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صالح بن عفصان العفصان الكواري

الخميس ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ - ١٢ يناير ٢٠١٧م

٦٤ ٪ منهم يعدونه أولوية في حياتهم

كــشــف   :] مــــنــــوعــــات   - الـــــدوحـــــة 
أن   ] منوعات  أجرته  رأي  استطالع 
٦٤٫٣٪ من الطلبة يعتبرون الجوال الوسيلة 
المثلى لمحاربة األحاديث المغلوطة، ويُعد 
أولـــويـــة فـــي حــيــاتــهــم ال يــمــكــن االســتــغــنــاء 
عنه. في حين اعتبر ٣٥٫٧٪ من الطلبة أنه 

مجرد وسيلة رفاهية.
رحلتهم  أن  الـــطـــالب،  مــن  عـــدد  وبــيَّــن 
حيث  الــجــوال،  بـــدون  تكتمل  ال  الــدراســيــة 
ارتبطت المحاضرات والمشاريع باستخدام 
كوسيلة  اســتــخــدامــه  عـــن  فــضــالً  الــهــاتــف، 
والثقافية،  الــدراســيــة  الــمــعــلــومــات  لــتــبــادل 
للتوعية  المثالية  الوسيلة  اعــتــبــاره  كــذلــك 
الدينية حيث يمكن مستخدميه من توصيل 
 ، بسيط  بمجهود  كبيرة  ألعــداد  المعلومة 
االستخدام  من  نفسه  الوقت  في  محذرين 
الخاطئ للجوال والذي قد يصل إلى مرحلة 
اإلدمان حيث يُعد السبب الرئيسي في البعد 
األســـــري، وكـــذلـــك عـــدم إتـــاحـــة الـــجـــواالت 

لألطفال إال ألغراض تعليمية وثقافية.

الجوال هوس الشباب

أشــاد   :] مــنــوعــات  الدوحة- 
عـــــدد مــــن اإلعـــالمـــيـــيـــن ومـــســـؤولـــي 
والخبراء  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الــوزراء  من  عدد  بامتالك  التربويين 
حـــســـابـــات خـــاصـــة بــهــم عــلــى مــوقــع 
التواصل االجتماعي «تويتر» جميعها 
مع  خاللها  من  يتفاعلون  «موثقة»، 
الــدولــة،  فــي  والمقيمين  المواطنين 

وينقلون عبرها أنشطتهم وجهودهم 
لتحقيق األهداف المرصودة للنهوض 

بالدولة كالً فيما يخص وزارته.
الخطوة  أهمية  على  هـــؤالء  وأكـــد 
لكال الطرفين للتواصل بشكل مباشر 
في  تسهم  وأريــحــيــة،حــيــث  بــســهــولــة 
بــدون  الجمهور  مــع  الــتــواصــل  تفعيل 
لمعرفة  كبيرة  فرصة  وتعتبر  تعقيد 

الجمهور  يــقــوم  حيث  الــشــارع،  نبض 
ومكامن  السلبيات  كشف  في  بــدوره 
على الصالح  الخلل بما ينعكس إيجاباً 

العام.
وشــدد هــؤالء على ضــرورة توفير 
الوزير  مع  جماهيري  اتصال  وسيلة 
خاصة سواء كان تويتر أو غيره،خاصة 
فــي الـــظـــروف الــطــارئــة بــهــدف درء 

الشائعات، وكذلك أن يتحلى المواطن 
وأال  المسؤولية،  مــن  عالية  بــدرجــة 
يــســتــخــدم هـــــذه الـــحـــســـابـــات بــشــكــل 
الشخصية  المصالح  ولقضاء  خاطئ، 
وتحسين  العام،  للصالح  وإنما  فقط، 

أداء العمل داخل المؤسسات. 

ماذا يمثل الهاتف الذكي في حياتك؟

أولوية
٪ ٦٤٫٣

رفاهية
٪ ٣٥٫٧

علي عبد االستار :

مشاعل الجابر ..مشاعل الجابر ..
أصغر مؤلفة أصغر مؤلفة 
في قطرفي قطر

صعوبات تمنع دمج
ذوي اإلعاقة

سوق واقف .. قبلة السائحينسوق واقف .. قبلة السائحين
فريد  بموقع  واقــف  سوق  يتمتع  منوعات [:  الدوحة- 
حيث  العام  مــدار  على  للسياح  قبلة  ويعتبر  الدوحة،  قلب  في 
يجمع بين األصالة والحداثة، ويستضيف السوق التاريخي عدداً 
كبيراً من الحفالت والعروض والتي تساهم في زيادة معدالت 
بالحياة  نابض  تسّوقي  بمشهد  المكان  وينفرد  السياح،  تدفق 
المطاعم  إلى  باإلضافة  التقليدية  الحرف  عروض  خالل  من 

والمقاهي المشحونة باألحاسيس.

محمد السليطي .. محمد السليطي .. 
من عالم  العقارات  إلى كرة القدممن عالم  العقارات  إلى كرة القدم

٧٧
القرضاوي أستاذي .. القرضاوي أستاذي .. 
وعبد الوهاب أبهرنيوعبد الوهاب أبهرني

٤٤

٦٦

٢٢

الدوحة- منوعات [: شدد عدد من األخصائيات 
آمنة  كبيئة  المدرسية  المباني  وفـــرت  الــدولــة  أن  على 
لتسهيل عملية الدمج، من خالل توفيرالمرافق الخاصة 
التعليم  عملية  فــي  الطلبة  لــمــســاعــدة  مــصــادر  وغــرفــة 
والــتــعــلــم، وتــوفــيــر الـــمـــواصـــالت لــإلعــاقــات الــحــركــيــة ، 
األخصائي  قبل  مــن  عليها  الموافقة  يتم  التي  والــكــوادر 

التابع لوزارة التعليم.

٤

٥

٣



الــديــن  كــمــال  محمد  شـــّدد   
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـــــــجـــــــّوال فــي 
ســرعــة نــشــر الــثــقــافــة الــديــنــيــة 
واإلرشــــــــــــــــــــادات والــــنــــصــــائــــح 
واألصــدقــاء.  لألهالي  الحياتية 
وقــــــــال: تــكــمــن أهـــمـــيـــتـــه فــي 
من  مــجــمــوعــة  إيــصــال  كيفية 
األحـــاديـــث عــن طــريــق وســائــل 
المختلفة  االجتماعي  التواصل 
عناء،  دون  قياسي  وقــت  فــي 
فـــقـــط مــــن خـــــالل كـــبـــســـة زر 
تصل المعلومات إلى أكبر عدد 

المغلوطة  األحاديث  لمحاربة  المثلى  الوسيلة  يعد  كما  ممكن. 
التي تنتشر وإمكانية تتبعها لمعرفة مصدرها، فضالً عن بيان 

األحاديث الصحيحة ونشرها لتعم الفائدة للمجتمع ككل.

٢٢
الخميس ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ - ١٢ يناير ٢٠١٧مالخميس ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ - ١٢ يناير ٢٠١٧م

يعتبرونه أولوية في حياتهم.. استطالع منوعات [:

ماذا يمثل الهاتف الذكي في حياتك؟

متى اقتنيت أول هاتف ذكي؟

ما عدد الهواتف الذكية التي تملكها؟

الجّوال  .. هوس ٦٤ ٪ من الطلبة
ــــــــــــجــــــــــــّوال ال بــــــــــــــــــــدون  ــــــل  ــــــم ــــــت ــــــك ت ال  ــــــــــــة  ــــــــــــدراســــــــــــي ال ـــــــا  ـــــــن ـــــــت ـــــــل رح طــــــــــــــــــــالب: 

 كشف استطالع رأي أجرته [ أن ٦٤٫٣٪ من الطلبة 
يعتبرون الجّوال الوسيلة المثلى لمحاربة األحاديث المغلوطة، 

ويُعد أولوية في حياتهم ال يمكن االستغناء عنه. في حين 
اعتبر ٣٥٫٧٪ من الطلبة أنه مجّرد وسيلة رفاهية.

 ووفقاً لنتائج االستطالع فإن ٦٧٫٦٪ يستخدمون الجوال منذ 
أكثر من ٥ سنوات، و ٢٨٫٢ ٪ من العّينة يستخدمونه منذ ثالثة 

سنوات، و ٤٫٢ ٪ منذ سنة واحدة، فيما أشار ٥٠٪ إلى امتالكهم 
واحداً، بينما ١٥٫٣٪ من عّينة  لجوالين و٣٤٫٧ يمتلكون جهازاً 

البحث يمتلكون أكثر من جهازين.
 وكشف االستطالع أيضاً أن ٥٨٫٣٪ يضطرون لتغيير الجوال 

بسبب تكرار األعطال، في حين أن ٤١٫٧٪ من الطلبة «عينة 
االستطالع» يقتنون الجوال األحدث بالرغم من عدم حاجتهم 

إليه.  وبّين عدد من الطالب، أن رحلتهم الدراسية ال تكتمل 
بدون الجوال، حيث ارتبطت المحاضرات والمشاريع باستخدام 

عن استخدامه كوسيلة لتبادل المعلومات  الهاتف، فضالً 
الدراسية والثقافية، كذلك اعتباره الوسيلة المثالية للتوعية 
الدينية حيث يمّكن مستخدميه من توصيل المعلومة ألعداد 

كبيرة بمجهود بسيط ، محّذرين في الوقت نفسه من 
االستخدام الخاطئ للجوال والذي قد يصل إلى مرحلة اإلدمان 

حيث يُعد السبب الرئيسي في البعد األسري، وكذلك عدم إتاحة 
الجّواالت لألطفال إال ألغراض تعليمية وثقافية.

الوسيلة المثلى 
لمحاربة 

األحاديث 
المغلوطة

أولوية
٪ ٦٤٫٣

سنة
٪ ٤٫٢ 

أكثر من اثنين.    
٪ ١٥٫٣

٥  سنوات وأكثر     
٪ ٦٧٫٦

هاتفان
٪ ٥٠ 

٣ سنوات 
٪ ٢٨٫٢

هاتف واحد 
٪ ٣٤٫٧

رفاهية
٪ ٣٥٫٧

ما األسباب التي تدفعك إلى تغيير الهواتف الذكية ؟

اقتناء األحدث 
٪ ٤١٫٧

تكرر األعطال 
في الهاتف 
القديم ٥٨٫٣ ٪

ما أول شيء تفعله عند االستيقاظ صباحاً؟
الصالة
الجلوس مع  ٣٨ ٪

األهل ٢٫٨ ٪
ال

تفحص الهاتف  ٧٥ ٪
٪ ٥٩٫٢

هل يمكنك االستغناء عن الهاتف مدة ٢٤ ساعة؟

نعم
السيارة ٢٥ ٪

٪ ٥٦٫٥ 

لو خيرت بين  السيارة والهاتف أيهما تختار؟

الهاتف
٪ ٤٣٫٥ 

محمد المبارك:

ناصر الشمري:

محمد حمود:

 حّذر محمد المبارك من استخدام الجّوال كوسيلة ترفيه 
الجّوال  باستخدام  لألطفال  السماح  عدم  إلى  داعياً  لألطفال، 
اإلبــداعــيــة  طاقتهم  ويفقدهم  أوقــاتــهــم  منهم  يَــســرق  الـــذي 

ويحّولهم إلى مجرد مشاهدين غير فاعلين.
 وقــال الــمــبــارك: إن اســتــخــدام األطــفــال لــلــجــّوال يجب أن 
يقتصر على الضروريات وعند الحاجة فقط، مع ضرورة أن 
يتم حصر استخدامه لما بعد المرحلة االبتدائية وسط رقابة 
من  االستفادة  إمكانية  إلى  نفسه  الوقت  في  مشيراً  أسرية، 
الجّوال في تعليم الطفل الحروف األبجدية، أو مشاهدة فيلم 

تعليمي تربوي ينمي الجانب الفكري ويزيد من ثقافته.

