحل إلصالحها.

أدوات الصيانة
المستخدمة  األدوات  أبـــرز  وعـــن 
فــــي الــتــصــلــيــح مــــن مـــحـــالت ســـوق 
وفرشاة  بطاريات  لدينا  قال  واقــف، 
الـــتـــنـــظـــيـــف والــــمــــقــــص والـــمـــلـــقـــاط 
والـــكـــمـــاشـــة والــســكــيــن والــمــســامــيــر 
وجــهــاز الــتــرمــوتــر الـــذي يقيس قــوة 

البطارية. 
 الزبائن نوعان 

وأضـــــاف: زبــائــن الــمــحــل نــوعــان، 
فالنوع األّول يشتري الساعات الثمينة 
تتعطل  ال  الــتــي  العالية  الــجــودة  ذات 
منهم  البعض  زال  ما  حيث  بسهولة، 

يأتون إلى المحل طلباً لتصليح الساعة 
في حالة ما إذا توقفت، والنوع الثاني 
الساعات؛  بتصليح  كثيراً  مهتم  غير 
ألنه يقتني أنواعاً رخيصة تتعطل بعد 
ثم  ومن  جودتها  لعدم  قليلة  أسابيع 
تقوم برميها وشراء غيرها؛ ألن ثمن 
هذا النوع من الساعات رخيص جداً، 

بحيث يكاد يقارب ثمن تصليحه.
 ساعات رخيصة 

وأوضح أن هناك انتشاراً للساعات 
الــرخــيــصــة الــثــمــن بــــاألســــواق وعــلــى 
صــفــحــات الــمــواقــع والــتــي ال يــتــعــّدى 
ســعــر الـــواحـــدة منها ٣٠ ريــــاالً، وقــد 

تـــجـــدهـــا بـــــــ٢٠ ريــــــــاالً، األمــــــر الــــذي 
إحدى  بطارية  استبدال  تكلفة  جعل 
هـــذه الــســاعــات يــســاوي ســعــر ساعة 
ــنــوع مــن الــســاعــات  جـــديـــدة، وهــــذا ال
يــلــجــأ إلــيــه مـــحـــدودو الـــدخـــل الــذيــن 
ذات  ال يــســتــطــيــعــون شـــــراء ســـاعـــات 
ماركات عالمية، ألن تكلفتها عالية، 
تتعّطل  ما  غالباً  الرخيصة  فالساعة 
بعد اقتنائها بفترة وجيزة، لتستبدل 
بأخرى جديدة، نظراً لكثرة أعطالها 
ما  للتصليح،  قابلة  غير  تجعلها  التي 
بكل  منها  يتخّلص  مقتنيها  يجعل 

بساطة ليستبدلها بأخرى.

الخميس ٢١ ربيع اآلخر ١٤٣٨ هـ - ١٩ يناير ٢٠١٧ م 

كتب - إبراهيم صالح: 

السنبوك.. أقدم المراكب الخليجية 

مـــجـــمـــوعـــة مــــن األطــــفــــال يـــقـــودون 
دراجــــــــات نــــاريــــة مــصــمــمــة خــصــيــصــاً 
ألبنائهم  اآلباء  يسمح  حيث  ألعمارهم، 

بــقــيــادة هـــذه الــنــوعــيــة مـــن الـــدراجـــات 
السرعة  حيث  من  ألعمارهم  المناسبة 

والحجم.

الدوحة - [: القرع أو اليقطين هو 
صنف من النباتات ذو شكٍل دائري وملمس 
يــتــراوح  ولــونــه  قليال  ومضلع  سلس  نــاعــم، 
البرتقالي   الــلــون  إلــى  الــغــامــق  األصــفــر  بين 

وقشرته سميكة.
حجمها،  بكبر  أصــنــافــه  بــعــض  وتتميز 
حــيــث يــنــتــشــر فـــي الـــســـوق الــقــطــري أنــــواع 
والحجم،  بالشكل  اليقطين  مــن  مختلفة 

ومــعــظــم الــمــتــوفــر يـــكـــون نـــاتـــج الـــمـــزارع 
الــقــطــريــة الــتــي تــحــرص عــلــى زراعــــة هــذا 
المستهلكون  يفضله  الذي  النبات  من  النوع 
ويتميز  مختلفة  بطرق  بإعداده  ويقومون 

أنه يطبخ كطعام مالح أو حلو.
عــدســة [ رصــــدت بــائــعــاً يــتــوســط 
نبات اليقطين داخل ساحة بيع الخضراوات 

المحلية بالسوق.

يــحــرص فــي الــوقــت الــحــالــي عــدد كبير 
لترعى  أغنامهم  إطــالق  على  الــرعــاة  مــن 
األراضــي  اكتست  أن  بعد  القطري  البر  في 
المفضل  الغذاء  يعد  الذي  األخضر  بالعشب 

للحالل.

عــدســة [ رصــــدت مــجــمــوعــة من 
حيث  الخريب  بر  في  ترعى  التي  األغنام 
واسعة  مــراع  بوجود  المنطقة  هذه  تتميز 
تجذب العديد من الرعاة لتسريح أغنامهم 

فيها خالل هذه الفترة من العام.

بائع اليقطين

الشتاء موسم تسريح األغنام في البر

قيادة الدراجات
متعة األطفال
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