بعض  استخدام  إن  الشمري:  ناصر  قــال   
الــطــلــبــة لـــلـــجـــّوال وصــــل إلــــى حـــد اإلدمـــــان 
وأدخلهم في حالة من االنطوائية حرمتهم 
مـــن الــــقــــدرة عــلــى الـــتـــواصـــل الــمــبــاشــر مع 
الجميع  محادثة  على  واالقتصار  اآلخــريــن، 
عبر شاشات التليفون، األمر الذي تسّبب في 
كثير من حاالت البعد األسري، حيث يجلس 
بهاتفه  منشغالً  أســرتــه  أفــــراد  مــع  الــطــالــب 
وعالمه الخاص، األمر الذي يصيب اآلخرين 
عن توّلد فكرة عدم االحترام  بالملل، فضالً 

والتجاهل أو قلة االهتمام.

 أكــد محمد حــمــود الــشــمــري أنــه ال يمكن االســتــغــنــاء عن 
الجّوال في ظل تسارع الحياة اليومية للطالب واعتماده على 
الهاتف في العملية الدراسية، فضالً عن التواصل المستمر مع 
باإلضافة  المختلفة،  المشاريع  داخــل  المهام  لتوزيع  الطلبة 
طريق  عن  المدّرسين  من  والواجبات  المناقشات  تلقي  إلــى 
وسهولة،  اإليميل، وهو ما جعل العملية التعليمية أكثر يسراً 
ومّهد لالستغناء عن أجهزة الكمبيوتر المحمول بشكل كبير.

المعامالت  تخليص  في  الجّوال  دور  على  الشمري  وشّدد   
الحكومية وعدم االضطرار للذهاب إلى مجّمعات الخدمات 
وقــضــاء ســاعــات فــي اســتــخــالص األوراق، فــي حــيــن وّفـــرة 
التطبيقات الحكومية العديد من الخدمات وإمكانية االنتهاء 

من جميع اإلجراءات من منزلك.

محمد المبارك

ناصر الشمري

محمد كمال الدين

محمد حمود

كتب - إبراهيم صالح:

الجّواالت تُفقد األطفال طاقتهم اإلبداعية

يسّبب االنطوائية والبعد األسري 

الجّوال الوسيلة األسرع لتحصيل العلوم الدراسية 

عوض الحبابي: 
تغيير الهاتف يخضع 
العتبارات عدة

تغيير  أن  الــحــبــابــي  عــــوض  اعــتــبــر 
أبرزها  اعتبارات  لعدة  يخضع  الــجــّوال 
األعــــطــــال الـــمـــتـــكـــّررة بــعــد فـــتـــرة من 
اســتــخــدامــه، فــضــالً عــن بـــطء الــجــهــاز 
الشاشة  انــكــســار  أو  الــبــطــاريــة  وضــعــف 
وعـــــدم الــــقــــدرة عــلــى رؤيـــــة مــحــتــوى 

الجوال بشكل جيد.
 ولــفــت الــحــبــابــي إلـــى قــيــام البعض 
دون  الحديثة  الــهــواتــف  أجــهــزة  بــشــراء 
الــحــاجــة لــهــا، وإنـــمـــا ســعــيــاً لــلــمــبــاهــاة 
واالســـتـــعـــراض أمــــام اآلخـــريـــن بغض 
الـــنـــظـــر عــــن مـــمـــيـــزات الـــهـــاتـــف وهـــل 

يتناسب مع استخدامه من عدمه.

محمد كمال الدين:  وسيلة 
سريعة لنشر الثقافة الدينية 

ل و ج ون ب ل ي

المثلى 
اربة 

ديث 
وطة

استطالعات
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منصة للحوار الجماهيري ورصد نبض الشارع

أسرار حسابات الوزراء على مواقع التواصل
ـــة ـــغ ـــال ـــب ـــم ــــــن ال ـــــداً ع ـــــي ـــــع ــــة ب ــــي ــــع ــــواق ــــــــــرد ب فقطال ــا  ــه ــجــازات إلن تــــروج  لــلــمــؤســســات  ــيــة  ــرون ــكــت اإلل ــع  ــواق ــم ال

ــة ــي ــط ــع ال د.خــــــالــــــد  لـــحـــســـاب  مـــتـــابـــع  ألــــــف   ٤٩

ومسؤولي  اإلعالميين  من  عدد  أشاد   
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــخــبــراء 
الــتــربــويــيــن بــامــتــالك عـــدد مـــن الـــــوزراء 
حسابات خاصة بهم على موقع التواصل 
«موثقة»،  جميعها  «تويتر»  االجتماعي 
يــتــفــاعــلــون مـــن خــاللــهــا مـــع الــمــواطــنــيــن 
عبرها  وينقلون  الدولة،  في  والمقيمين 
األهــداف  لتحقيق  وجهودهم  أنشطتهم 
فيما  كــالً  بــالــدولــة  للنهوض  الــمــرصــودة 

يخص وزارته.
لكال  الخطوة  أهمية  على  هــؤالء  وأكــد 
بسهولة  مباشر  بشكل  للتواصل  الطرفين 
وأريحية،حيث تسهم في تفعيل التواصل 
مع الجمهور بدون تعقيد وتعتبر فرصة 
كبيرة لمعرفة نبض الشارع، حيث يقوم 
الــجــمــهــور بـــــدوره فـــي كــشــف الــســلــبــيــات 
على  إيجاباً  ينعكس  بما  الخلل  ومكامن 

الصالح العام.
وشـــــدد هـــــؤالء عــلــى ضــــــرورة تــوفــيــر 

وســيــلــة اتـــصـــال جــمــاهــيــري مـــع الــوزيــر 

غيره،خاصة  أو  تويتر  كان  ســواء  خاصة 

فــــي الـــــظـــــروف الــــطــــارئــــة بــــهــــدف درء 

المواطن  يتحلى  أن  وكــذلــك  الــشــائــعــات، 

بـــدرجـــة عــالــيــة مـــن الـــمـــســـؤولـــيـــة، وأال 

خاطئ،  بشكل  الحسابات  هــذه  يستخدم 

ولقضاء المصالح الشخصية فقط ،وإنما 

للصالح العام، وتحسين أداء العمل داخل 

المؤسسات.

لهم  الذين  الـــوزراء  أبــرز  من 
سعادة  «تويتر»  على  حسابات 
عبدالرحمن  بــن  محمد  الشيخ 
الــذي  الخارجية  وزيــر  ثاني  آل 
ألــف   ٢٢٫٤) مـــن  أكـــثـــر  يــتــابــعــه 
حسابه  تــحــول  والــــذي  مــتــابــع)، 
إلى منصة دبلوماسية تعبر عن 
القضايا  تــجــاه  الـــدولـــة  مــواقــف 
الخارجية، في الوقت الذي تنقل 
الدبلوماسية  جوالته  جهود  فيه 

المتواصلة، أيضاً سعادة الدكتور 
وزيــر  العطية  محمد  بــن  خالد 
ـــدفـــاع  الـــذي  الـــدولـــة لـــشـــؤون ال
ألـــف   ٤٩) مــــن  أكــــثــــر  يـــتـــابـــعـــه 
التغريد  على  ويحرص  متابع)، 
للتواصل  واألخـــرى  الفينة  بين 
والمجتمع،كذلك  متابعيه  مــع 
ســــعــــادة الــــدكــــتــــور مــحــمــد بــن 
عــبــد الـــواحـــد الـــحـــمـــادي، وزيـــر 
الــذي  الــعــالــي  والتعليم  التعليم 

ألـــف   ١١) مــــن  أكــــثــــر  يـــتـــابـــعـــه 
وزارة  لطبيعة  ونــظــراً  مــتــابــع)، 
مع  عملها  يتماس  التي  التعليم 
المواطنين والمقيمين مباشرة، 
التعليم  وزيــــر  حــســاب  يــحــظــى 
بــديــنــامــكــيــة كـــبـــيـــرة وتــفــاعــل 
جانب  إلى  المجتمع،  مع  واضح 
حرصه الدائم على نقل األنشطة 
التي تقوم بها الوزارة والمدارس 

المميزة.

حساب وزير الخارجية منصة دبلوماسيةحساب وزير الخارجية منصة دبلوماسية

راشد العودة:

خليفة الهارون: 

ابتسام الغفاري: 

خولة مرتضوي:

حسابات  بــوجــود  تـــربـــوي»:  خبير  الــعــودة «  راشـــد  رحـــب 
للوزراء وللمسؤولين وأصحاب القرارات على مواقع التواصل 
االجتماعي «تويتر» لما له من أهمية كبيرة، وقال إن هذه 
الحسابات تقرب المسافة بين الجمهور والوزارات وأصحاب 
توصلنا إلى حلول  وشفافاً  القرار، وكلما كان التفاعل إيجابياً 
للكثير من القضايا العالقة، خاصة في الوزارات والمؤسسات 

الخدمية.
الطرفين  بين  التواصل  تفعل  الحسابات  هذه  قائالً:  وتابع 
بعيداً عن اإلجراءات اإلدارية المعقدة، كما أن تواصل المواطن  
المباشر مع هرم الوزارة يكسر الحاجز، ويزيل الحدود، التي 
أن  كما  ـــوزارات،  ال من  بالكثير  ومفتعلة  مصطنعة  اعتبرها 
«تويتر» فرصة كبيرة لمعرفة نبض الشارع، ودرجة ثقافته 
واتجاهاته واهتماماته، وعلى ضوء ذلك يمكن رسم سياسات 
لتفعيل  المسؤولين   وكبار  الــوزراء  كافة  ندعو  لذلك  معينة، 
هذا المنبر المؤثر،وأن تكون ردودهم شفافة ومقنعة وذات 
جدوى، وأال يقتصر الرد على تصريح المسؤول بما سيتخذه 
من إجراءات، أو ترويجه لمشروع ما، أو لمجرد الظهور، بل 

نتمنى أن يكون التفاعل دائماً إيجابياً وملموساً. 
وأثنى العودة على فتح وزير التعليم والتعليم العالي حساباً 
جديرة  مــبــادرة  الخطوة  هــذه  اعتبر  قــائــالً:  تويتر،  على  لــه 

باالحترام.

األعمال  رواد  جمعية  رئيس  الــهــارون  صالح  خليفة  شــدد 
ومجموعة   »  I love Qatar» لشبكة  التنفيذي  والــمــديــر 
وزيــر  كــل  يــقــوم  أن  ضـــرورة  على  التقني  والخبير   H.U.G
بتوفير وسيلة اتصال يستطيع الجمهور من خاللها  التواصل 

معه والحصول على إجابات الستفساراته.
وقال يتمتع كل وزير بحرية إنشاء حساب على تويتر، وفي 
متابعاً  يكون  أن  بد  فال  تويتر  على  حساب  إنشاء  قــرر  حالة 
له، وفي حالة أن قرر عدم رغبته في إنشاء حساب له  جيداً 

فهنا ال بد أن يكون هناك قناة اتصال بديلة.
وتابع قائالً: أغلب المؤسسات لها مواقع على وسائل التواصل 
أن  بمعنى  واحــد  طــرف  من  يكون  أغلبها  ولكن  االجتماعي 
فهم  إلنجازاتها،  وتــروج  الرسائل  ترسل  من  هي  المؤسسة 
يبعثون فقط برسائلهم كوسيلة دعائية لهم، وهذا معناه أن 
الرسائل تأتي من طرف واحد، وهذا ال يرضي الجمهور الذي 
ويتلقى  رأيــه،  عن  ويعبر  ومتواجداً  مشاركاً  يكون  أن  يريد 

ردوداً الستفساراته. 
اإللكترونية  بــالــرســائــل  مهتماً  اآلن  الــكــل  أصــبــح  وأوضـــح 
كمجلس  صار  االجتماعي  فالتواصل  التعامل،  في  ويفضلونها 

افتراضي. 

بحاجة  نحن  تكنولوجيا:  اختصاصية  الغفاري  ابتسام  قالت   
ماسة إلى هذه الحسابات في الظروف الطارئة، فهي المرشد 
مطر  كسقوط  طــارئ  ظــرف  حــدوث  عند  فمثالً  لنا،  الصحيح 
غزير على البالد، وعدم معرفة أولياء األمور باستمرار الدراسة 
هذه  أن  على  عــالوة  المختص،  الوزير  تغريدة  تفيد  هنا  ال،  أم 
الحسابات تكون مهمة جداً للوزير نفسه يتعرف من خاللها على 
ردة فعل الجمهور على قرار ما قد اتخذ، كما أن هذه الحسابات 
أداء  تحسين  على  نفسه،وتساعده  للوزير  عوناً  تكون  أن  ممكن 
العمل داخل مؤسسته، ووسيلة فعالة لوأد أي إشاعات، ولكن في 
المسؤولية،  من  عالية  بدرجة  الجميع  يتحلى  أن  يجب  المقابل 
فال يحول هذه الحساب إلى وسيلة  لقضاء المصالح الشخصية. 
فسيقومون  بالمسؤولية  الجميع  يتحل  لم  إذا  قائلة:  وتابعت 
بإيصال أي مشكلة صغيرة كانت أو كبيرة إلى المسؤول، وهو ما 

قد يشغله عن القيام بأعمال تطوير داخل مؤسسته.

األكاديمية  والباحثة  اإلعالمية  اعتبرت 
خـــولـــة مـــرتـــضـــوي: أن مــــواقــــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي تــشــكــل جـــســـراً لــلــتــواصــل بين 
المسؤولين وبين الجماهير العريضة التي 
تخدمها، ال سيما أننا أصبحنا اليوم في عصر 
السرعة، األمر الذي يتطلب سرعة الرد على 
التواصل  وســائــل  يستخدم  الـــذي  الجمهور 
االجتماعي كــأداة للضغط االجتماعي على 
أصحاب القرار الذين يقومون بدورهم في 
مختلف المنظومات اإلدارية الناجحة بالرد 
المباشر، وبمنتهى الشفافية والسرعة على 

السائلين في هذه المواقع االجتماعية.
وأضـــافـــت مــرتــضــوي: عــلــى الــمــســؤول 
وتعليقات  وشــكــاوى  استفسارات  يلبي  أن 
التي  الــقــطــاعــات  مختلف  مـــن  الــجــمــهــور 
الرد  في  السرعة  فــإن  وبالتالي  يخدمها، 

طويالً  تــوفــر عليه وعــلــى اآلخــريــن زمــنــاً 
من المراجعة التي تتم بطريقة راديكالية 
بحتة خارج الفضاء االفتراضي، فمنصات 
التواصل االجتماعي بددت الهرم اإلداري، 
بين  التواصل  من  مستقيماً  خطاً  وخلقت 
المراجعين وبين أعلى هرم إداري موجود 
في الــوزارة، وكما هو معلوم على الرسالة 
بمراحلها  تــمــر  أن  الــنــاجــحــة  االتــصــالــيــة 
الطبيعية من مرسل ومستقبل ورد (رجع 
الصدى) على الرسالة المرسلة، وهنا يكمن 
دور المسؤول الذي عليه أن يتحمل ضغط 
المراجعات والنقاشات وربما الهاشتاقات، 
ناجحة،  بطريقة  حسابه  يدير  أن  وعليه 
ويرد أوالً بأول ويبدد أي خوف أو توجس 
يجمل  وال  المتابعين،  قبل  من  ترقب  أو 
الــحــقــائــق وال يــبــالــغ فــي صــنــع اآلمـــــال، بل 

الحلول  فأفضل  هــي،  كما  الحقائق  يقدم 
هي تقديم الحقائق من خالل المعطيات 

الممكنة ال المستحيلة.
وقالت: إنُه ال يمكن أن تكتمل منظومة 
تقديم  إلــى  تسعى  مؤسسة  أو  دائـــرة  أي 
أفضل الخدمات من دون قنوات التواصل 
االجتماعي التي أصبحت جزءاً ال يتجزأ من 
حياتنا اليومية العملية والشخصية، وعليه 
منظومة  فــي  تعمل  أقــســام  توفير  يجب 
كافة  بدورها  وتتابع  اإللكتروني،  اإلعالم 
للمؤسسة  االجــتــمــاعــي  ــتــواصــل  ال قـــنـــوات 
على  ويـــردون  فيها،  المباشر  وللمسؤول 
الساعة  مـــدار  على  الجمهور  استفسارات 
وبكل شفافية، ويوصلون صوت الجمهور 
إلى المسؤولين في داخل المؤسسة كي تتم 

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة.

راشد العودة

خليفة الهارون

ابتسام الغفاري

خولة مرتضوي

تفاعل إيجابي مع الجمهور 

وسيلة اتصال جماهيري مع الوزير

مهمة في الظروف الطارئة لدرء الشائعات

جسر للتواصل بين المسؤولين والجماهير

د.محمد الكواري: كشف الخلل 
يخدم الصالح العام

 قال الدكتور محمد خليفة الكواري رئيس مجلس هيئة 
صاحب  أو  وزيــر  لكل  يكون  أن  قطر:  بجامعة  التدريس 
كبير،  إيجابي  أثر  وله  جيد  أمر  تويتر  على  حساب  قــرار 
حيث يسهل عملية التواصل المباشر بين الجمهور والوزير 

ولكن في المقابل البد أن يكون 
الجمهور على درجة عالية من 
والوعي،  بالمسؤولية  اإلحساس 
حــتــى يــعــي كـــل فــــرد مـــا الـــذي 
الذي  وما  تغريده  عليه  يتوجب 
ال يــصــلــح لــلــتــغــريــد بــــه، وعــلــى 
الحساب  هـــذا  يستغل  أن  الــكــل 
ــــعــــام وبــــمــــا يــخــدم  لـــلـــصـــالـــح ال
األمور  وكشف  العمل،  مصلحة 
داخــل  الخلل  ومكامن  السلبية 
للمصالح  ولــيــس  الــمــؤســســات، 

الشخصية. 
وتابع قائالً: قد يستغل بعض 

أن  يريد  ال  فهو  ســيء،  بشكل  الحسابات  هــذه  األشخاص 
النظم  وفــق  والسير  بــالــوزارة،  معاملته  لتخليص  يذهب 

المتبعة فيقوم بإرسال كل كبيرة وصغيرة للوزير.

د. محمد خليفة الكواري

كتبت - رشا عرفه: 

قضايا ساخنة



وبالرغم  أنــه  إلــى  هـــؤالء  ولــفــت 
هذا  في  المبذولة  التسهيالت  من 
ذوي  الطالب  دمــج  أن  إال  المجال 
اإلعـــاقـــة وتــحــويــلــهــم مــن مـــدارس 
إلى  العالي  والتعليم  التعليم  وزارة 
يواجه  زال  ما  المستقلة   المدارس 
العديد من الصعوبات أبرزها عدم 
وجود خطة مدروسة في تصنيف 
وقلة  بالمدارس  المدموجة  الفئات 
تشخيص  في  المتخصصة  المراكز 
ـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  الــــطــــلــــبــــة،هــــذا ب
االحتياجات  توفير  دون  تسجيلهم 

لتعليمهم  الالزمة  البشرية 
وعـــــــدم وجـــــــود مـــنـــهـــج وكــــــادر 
اإلعــاقــة  ذوي  بــطــالب  متخصص 
ومـــا يــنــتــج عـــن ذلـــك مـــن صــعــوبــة 
االخـــتـــبـــارات وعــــدم تــمــكــن طــالب 
الــدعــم مــن تــجــاوزهــا،كــذلــك عدم 
وعي بعض المعلمات لدورهن مع 
يرفضن  الدعم،وأخريات  طالبات 
وجـــــود طـــالـــب تــربــيــة خـــاصـــة في 

الفصل.

المناهج ال تناسب الطالبات

تــحــدثــت أمــــل صـــالـــح الــيــزيــدي 
(الــنــائــبــة األكــاديــمــيــة فــي مــدرســة 
ــقــلــة  ـــــــة الــمــســت حـــفـــصـــة اإلعـــــــدادي
لـــلـــبـــنـــات) عــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تــواجــهــهــا الــــمــــدارس فـــي بــرنــامــج 
مطابقة  عدم  منها  الطالب،  دمج 
الـــمـــنـــاهـــج الـــــدراســـــيـــــة لــمــســتــوى 
الـــطـــالـــبـــات الـــفـــعـــلـــي وقــــدراتــــهــــن 
الـــذهـــنـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــم الــمــســتــوى 
عن صعوبة استيعاب  الثاني، فضالً 
هذه  أهــم  مــن  يعد  المناهج  هــذه 
وعي  عدم  إلى  إضافة  الصعوبات، 
للتعامل  بـــدورهـــم  األمــــور  أولـــيـــاء 
مع  ومتابعته  التعلم  صعوبات  مع 

المدرسة لتخطي الحواجز، وأيضاً 
الفصل  داخــل  الطالبات  عدد  كثرة 
الـــــواحـــــد، والـــــــذي يـــزيـــد تــشــتــتــهــن 
على  قـــادرة  غير  المعلمة  ويجعل 
في  مستمر  بشكل  أدائــهــن  متابعة 
حــالــة عــــدم وجــــود مــعــلــمــة دعـــم، 
الدعم  معلمات  قلة  إلى  باإلضافة 
بعدد  مقارنة  الــمــدارس  بعض  في 
مدارس  في  وتزاحمهن  الطالبات، 

أخرى.
ومـــن الــصــعــوبــات األخــــرى التي 
بحسب  الدمج-  مـــدارس  تواجهها 

بــعــض  وعـــــــي  عـــــــدم  اليزيدي- 
الــمــعــلــمــات بـــدورهـــن مــع طــالــبــات 
معلمة  عــلــى  واعــتــمــادهــن  الــدعــم، 
الفئة  هــذه  أن  متجاهالت  الــدعــم 
وكذلك  مسؤولياتهن،  ضمن  من 
فروع  ووجــود  االختبارات  صعوبة 
فــــي الـــــمـــــواد يـــتـــعـــذر عـــلـــى طــالــبــة 
كالتعبيرالكتابي،  تجاوزها،  الدعم 
األساسية،  الــقــواعــد  وفــق  واإلمـــالء 
الترتيبات  كفاية  عــدم  عــن  فــضــالً 
من  الــدعــم  لطالبات  والتسهيالت 
يحتاج  األمر  الثاني،وهذا  المستوى 

إلى مزيد من التعديل.

تسهيل الدمج

الدعم  منسقة  الــمــال  آمــنــة  تــرى 
اإلضافي في مدرسة آمنة محمود 
الجيدة االبتدائية للبنات أن الدولة 
كبيئة  الــمــدرســيــة  الــمــبــانــي  أنــشــأت 
من  الــدمــج،  عملية  لتسهيل  آمــنــة 
خـــــالل تـــوفـــيـــرالـــمـــرافـــق الــخــاصــة 
الطلبة  لمساعدة  مــصــادر  وغــرفــة 
في عملية التعليم والتعلم، وتوفير 
الحركية،  لــإلعــاقــات  الــمــواصــالت 
عليها  الموافقة  يتم  التي  والــكــوادر 

لــوزارة  التابع  األخــصــائــي  قبل  مــن 
التعليم.

وتــــــــوضــــــــح  آمــــــنــــــة الــــــمــــــال أن 
منسقات  تـــواجـــه  الــتــي  الــتــحــديــات 
حــاجــزاً  وتــقــف  المختصات  الــدعــم 
الــمــدارس  فــي  الــدمــج  عملية  أمـــام 
نقاط  عــدة  فــي  تتمثل  الحكومية، 
وسياسة  خــطــة  وجـــود  عــدم  منها 
مــــدروســــة فــــي تــصــنــيــف الــفــئــات 
عدم  بالمدارس،كذلك  المدموجة 
الطلبة  يــالئــم  خــاص  منهج  وجــود 
الذين يتحداهم المنهج الدراسي

وقــــلــــة الــــــكــــــوادر الــمــتــخــصــصــة 
زيادة  على  الموافقة  عدم  وأحياناً 

عدد الكادر من الوزارة. 
التأخير  أيــضــاً  الــتــحــديــات  ومــن 
فـــي الـــــرد بــالــمــوافــقــة عــلــى طلب 
الوظيفي  الكادر  بتعيين  المدرسة 
العمل  سير  إربــاك  إلــى  يــؤدي  مما 
وتكدس الطلبة في بعض المدارس 
قــســم  أن  بــحــجــة  األخـــــــرى  دون 
الــدعــم مــؤهــل وقـــوي مــن الجانب 
الــوظــيــفــي، مــمــا يـــؤدي إلـــى ضغط 
في  حــصــة   ١٨) بمعنى  الــعــمــل  فــي 

للمعلمة)  األقــصــى  الــحــد  األســبــوع 
مــع زيــــادة عـــدد الــطــلــبــة يــصــل إلــى 
٢٥.هذا باإلضافة إلى افتقاد بعض 
التعامل  لكيفية  الـــمـــواد  مــعــلــمــات 
التعليمي  للدعم  الحاجة  ذوي  مع 
المعلمات  تــقــبــل  وعــــدم  اإلضـــافـــي 
بـــوجـــود طــالــب تــربــيــة خــاصــة في 
الــفــصــل،أيــضــاً الــتــحــفــظ والــســريــة 
تشخيص  أثناء  األمر  ولي  قبل  من 
في  الدعم  فرق  يؤخر  قد  الطالب 
تقديم الخدمات المطلوبة للطالب 
مــــن جــمــيــع الــــجــــوانــــب (الــنــفــســيــة 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة  و 
واألكــاديــمــيــة،كــذلــك 
ــــــــمــــــــراكــــــــز  ــــــــة ال قــــــــل
الــــمــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
عــــمــــلــــيــــة تـــشـــخـــيـــص 
تسجيل  الطلبة،كذلك 
تــوفــيــر  دون  الــطــلــبــة 
البشرية  االحتياجات 
(مـــــعـــــلـــــم، مــــســــاعــــد، 
تقبل  وعــــدم  مـــرافـــق 
ـــاء األمـــــور وضــع  ـــي أول
وحـــــاجـــــات أبــــنــــائــــهــــم، حـــيـــث أن 
صفوف  إلــى  بحاجة  الطلبة  بعض 
مــنــفــصــلــة بــمــعــنــى (دمـــــج جــزئــي) 
ودمــجــهــم مــع أقــرانــهــم األصــحــاء 
فــي األنــشــطــة الــالصــفــيــة وحصص 
البصرية  الــتــربــيــة  مــثــل  الــمــهــارات 

البدنية.   والتربية 

إعاقتي لم تمنعني من دراسة القانون

قــــــال الــــطــــالــــب مـــحـــمـــد ســيــف 
ثانوية  من  تخرج  الذي  مصطفى، 
بمعدل  للبنين  المستقلة  الــوكــرة 
قطر-كلية  جامعة  ودخل  امتياز، 
لم  البصرية  إعــاقــتــه  إن  الــقــانــون، 
مع  واالندماج  التواصل  من  تمنعه 
من  سواء  الفصل  في  زمالئه  بقية 
االجتماعية،  أو  التعليمية  الناحية 
ويعود الفضل في ذلك إلى سياسة 
الــــمــــدرســــة الــحــكــيــمــة وكــــادرهــــا 
الــــتــــدريــــســــي الـــــمـــــدرب والـــمـــهـــيـــأ 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــــــذه الـــــحـــــاالت، 
واهــتــمــامــهــا الــكــبــيــر بـــهـــذه الــفــئــة 
واتــبــاعــهــا أفــضــل الــســبــل وأحـــدث 

معهم. التقنيات 

شددن على فوائده االجتماعية والتعليمية والنفسية .. تربويات :

صعوبات تمنع دمج ذوي اإلعاقة صعوبات تمنع دمج ذوي اإلعاقة 
ـــــــم  ـــــــدع ــــــــــــــالب ال ـــــــن ط ـــــــض ـــــــرف ــــــــــــــات ي ــــــــــــــري مــــــعــــــلــــــمــــــات يــــــجــــــهــــــلــــــن دورهـــــــــــــــــــــن وأخ

أعادت تدوير مشابك 
المالبس وحولتها 
لمجسم مضيء

تعجبني قصص 
منيرة الرميحي 
وأحاول التعلم منها

أستكشف أحدث 
الرسمات على 

اإلنترنت وأطبقها 
باحترافية عالية

عدم وجود منهج 
وكادر متخصص 

بالطالب ذوي 
اإلعاقة

تسجيل الطلبة دون 
توفير االحتياجات 

البشرية الالزمة 
لتعليمهم 

يحرص على إفادتهم داخل الصف وخارجهباإلضافة إلى فن الرسم وإعادة التدوير 

سالم  مشاعل  الطالبة  أكــدت   :] منوعات   - الدوحة 
تسعى  حيث  طفولتها،  منذ  القصص  لتأليف  عشقها  الجابر 
جاهدة لتطوير أسلوبها في الكتابة وتنمية هذه الموهبة من 
خالل مطالعة الكتب المتنوعة، و قراءة قصة أو اثنتين بشكل 

يومي، والحذو حذو بعض الكتاب المعروفين.
كتابة  في  ومبدعة  موهوبة  طالبة  وهي  تقول «مشاعل» 
فئة  عن  المتميزة  الطالبة  لقب  على  حائزة  القصة،  وتأليف 
المرحلة االبتدائية،إنها معجبة جداً بالكاتبة القطرية منيرة 
سعد الرميحي وتقرأ قصص األطفال التي تكتبها باستمرار، 

وتحاول أن تتعلم منها وتستفيد من أفكارها المبدعة.
القصص  تأليف  موهبة  عند  تتوقف  لــم  الــجــابــر  مشاعل 
المستعملة،  األشياء  تدوير  إعــادة  في  مبدعة  هي  بل  فقط، 
مشابك  تدوير  إعــادة  المجال،  هذا  في  إنجازاتها  بين  ومن 
تركيب  خــالل  مــن  مــضــيء،  مجسم  إلــى  وتحويلها  المالبس 
المشابك المختلفة األلوان على شكل مكعب فارغ، ثم وضع 

شمعة بداخلها، باإلضافة إلى إتقانها فن الرسم.
لما  ووالــدتــهــا  لوالدها  الكبير  امتنانها  عــن  الجابر  وتعبر 
ال  أنها  إلى  مشيرة  كبيرين،  وتشجيع  دعم  من  لها  يقدمانه 
أن  شأنها  مــن  مسابقة  أي  فــي  للمشاركة  فرصة  أي  تفوت 
تنمي قدراتها على الرسم أو تأليف القصص أو تدوير األشياء 

المستعملة.
ورغــــم صــغــر ســنــهــا، فــــإن الــجــابــر بـــارعـــة فـــي اســتــغــالل 
إلى  الصدد  بهذا  وتشير  إيجابي،  بشكل  الحديثة  التكنولوجيا 
أنها تحرص على الدخول إلى عالم اإلنترنت لتستكشف أحدث 
الرسمات على المواقع اإللكترونية وتطبقها باحترافية عالية.

مشاعل الجابر تعشق تأليف قصص األطفالمشاعل الجابر تعشق تأليف قصص األطفال
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طالب علي بن أبي طالب زا
يشيدون بمنسق اللغة العربية

مـــنـــوعـــات [:     - الــــدوحــــة 
تقّدم عدٌد من طالب مدرسة علي 
بن أبي طالب اإلعدادية المستقلة 
سعيد  األستاذ  إلى  بالشكر  للبنين 
عــبــدالــعــزيــز عــبــد الـــهـــادي منسق 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــالــمــدرســة، على 
األداء المتميز واألسلوب التعليمي 
مع  جهده  إلــى  منوهين  المشوق، 

الطالب في إيصال المعلومة.
وأّكد الطالب أن األستاذ سعيد 
أنموذج يحتذى من ناحية التمكن 
في  والــرغــبــة  العلمية  الــمــادة  مــن 

حب  عن  فضالً  المعلومة،  إيصال  في  والــتــدرج  الطالب  مساعدة 
والمحبة  االحــتــرام  يجسد  راٍق  بشكل  معهم  لتعامله  لــه  الــطــالب 

ألبنائه الطلبة.
وإفادتهم  طالبه  خدمة  على  حريص  المعلم  أن  إلــى  وأشـــاروا 
بين  سامية  بمكانة  تمتعه  إلــى  الفتين  وخــارجــه،  الــصــف  داخـــل 
زمالئه من المعلمين لما يناله من حب من قبل طالبه ومن إدارة 

المدرسة.
يحب  أنه  الثامن  بالصف  الطالب  العبيدلي  سالم  الطالب  وأّكــد 
ويحترم معلمه األستاذ سعيد عبدالعزيز منسق اللغة العربية؛ نظراً 
ألخالقه الرفيعة التي تجعله قدوة لزمالئه وطالبه، ولنشاطه في 
مبسط  بشكل  الطلبة  إلــى  المعلومات  بتوصيل  واهتمامه  الحصة 

وطريقة مشوقة.

سعيد عبد العزيز

٤٤
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تحقيق

كتبت- ميادة الصحاف

شدد عدد من األخصائيات على أن الدولة وفرت 
المباني المدرسية كبيئة آمنة لتسهيل عملية الدمج، 

من خالل توفيرالمرافق الخاصة وغرفة مصادر 
لمساعدة الطلبة في عملية التعليم والتعلم، 

وتوفير المواصالت لإلعاقات الحركية ، والكوادر التي 
يتم الموافقة عليها من قبل األخصائي التابع لوزارة 

التعليم.
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يتمتع   :] منوعات  الدوحة- 
ســـوق واقــــف بــمــوقــع فــريــد فـــي قلب 
على  لــلــســيــاح  قبلة  ويــعــتــبــر  الـــدوحـــة، 
األصالة  بين  يجمع  حيث  العام  مــدار 
والحداثة، ويستضيف السوق التاريخي 
والعروض  الحفالت  من  كبيراً  عــدداً 
والـــتـــي تــســاهــم فـــي زيـــــادة مــعــدالت 
المكان  وينفرد  السياح،  تدفق 
نابض  تسّوقي  بمشهد 
بـــالـــحـــيـــاة مـــــن خـــالل 
عــــــــــــــروض الــــــحــــــرف 
التقليدية باإلضافة إلى 
والمقاهي  المطاعم 
الــــــمــــــشــــــحــــــونــــــة 

باألحاسيس.

ــــــجــــــمــــــع  وي
السوق بين ثناياه روعة العمارة العربية 
التي  العصر  وبهاء  والتراثية  القديمة 
كمكان  بنظامه  تخل  أن  دون  دخلته 
يتنفس الــتــاريــخ ويــحــكــي قــصــة قطر 
وحديثاً، خاصة في ظل انتشار  قديماً 
المتخصصة  المحالت  من  مجموعة 
في تسويق تــراث قطر وعــادات أهلها 

وتقاليدهم.
ويُـــعـــد ســــوق واقــــف مــعــلــمــاً تــراثــيــاً 

وسياحياً بارزاً يقصده المقيمون من 
مواطنين ووافدين باإلضافة 

إلى السياح من جميع 
العالم  أنــحــاء 

ـــى  عـــل

مــــــدار الــــعــــام لــيــتــمــتــعــوا بــــرؤيــــة فــن 
الـــعـــمـــارة الــعــتــيــق وهــــو يــعــبــق بــنــشــوه 
زيـــارة  تكتمل  وال  الــقــطــري،  الــتــراث 
مدينة الدوحة من دون الذهاب إليه 
القول  ويمكن  أنــحــائــه.  فــي  والــتــجــول 
حاضر  يــربــط  جسر  واقـــف  ســـوق  إن 

الدوحة بماضيها.
ويوجد بالسوق 

الــــعــــديــــد 

التقليدية  الــحــرفــيــة  الــصــنــاعــات  مــن 
كالمشغوالت اليدوية الشعبية والسيوف 
والخناجر، والتطريز، وهناك العديد 
من محالت السجاد التي تبهر بألوانها 
المتناسقة والجميلة الزائرين بمختلف 

جنسياتهم.

ويوفر سوق واقف تجربة مستلهمة 
من األصالة العربية، حيث تنتشر في 
جنباته العديد من المقاهي والمطاعم 
كأس  بارتشاف  السياح  ليتمتع  العربية 
شاي أو قهوة عربية، وتذوق أكلة من 
األكالت العربية المنتشرة في مطاعمه 
التي تعد بمثابة صورة تقريبية للوطن 

العربي من المحيط إلى الخليج.

أول سيارة دفع رباعي مدمجة فاخرة وقابلة للكشف

رينج روڤر إيڤوك .. قمة تكنولوجيا السيارات رينج روڤر إيڤوك .. قمة تكنولوجيا السيارات 
ريــنــج   :  ] -منوعات  الــــدوحــــة 
روڤر إيڤوك سيارة تجمع قمة تكنولوجيا  
الجديدة  والنسخة   .. العالم  في  السيارات 
الــتــي وصــلــت إلـــى أســــواق الـــدوحـــة تضم 
مزايا عديدة ومتطورة .. وعن تكنولوجيا 
هــذه الــســيــارة يــقــول ربــيــع عــطــايــا، مدير 

 - مــوتــورز  بريميير  الــفــردان  شركة  عــام 
دولــة  فــي  روڤــر  لالند  الحصري  الوكيل 
أول  هــي  إيــڤــوك  روڤــر  رينج  إن  قطر-  
ســـيـــارة دفــــع ربـــاعـــي مــدمــجــة فــاخــرة 
وقابلة للكشف في العالم، بين التصميم 
لطالما  اللذين  المذهل  والنقاء  الــجــريء 

إيــڤــوك،  روڤـــر  ريــنــج  طـــراز  بهما  اشتهر 
متطور  وسقف  متكاملة  مواصفات  مع 
قابلة  مثالية  سيارة  لتقديم  للطي،  قابل 

للكشف تناسب جميع المواسم.
متانة استثنائية 

إيڤوك  روڤـــر  ريــنــج  بــإن  عطايا  وقـــال 

لسيارات  المعتادة  الفخامة  بين  تجمع  
ريــنــج روڤــــر مـــع تــصــمــيــم مــمــيــز بــأربــع 
وعالوة  مرنة.  تخزين  ومساحة  مقاعد 
تمتاز  لــألنــظــار،  الــســاحــر  تصميمها  على 
سيارة رينج روڤر إيڤوك القابلة للكشف 
غير  ونــقــاء  استثنائية،  متانة  ذات  ببنية 

األمــان،  من  فائقة  ومستويات  مسبوق، 
تضاهى،  ال  كبيرة  قــدرات  إلى  باإلضافة 
ومزاياها  الرائع  بتصميمها  تنفرد  حيث 
الهندسية المذهلة. وبإضافة  جديدة إلى 
تشكيلة سيارات الند روڤر الكاملة لدينا.

وأشـــــار إلــــى أنــــه انـــطـــالقـــاً مـــن الــشــكــل 

الرائع والمميز لسيارة رينج روڤر إيڤوك 
األصلية، تم تصميم سيارة قابلة للكشف 
الجديد  الطراز  ويعتلي  الرقي،  قمة  في 
عرش تشكيلة سيارات رينج روڤر إيڤوك 
األكثر  للكشف  الــقــابــل  الــطــراز  بــاعــتــبــاره 

تميزاً وقدرة في العالم.

سياحة وهواية

جسر يربط حاضر الدوحة بماضيها

ســوق 
قبلة السائحين  قبلة السائحين  واقف
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الوجه اآلخر

أبرز  هي  ما   .. الرياضة  عن  بعيداً  ڈ 
هواياتك ؟

أوقــات  أن  إلــى  أشــيــر  أن  أحــب  أوالً   -
بسبب ضغوط  الفراغ أصبحت قليلة جداً 
ـــؤثـــر ســـلـــبـــاً عــلــى  الـــعـــمـــل األمــــــر الــــــذي ي
ممارسة الهوايات ولكن هذا ال يمنع من 
أنني أحاول بين الحين واآلخر استغالل 

الــــــفــــــرصــــــة 
وتــــنــــشــــيــــط 
الـــــــــذاكـــــــــرة 
بــــالــــهــــروب 
مــــن ضــغــط 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــل 
ـــــــــى هـــــذه  إل
ـــــات  ـــــهـــــواي ال
ركــوب  مثل 
الـــــدراجـــــات 
الـــــــنـــــــاريـــــــة 
وصــــــــــــيــــــــــــد 

األســـمـــاك والــغــطــس أو حــتــى مــشــاهــدة 
بالطبع  فضالً  األوقات،  بعض  في  التلفاز 
قضائها  على  أحــرص  التي  األوقــات  عن 

المجلس. في 
ڈ ومــا هــي أقــرب هــذه الــهــوايــات إلى 

قلبك؟
- أحب جداً صيد األسماك في رحالت 
الــبــحــر وكــنــت أحــــرص عــلــى ذلـــك مــرة 
فال  اآلن  أما  تقدير  أقل  على  أسبوع  كل 
أســتــطــيــع الــقــيــام بــهــذه الــرحــلــة إال مــرة 
أعشق  أنني  كما  تقريباً،  شهر  كل  واحدة 
أنواعها  بكل  النارية  الــدراجــات  سباقات 
المسطحات  عــلــى  أو  الـــشـــارع  فــي  ســـواء 

الرملية.
ڈ وماذا عن الفقرات أو البرامج التي 

التلفاز؟ في  متابعتها  تفضل 
مــشــاهــدة الــمــســرحــيــات  - أحـــب جــــداً 
الــكــويــتــيــة الــقــديــمــة وأفـــــالم «األكـــشـــن» 

األجـــنـــبـــيـــة، 
أمـــــــــــــــا عــــن 
مـــــبـــــاريـــــات 
كـــرة الــقــدم 
فــــــــــحــــــــــدث 
وال  عــــنــــهــــا 
حــــــــــــــــــــــــــــرج 
ــــــــــــه مــــن  ألن
الـــطـــبـــيـــعـــي 
أنــــــــــــــــنــــــــــــــــي 
أحـــــــــــــــــرص 
متابعة  على 

الــعــديــد مـــن الــــدوريــــات الــعــالــمــيــة مثل 
األسباني  والـــدوري  اإلنجليزي  الـــدوري 
واإليـــطـــالـــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــبــطــوالت 
الـــعـــالـــمـــيـــة واألوروبــــــــيــــــــة واآلســــيــــويــــة 

واألفريقية.
ڈ كيف تجد أوقــات للمجلس بعد كل 

ذلك؟
هــــو الــبــرنــامــج  ـــداً  ـــحـــدي - الــمــجــلــس ت
يومي  بشكل  عليه  أحــرص  الــذي  الوحيد 
أسعد  ألنــنــي  العمل  ضــغــوط  كــانــت  مهما 
واألقــارب  األصدقاء  مع  بالجلوس  كثيراً 

وتــجــاذب أطــــراف الــحــديــث حـــول كافة 
األمـــور، وعــلــى الــرغــم مــن أن الــجــوانــب 
أوقات  من  كبيراً  حيزاً  تأخذ  الرياضية 
بالتطرق  أكــثــر  أســعــد  أنــنــي  إال  المجلس 
االقتصادية  كانت  سواء  األمور  كافة  إلى 
من  وغــيــرهــا  الــفــنــيــة  أو  الــســيــاســيــة  أو 
الـــقـــضـــايـــا الـــبـــعـــيـــدة تـــمـــامـــاً عــــن مــجــال 

الرياضة.

األوقات أجمل 

أبـــنـــائـــك  عــــن  ومــــــــاذا  ڈ 
تقضيها  التي  واألوقـــات 

معهم؟
مــع  أوقـــــــاتـــــــي   -

ــــــــي هــــي  ــــــــائ ــــــــن أب
األجــــــمــــــل عــلــى 

اإلطـــــــــــــــــــــــــالق 
وأنـــــــــــــســـــــــــــى 
مـــــــــعـــــــــهـــــــــم 
كـــــــل شـــــيء 
وأســـتـــمـــتـــع 
بــــالــــبــــراءة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــــحــــديــــث  ال
وفــــــــــــــــــــــــــي 
الــتــصــرفــات 
وأحـــــــــــمـــــــــــد 

كــــثــــيــــراً  اهللا 
ــــي  أنــــــــه رزقــــن

بــــأربــــعــــة أبـــنـــاء 
بــدايــة مــن الــدانــة 

ــــكــــبــــرى  االبـــــــنـــــــة ال
العمر  من  تبلغ  والتي 

مشعل  ثم  عاماً   ١٢ حالياً 
الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٠ 

خليفة  وأخــيــراً  أعــوام    ٨ وفيصل  أعــوام 

٦ أعوام.

ڈ هل لدى كل منهم هوايته الخاصة؟
- أبنائي الثالثة 

مــشــعــل 

ــيــفــة يــعــشــقــون الــســبــاحــة  وفـــيـــصـــل وخــل
تــحــديــداً  وفــيــصــل  ومــشــعــل  كــبــيــر،  بشكل 
منتخب  فـــي  حــالــيــاً  أســاســيــان  عـــضـــوان 
قطر للسباحة لهذه 
لمرحلة  ا

خالل  الطريق  على  أيضاً  وخليفة  السنية 
العام المقبل ألن عمره الصغير ال يسمح 
ــيــاً، كــمــا أن ابــنــتــي الــدانــة  لــه بــذلــك حــال
مــوهــوبــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــرســـم وأنـــا 
من  لديهم  المواهب  هذه  تنمية  أحــاول 
أما  المستمر،  والتشجيع  المتابعة  خالل 
يقتصر  فـــدوري  دراســتــهــم  يخص  فيما 
الحين  بين  مــدارســهــم  زيـــارة  على 
واآلخــــــر لــلــتــعــرف عــلــى مــدى 
أي  وحل  مستوياتهم  تطور 

لها. يتعرضون  مشكلة 
لــــديــــك  وهــــــــــل  ڈ 
«بــــــزنــــــس» خـــاص 
بــــخــــالف عــمــلــك 

األساسي؟
لــــــســــــت   -
مــــــــن هــــــــواة 
الـــــــبـــــــزنـــــــس 
ــــــــخــــــــاص  ال
لــــــــألســــــــف 
الــــشــــديــــد، 
ك  ر د أ و
أن  جـــــيـــــداً 
ـــــــدخـــــــول  ال
في األعمال 
ــــتــــجــــاريــــة  ال
وغــــــــيــــــــرهــــــــا 
تـــــحـــــتـــــاج إلـــــى 
مــوهــبــة خــاصــة 
وعـــقـــلـــيـــة مــعــيــنــة 
وأنـــــــــا شــــخــــصــــيــــاً ال 
أجـــيـــدهـــا، ولـــكـــن هــذا 
ال يــمــنــع مـــن أنــنــي أفــكــر 
حـــــالـــــيـــــاً فــــــي خــــــــوض هــــذه 

اهللا. بإذن  قريباً  التجربة 

الجنائية األدلة 

ڈ كيف بدأت مشوارك المهني؟

وزارة  فــي  الــعــمــلــي  مــشــواري  بـــدأت   -
الجنائية  األدلة  في  وبالتحديد  الداخلية 

حـــيـــث عــمــلــت كــخــبــيــر بـــصـــمـــات لــمــدة 

عـــــامـــــاً   ١٦

فـــــــــي هــــــذه 

ـــفـــة،  ـــوظـــي ال

واكـــــتـــــســـــب 

من  الــكــثــيــر 

الـــــخـــــبـــــرات 

الـــحـــيـــاتـــيـــة 

خـــالل هــذه 

التي  الفترة 

يــنــســاهــا  ال 

مشواره  في 

العملي.

في  للعمل  انــتــقــلــت  الــفــتــرة  هـــذه  بــعــد 

كــبــاحــث  عـــمـــلـــت  حـــيـــث  الــــعــــدل  وزارة 

تــســجــيــل عــقــاري ورئــيــس لــقــســم خــدمــة 

الــجــمــهــور واألرشـــيـــف وبــقــيــت فــي هــذه 

 ٢٠٠٩ عــام  حتى  عامين  لمدة  الوظيفة 

الــعــديــد من  واكــتــســبــت خــاللــهــمــا أيـــضـــاً 

اإلضافية. الخبرات 

نــجــوم  دوري  إلــــى  انــتــقــلــت  ومـــتـــى  ڈ 
قطر؟

مؤسسة  في  للعمل  انتقلت  ذلك  بعد   -
ذلــك  مــنــذ   «QSL» قــطــر نــجــوم  دوري 

الوقت وحتى اآلن.

وأجــــــمــــــل مــــــا فــــــي عــــمــــلــــي الــــحــــالــــي 

من  قــريــبــاً  يجعلني  أنــه  هــو  بــالــمــؤســســة 

والحقيقة  كثيراً،  أعشقها  التي  الرياضة 

أنـــنـــي ســعــيــد جـــــداً بـــهـــذا الــعــمــل وأبــــذل 

الــذي  الــنــجــاح  لتحقيق  جــهــدي  قــصــارى 

إليه. أسعى 

رياضة 
الغطس

ڈ ما هي 
الـــــريـــــاضـــــة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
تمارسها ؟

أعـــشـــق   -
ريــــــــــاضــــــــــة 

الـــــــغـــــــطـــــــس 

وشــــــاركــــــت 

الغطس  في  ومتقدمة  خاصة  دورة  في 

عدة  قبل  المصرية  الشيخ  شرم  بمدينة 

كثيراً  بها  سعدت  أنني  والحقيقة  أعــوام 

وأتـــمـــنـــى تـــكـــرارهـــا فـــي أقـــــرب فــرصــة 

للمكان  الساحرة  للطبيعة  نظراً  ممكنة 

والمستوى  الدورة  هذه  فيه  خضنا  الذي 

الغطاس  ألن  إليه،  وصلت  الذي  المتميز 

ويشاهد  تماماً  آخــر  عالم  على  يتعرف 

مختلف  مكان  في  الخالق  عظمة  بعينيه 

مختلفة،  بــحــريــة  مــخــلــوقــات  ويــشــاهــد 

الساحرة. المرجانية  الشعب  عن  فضالً 

من خبير بصمات لمسؤول بجهاز كرة القدم...محمد السليطي:

ــــومــــي  ــــي ـــــج ال ـــــام ـــــرن ـــــب ــــــــس».. والـــــمـــــجـــــلـــــس جـــــــــزء أســـــــاســـــــي فـــــــي ال ــــــــزن ــــــــب لـــــســـــت مـــــــن هـــــــــــواة «ال

الـــمـــفـــضـــلـــة  هــــــوايــــــاتــــــي  ــــــن  م ـــي  ـــن ـــع ـــن ـــم ت ال  ــــل  ــــم ــــع ال ـــــوط  ـــــغ ض

مفتاح  محمد  أكد  -منوعات [:  الدوحة 
في  المساعد  الكرة  جهاز  رئيس  نائب  السليطي 

اليومية  والعمل  الحياة  ضغوط  أن  الوكرة  نادي 
يعشقها  التي  الهوايات  ممارسة  من  تمنعه  ال 

األسماك  وصيد  النارية  الدراجات  ركوب  سواء 
بعض  في  التلفاز  مشاهدة  حتى  أو  والغطس 

وأفالم  القديمة  الكويتية  والمسرحيات  األوقات، 
على  الدائم  حرصه  مؤكداً  األجنبية  «األكشن» 

كافة  وبحث  يومي  بشكل  المجلس  في  التواجد 
أو  السياسية  أو  االقتصادية  كانت  سواء  القضايا 
عن  تماماً  البعيدة  القضايا  من  وغيرها  الفنية 

الرياضة. مجال 
األوقات  أفضل  أن  السليطي  محمد  واعتبر 

يعشقون  الذين  أبنائه  برفقة  يقضيها  التي  تلك 

أساسيان  عضوان  وفيصل  مشعل  فـ  الرياضة 
المرحلة  لهذه  للسباحة  قطر  منتخب  في  حالياً 
العام  خالل  الطريق  على  أيضاً  وخليفة  السنية 

حالياً. بذلك  له  يسمح  ال  الصغير  عمره  ألن  المقبل 
وقال في حوار مع [ بدأت مشواري 

األدلة  في  وبالتحديد  الداخلية  وزارة  في  العملي 
عاماً   ١٦ لمدة  بصمات  كخبير  عملت  حيث  الجنائية 
الخبرات  من  الكثير  واكتسب  الوظيفة،  هذه  في 

في  ينساها  ال  التي  الفترة  هذه  خالل  الحياتية 
العملي. مشواره 

وزارة  في  للعمل  انتقلت  الفترة  هذه  بعد 
ورئيساً  عقاري  تسجيل  كباحث  عملت  حيث  العدل 

في  وبقيت  واألرشيف  الجمهور  خدمة  لقسم 
.٢٠٠٩ عام  حتى  عامين  لمدة  الوظيفة  هذه 

مـــفـــضـــلـــة

ً عملت خبير بصمات وباحثاً عقاريا

أحب المسرحيات 
الكويتية القديمة 
وأفالم «األكشن»

أعشق الغطس 
وشاركت بدورة 
خاصة في شرم 

الشيخ

أعشق ركوب 
الدراجات النارية 

على الرمال 

أبنائي كل حياتي 
.. وسعيد بتألقهم 

مع منتخب 
السباحة 

السليطي مع أبنائه الدانة ومشعل وفيصل وخليفة

السليطي أثناء دورة الغطس بشرم الشيخ



٧٧
الخميس ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ - ١٢ يناير ٢٠١٧م

المقهى الثقافي

 اعـــتـــبـــر الـــفـــنـــان عـــلـــي عــبــد 
الستار أن لقاءه بصديق عمره 
الموسيقار الراحل عبد العزيز 
فــي  ـــوم  ـــعـــل ال دار  فــــي  نــــاصــــر 
في  كبيراً  تحوالً  شّكل  مصر، 
الفضل  له  كان  والــذي  حياته، 
تتلمذ  حيث  الفني  تكوينه  في 
عــلــى يـــديـــه وجـــمـــع لـــه شبكة 
واســــعــــة مــــن الــــعــــالقــــات فــي 
وعّرفه  الغنائي  الفني  الوسط 
بـــالـــمـــوّزعـــيـــن والــمــوســيــقــيــيــن 

وغيرهم.
 وقـــــال عــلــي عــبــد الــســتــار: 
نشأت في فريج الغانم القديم 
ومـــنـــذ درجـــــت أخـــطـــو وأعـــي 
بديعاً  حولي  مــا  كــل  أرى  وأنــا 
وقــّيــمــاً، وكــانــت الــحــيــاة تفوح 
بالطيوب، كل شيء حولي كان 
يضوع بالطيوب، بيتنا القديم، 
ــــــي، زوايـــــــا الـــفـــريـــج،  وجـــــه أب
عـــــادات الـــنـــاس وتــقــالــيــدهــم، 
كـــانـــت الــــــروح الــجــمــيــلــة تمأل 
ــاً إلــى  الـــزمـــان والــمــكــان، الفــت
أن آبــاءنــا كــانــوا أصــحــاب قيم 
من  بالرغم  راســخــة  ومــبــادئ 
ـــة الــكــثــيــريــن مــنــهــم، إال  أمـــّي
أن أخــالقــهــم كــانــت غــايــة في 
الــرقــي والــنــبــل. وقـــال: رّبــانــي 
وألحقني  التدين  على  والــدي 
الذي  الثانوي  الديني  بالمعهد 
فضيلة  يــد  على  فيه  تتلمذت 
الـــذي  الـــقـــرضـــاوي  يــوســف  د. 

عّلمني الكثير والكثير. 

مالمح  أهــم  عــن  حدثنا  ڈ 
النشأة والتكوين؟ 

القديم  الــغــانــم  فــريــج  فــي   -
تــفــتــحــت عــيــنــاي عــلــى الــدنــيــا، 
ـــرعـــرعـــت، ومــنــذ  ـــشـــأت وت ون
أرى  وأنا  وأعي  أخطو  درجت 
كــل مــا حــولــي بــديــعــاً وقــّيــمــاً، 
وكانت الحياة تفوح بالطيوب، 
كـــل شــــيء حـــولـــي كــــان يــضــوع 
وجه  القديم،  بيتنا  بالطيوب، 
ــــي، زوايـــــا الـــفـــريـــج، عــــادات  أب
الــــنــــاس وتـــقـــالـــيـــدهـــم، كــانــت 
الــزمــان  تــمــأل  الجميلة  الــــروح 
والــــمــــكــــان، وقـــــد تــــعــــّود أهـــل 
الـــفـــريـــج عــلــى عــــــادات راقــيــة 
تـــوارثـــوهـــا كــــابــــراً عـــن كــابــر، 

فـــالـــبـــيـــوت مــفــتــحــة األبـــــــواب، 
وأصحاب،  أهل  الفريج  وأهل 
مــــعــــانــــي الــــتــــكــــافــــل والــــــتــــــواد 
حّية  كانت  والمحّبة  والتراحم 
ــابــضــة تـــراهـــا كـــل حــيــن في  ن
سلوك الناس ومعامالتهم. كل 
من كنت أجاورهم من أترابي 
أهلي  بمثابة  كانوا  الفريج  في 
وأصــــدقــــائــــي نــلــعــب ونــعــيــش 
ونـــفـــرح ونـــحـــزن مـــعـــاً، كــانــت 
الــحــيــاة أكـــثـــر بــســاطــة وأكــثــر 
جــمــاالً. كــل هــذا تــرك بصمته 
الغائرة على جدار النفس وفي 

أعماق القلب. 
 وإذ أنسى فلن أنسى موقفاً 
تلّفظت  حينما  مــعــي  لــوالــدي 
بــلــفــظ شــبــيــه بــالــســبــاب أمـــام 
أمي، وكان لدينا وسط حوش 
مظلم  بــئــر  الـــقـــديـــم  مــنــزلــنــا 
ـــتـــدلـــى مـــــن فــــوقــــه الـــحـــبـــال  ت
ـــتـــي كــــــادت تــبــلــى  الـــقـــديـــمـــة ال
وتــتــقــطــع، فــلــمــا عــلــم والــــدي 
بــمــا قــلــت ربــطــنــي مــن قدمي 
تتدلى  رأســي  وتــرك  بالحبال 

إلـــى أعــمــاق الــبــئــر ولـــم يكتف 
بـــذلـــك بــــل ضـــربـــنـــي بــالــعــصــا 
«الخيزران» وهو يعّنفني على 
تــلــفــظــي غــيــر الـــمـــهـــذب. هــذا 
الموقف علمني درساً لن أنساه 
أن أحترم الكبير وأال أتطاول 
عــلــى مــن هــو أكــبــر مــنــي وقــد 
بالنسبة  الحادثة  هذه  وضعت 
السلوك  لهذا  النهاية  كلمة  لي 
أحب  ومــا  الــيــوم.  إلــى  المشين 
كانوا  آبــاءنــا  أن  هنا  أقــولــه  أن 
أصحاب قيم ومبادئ راسخة 
الكثيرين  أمــّيــة  مــن  بــالــرغــم 
كانت  أخــالقــهــم  أن  إال  منهم 
وقد  والنبل.  الــرقــي  فــي  غاية 
وألحقني  التدين  على  رّبــانــي 
الذي  الثانوي  الديني  بالمعهد 
فضيلة  يــد  على  فيه  تتلمذت 
الـــذي  الـــقـــرضـــاوي  يــوســف  د. 

علمني الكثير والكثير. 
 

 ثالثي فني

أثر  الجامعة  لفترة  كان  ڈ 
اإلنــســانــي  تكوينك  فــي  كبير 
والــــفــــنــــي.. حـــدثـــنـــا عــــن تــلــك 

الفترة . 
الـــثـــانـــويـــة  مـــرحـــلـــة  بـــعـــد   -
دار  بكلية  لاللتحاق  ســافــرت 
الـــعـــلـــوم فــــي مـــصـــر، وهـــنـــاك 
كانت فترة التحول الكبيرة في 
األقـــدار  جمعتني  فقد  حياتي 
بــصــديــق عـــمـــري الــمــوســيــقــار 
الــــراحــــل عــبــد الـــعـــزيـــز نــاصــر 
والــــــذي كــــان لـــه الـــفـــضـــل فــي 
تتلمذت  فقد  الفني،  تكويني 
عــلــى يــديــه وجــمــع لـــي شبكة 
واســــعــــة مــــن الــــعــــالقــــات فــي 
الوسط الفني الغنائي وعّرفني 

بـــالـــمـــوّزعـــيـــن والــمــوســيــقــيــيــن 
وهو  أنــا  كنت  وقــد  وغيرهم، 
غير  ثالثياً  بشير  مــرزوق  ود. 
يكتب  بشير  فمرزوق  عــادي، 
يلحن  نـــاصـــر  الـــعـــزيـــز  وعـــبـــد 
وأنا أغني وقد قّدمنا في تلك 
وعّبرنا  األغاني  أجمل  الفترة 
فقد  المختلفة،  المشاعر  عن 
عـــّبـــرنـــا عــــن فــــرحــــة الـــنـــجـــاح 
الفرح»  واتمنى  «أريــد  بأغنية 
كــمــا قــّدمــنــا أغــنــيــة تــعــّبــر عن 
ــا فـــي الـــغـــربـــة وهــي   مــشــاعــرن
«أيــــام الــغــربــة» و «جــيــتــك يا 
سّجلت  األغــانــي  وهــذه  قطر» 
وكــانــت تــــذاع فــي قــطــر. وقــد 
فنية  عـــالقـــات  شــبــكــة  كـــّونـــت 
تــواجــد  لــي  يــكــون  ألن  أهلتني 
فـــنـــي كـــبـــيـــر فـــــي مـــصـــر فــي 
الــــفــــتــــرات الــصــيــفــيــة وكـــانـــت 

اإلعالنات تمأل شوارع القاهرة 
حفالت  متعّهد  وكان  بصوري 
عبد الحليم حافظ هو متعّهد 
حــفــالتــي وهـــو األســـتـــاذ حسن 

داوود. 
 ومـــــن الــــمــــواقــــف الــــتــــي ال 
مصر  في  كنت  حينما  أنساها 
أنــــنــــي ذهــــبــــت إلـــــى مــهــنــدس 
أحمد  زكــريــا  الشهير  الــصــوت 
بماسبيرو  الــعــرب  صــوت  فــي 
ـــــأن الــمــوســيــقــار  وفـــوجـــئـــت ب
وال  عنده  الوهاب  عبد  الكبير 
أنـــســـى صـــورتـــه الـــتـــي ال تـــزال 
مـــحـــفـــورة فــــي ذهـــنـــي حــيــث 
المنديل  يده  وفي  يجلس  كان 
ويــلــبــس نــظــارتــه وعــلــيــه وقــار 
وهـــــدوء ومــالبــســه غـــايـــة في 
األنــــــاقــــــة كــــانــــت لـــحـــظـــات ال 
تــــوصــــف مــــن الــــســــعــــادة فــقــد 

كـــنـــت أســـــارقـــــه الـــنـــظـــر وهـــو 
فــــي االســــتــــوديــــو مــــن لــحــظــة 
أن  حلمي  كان  فقد  لألخرى، 
وجهاً  الكبير  الفنان  هذا  أرى 
لــوجــه وقـــد حــقــق الـــقـــدر هــذا 

الحلم. 
 

رحلة أمريكا

ڈ مــا الــــذي اســتــفــدتــه من 
وبقائك  أمريكا  إلــى  رحلتك 

فيها عدة سنوات؟
- بعد تخّرجي من الجامعة 
قطر  إلــــى  عــــدت   ١٩٧٧ عــــام 
وعــمــلــت بــالــتــلــفــزيــون مــراقــبــاً 
للسينما وعضواً بلجنة البرامج 
التلفزيون  إدارة  بعثتني  ثــم 
إلــــى أمـــريـــكـــا لــلــحــصــول على 
اإلعالم  في  الماجستير  درجة 
حصلت  وبــالــفــعــل  الـــتـــربـــوي، 
عليها، وقد مكثت في أمريكا 
من  ٣ أعــــوام اســتــفــدت كــثــيــراً 
واستطعت  الغربية  الموسيقى 
وإيقاعات  مفردات  أمــزج  أن 
ــــــــراب وغـــيـــرهـــا  مـــوســـيـــقـــى ال

بــمــوســيــقــانــا وقـــّدمـــت أعــمــاالً 
فــي هـــذا السياق  نــاجــحــة جـــداً 
وســرى  بالحال  شبهن  يــا  مثل 
موسيقاها  استلهمت  التي  ليل 

من موسيقى ديزني الند.
 

حصلت  تكريم  أهــم  مــا  ڈ 
عليه في مسيرتك الفنية؟ 

أهــــــم تـــكـــريـــم لـــــي كـــان   -
الــــمــــكــــرمــــة األمــــيــــريــــة الـــتـــي 
صـــــدرت بــتــفــّرغــي لــلــفــن في 
على  ينص  والــذي  التسعينيات 
عــمــلــي  رأس  عـــلـــى  أكـــــون  أن 
أمثل  لكي  للفن  أتــفــّرغ  ولكن 
قــطــر فـــي الــمــحــافــل الــدولــيــة 
وأنـــــشـــــر األغــــنــــيــــة الـــقـــطـــريـــة 
يعد  وهـــذا  قطر  نــطــاق  خـــارج 
في  عليه  حصلت  تكريم  أهم 

مسيرتي الفنية. 
 

بـــعـــض  عــــــــن  ـــــا  ـــــن حـــــدث ڈ 
مع  تنساها  ال  الــتــي  الــمــواقــف 

زمالئك الفنانين .
- لي عالقات قوية تربطني 
بــجــمــيــع الــفــنــانــيــن فــــي قــطــر 
والــخــلــيــج والـــعـــالـــم الــعــربــي، 
وقــد شــاركــت قمم الــغــنــاء في 
الــكــثــيــر مــــن الـــحـــفـــالت مــثــل 
فرج عبد الكريم وطالل مداح 
ومــحــمــد عـــبـــده وخـــالـــد عبد 
الرحمن وغيرهم، وفي فترة 
أستقطب  كــنــت  الــتــســعــيــنــيــات 
أصــــدقــــائــــي الـــمـــطـــربـــيـــن مــن 
غنائية  برامج  لتقديم  الخليج 
من  وبالرغم  الصندوق  خارج 
أنـــهـــم كــــان يــتــقــاضــون مــئــات 
يقبلون  كــانــوا  أنــهــم  إال  اآلالف 
فــقــط  ريــــــــال  آالف   ٥ مــــنــــي 
يدفعها لهم التلفزيون بالطبع، 
وهــــــذا مــــا حـــــدث مــــع الــفــنــان 
عــبــد الــمــجــيــد عــبــد اهللا الـــذي 
اســتــقــدمــتــه لــتــقــديــم مــحــاورة 
غـــنـــائـــيـــة مـــعـــي عـــلـــى الــــهــــواء 
وعــنــدمــا أعــطــيــتــه الــمــبــلــغ وأنــا 
خجل منه، ابتسم وطلب مني 
عـــودي الــشــخــصــي لــيــدنــدن به 
في الفندق فأعطيته له فأخذه 
ولم يرده وكانت هذه مداعبة 
أكبر  أجـــري  أن  على  لــي  منه 
بيننا  فكانت  بكثير.  هــذا  مــن 

روح جميلة ومشاعر راقية. 

يحضر أللبوم فني جديد ...علي عبد الستار:

تتلمذت على يد القرضاوي بالمعهد الديني
ــــــــــة الــــــكــــــثــــــيــــــريــــــن مــــنــــهــــم ــــــــــّي ــــــــــن أم ــــــــم م ــــــــرغ ــــــــال ـــــــم ب ـــــــي ــــــــــاب ق ــــــــــح ــــــــــــا أص ــــــــــــاؤن آب

ـــــاً بـــــالـــــقـــــاهـــــرة ـــــي ـــــن ــــــاً ف ــــــي ــــــالث ــــــر ومـــــــــــــــــرزوق بــــشــــيــــر ث ــــــاص ــــــز ن ــــــزي ــــــع ـــــد ال ـــــب كــــــــّونــــــــت مــــــــع ع

ــصــر ــم ـــد حــــفــــالتــــي ب ـــّه ـــع ـــت ـــــو م ـــم حــــافــــظ ه ـــي ـــل ـــح ـــد حــــفــــالت عــــبــــد ال ـــّه ـــع ـــت م

علقني والدي 
بالحبال بسبب 
كلمة بذيئة

في لقطة تذكارية مع حسين فهميحارس مرمى مع النادي العربي

خالل مشاركته في أوبريت الحلم العربي

أحّضر أللبوم 
ضخم من الزمن 
الفني الجميل

التقيت عبد الوهاب 
ألول مرة في 
ماسبيرو

كتب - محمود الحكيم: 

على عبدالستار مع نور الشريف



افهم يا أخي

األودية تزين محمية العريق

بسبب  كبيرة  أزمـــة  بالسكان  المكتظة  بالمناطق  تقع  الــتــي  الــمــدارس  إدارات  تــواجــه 
االستغالل الذي يطال المواقف الخاصة المحيطة بمبانيها، ما دفع إدارة إحدى المدارس 
تستغلها  التي  األســوار  بجوار  سياراتهم  إيقاف  بعدم  السائقين  فيها  تطالب  لوحة  لتعليق 

اإلدارة كمواقف للباصات الخاصة بنقل الطالب.

الصوف والحرير أبرز مكونات السجاد اليدوي
من  األكبر  النصيب  يحتل  اليدوي  السجاد  مازال 
حيث التميز والجودة المرتفعة، فضالً عن األصالة 
الزمن  قديم  منذ  به  التصقت  التي  التاريخ  ورائحة 
يتغير  ال  فهو  شكله  جمال  على  بحفاظه  ويشتهر 
قلوب  في  كبيرة  مرتبة  واحتل  الــوقــت،  مــرور  مع 
المصانع  ســجــاد  ظــهــور  بعد  كــان  وإن  المتسوقين، 
الــــذي يــعــتــمــد عــلــى كــثــرة الــمــبــيــعــات ال األفــضــلــيــة 

والتميز.
وتــخــتــلــف الـــخـــامـــات الــمــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــة 

الــســجــاد الـــيـــدوي، حــيــث ينقسم إلـــى ثــالثــة أنـــواع: 
الـــصـــوف والــحــريــر والـــصـــوف الــخــالــص والــحــريــر 
سعراً،  وأعالها  األنــواع  أفضل  يعد  والــذي  الخالص 
من  األكــبــر  اإلقــبــال  والحرير  الــصــوف  يشهد  بينما 
ــنــاول الــجــمــيــع،  الــمــشــتــريــن، حــيــث ســعــره فـــي مــت
ونوعية الصوف الخالص تستخدم فقط في الخيم 
وبـــيـــوت الــشــعــر والــبــيــوت الــقــريــبــة مـــن الــبــحــر أو 

االستراحة وسط المزارع.
ويـــقـــّدر وقـــت خـــروج الــســجــاد الـــيـــدوي مــن بين 
أيدي المبدعين إلى المشتري مباشرة بحوالي اثني 

الحرير  خامة  من  متر   ٢X٢٫٥ لسجاد  شهراً  عشر 
عشرة  يستغرق  وصـــوف  الــخــالــص، وخــامــة حــريــر 
شهور، وخامة الصوف الخالص يستغرق ستة أشهر.
للسجاد  اليدوية  التقليدية  الصناعة  فــي  ويــلــزم 
ـــمـــراد إنــتــاجــهــا،  نــــول خــشــبــي بــمــســاحــة الــقــطــعــة ال
متران،  عرضها  وكاميرا  قطع  خمس  من  ويتكون 
جاهز  تصميم  من  بد  ال  الحياكة  في  البدء  وقبل 

على الورق يشمل األلوان والتفاصيل الدقيقة، 
الخامات  حسب  على  الــســجــاد  أســعــار  وتــتــفــاوت 

المستخدمة، وكل خامة تنقسم إلى درجات.

غريزة األمومة

وتعلق  السواء،  على  والحيوان  اإلنسان  أنثى  في  تعالى  اهللا  أوجدها  غريزة  األمومة 
الصغار بأمهاتهم فطرة اهللا التي فطر اإلنسان والحيوان عليها.

صانع النعل

ية
دو

ن ي
ه
نعل الزبيري .. صناعة يدوية عمرها ١٠٠ عامم

بــألــوان  يتمتع  الـــذي  الــزبــيــري  الــنــعــال  يعتبر 
أنواع  أقدم  من  واحداً  جميلة  وزخارف  زاهية 
والتي  العربي  الخليج  فــي  المعروفة  األحــذيــة 
كـــان يــرتــديــهــا اآلبــــاء واألجــــــداد فـــي الــمــاضــي، 
حـــيـــث يـــصـــل عـــمـــر نـــعـــل الـــزبـــيـــري إلـــــى أكــثــر 
النعل  مــن  الــنــوع  هـــذا  ويــصــنــع  ســنــة.   ١٠٠ مــن 
والــمــاعــز  الــجــامــوس  جــلــد  مــن  يــدويــة  بطريقة 
األكثر  وهــو  الصغير)،  (الجمل  الحاشي  وجلد 
العليا  الــشــراك (الــطــبــقــة  فــي  ويــســتــخــدم  إقــبــاالً 

في  يستخدم  الكبير  الجمل  وجلد  النعال)،  من 
النايلون  وخيوط  النعال،  من  األرضية  الطبقة 
منها  أجــزاء  عدة  من  ويتكون  الجلد  خيوط  أو 
والـ»النعش»  والـ»فتخة»  والـ»شسع»  «النعل» 
والـــــ»الــــجــــوبــــار»، وتــشــهــد هــــذه الــنــوعــيــة مــن 
األحــــــذيــــــة إقــــــبــــــاالً كــــبــــيــــراً مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 
يفضلون  الذين  األجانب  والسياح  والخليجيين 
الجلود  ومــن  يــدويــاً  المصنوعة  األحــذيــة  شــراء 
المقبلون  يؤكد  حيث  المقلدة،  غير  الطبيعية 

بها  االحــتــفــاظ  أو  لــالرتــداء  مناسبة  أنها  عليها 
شعوب  عن  قصصاً  تحكي  والتي  تراثية  كقطعة 
ومــجــتــمــعــات. وتــتــّم صــنــاعــة الــنــعــال الــزبــيــري 
تــعــمــل  مـــعـــدات  تـــدخـــل  دون  يـــدويـــة  بــطــريــقــة 
بــالــكــهــربــاء أو الــبــطــاريــة، وصـــانـــع هـــذا الــنــوع 
مـــن األحـــذيـــة يــمــلــك فــقــط الــســكــيــن والــمــقــص 
والخيوط  و»المخراز»  و»البرداخ»  والمطرقة 
مــنــهــا الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــطـــريـــز وأخـــــــرى خــاصــة 

نفسه. في «النعل»  األجزاء  جميع  بتخييط 

الخميس ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٨هـ - ١٢ يناير ٢٠١٧م

كتب - إبراهيم صالح:

البالد  أرجــاء  معظم  في  تنتشر  التي  الطبيعية  بالمحميات  كبيراً  اهتماماً  الدولة  تولي 
الغربية  الجنوبية  المنطقة  في  تقع  التي  العريق  محمية  توجد  المحميات  تلك  بين  ومن 
وأنشئت بقرار رقم (١) لسنة ٢٠٠٦، وتبعد عن مدينة الدوحة مسافة ٨٠ كيلو متراً، تتميز 
اختيارها  تم  وقــد  النباتات،  من  عديدة  أنــواع  بوجود  تتميز  كما  والمرتفعات،  بــاألوديــة 

محمية طبيعية، للحفاظ على غطائها النباتي من الرعي الجائر.

كتب - حسين أبوندا:


