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جوالت ولي العهد وأبعادها اإلستراتيجية

محمد بن سلمان يكتب
تاريخ ًا جديداً للوطن

الحداد

شركة أبناء سعود الحداد للخرسانة الجاهزة والبلك األسمنتي

خرسانة جاهزة  ،طابوق  ،تأجير معدات  ،غسيل الكنكري
تحلية وتبريد المياه  ،ثلج مجروش  ،مضخات عالية األطوال
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رئيس التحرير  /فؤاد نصراهلل

جوالت ولي العهد وأبعادها اإلستراتيجية

محمد بن سلمان يكتب تاريخ ًا جديداً للوطن
إن الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهدالسعودي صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه
اهلل  ،إلى الواليات املتحدة االمريكية وفرنسا وأسبانيا  ،هي
إضافة حضارية للسجل التاريخي الذي يكتبه سموه الكرمي ،
فقد اتسمت الزيارة بالكثير من املالمح التي حتقق جناحها
،فهي واضحة يف أهدافها  ،شديدة العطاء يف مراميها على
املدى البعيد .
إن القدرة على رسم خريطة طريق لتوطيد العالقات مع تلك
الكيانات الدولية القوية  ،تتكيء على مرتكزات واقعية من تبادل
الثقة بني األطراف  ،واالنخراط يف منظومة جديدة وجادة لقطع
الطريق أمام أي قوى حتاول املساس بألمن القومي للملكة
العربية السعودية  ،باإلضافة إلى أنها حتقق االطمئنان لتلك
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الدول املستثمرة ،واستثماراتها يف اململكة .
وبالقدر نفسه فإن اجلهود التي قام بها ولي العهد الشاب،
مبا اتسمت به من جسارة  ،وقوة  ،وتخطي للمألوف والسائد ،
لتقدمي صورة واضحة متاما عن اجلهود امللموسة والقوية التي
يتبناها مهندس التحديث الذي يقود حركة التجديد بكل قوة
وثبات حتى يضع البالد على أعتاب املستقبل املشرق بإذن اهلل .
يعترف املتابعون الغربيون مبا حملته الرحلة من نتائج عظيمة
لم تكن باحلسبان  ،فلم تكن زيارة مجامالت  ،وال هي جوالت
جوالت برتوكولية تقليدية  ،لكنها قدمت إجابات واضحة حول
اخلطط القوية التي بدأت اململكة يف انتهاجها عبر عدة وسائل
تهدف جميعا لوضع بالدنا يف مقدمة الدول التي تكرس العلم
لبناء احلضارة  ،وتوظفه خلدمة ابنائها  ،فيما تتمسك بتراثها

أول الخط

بعد تنقيته من الشوائب  ،ويف ذات الوقت فإن اخلطابات التي
طرحها سمو األمير يف واشنطن وباريس اتسمت بالنصاعة
والدقة والوضوح.
أراد سمو ولي العهد الشاب أن يعالج القضايا الشائكة مبزيد من
احلوارات مع دول الشراكة  ،ورمبا كانت األهداف على تشابكها،
تتركز يف النقاط التالية:
أو ً
ال :التنسيق على أعلى مستوى ملقاومة اإلرهاب  ،وحصار
اجلماعات والكيانات التكفيرية التي متوج بها املنطقة.
ثاني ًا :مقاومة املد اإليراني يف املنطقة عبر تكتيكات تستجيب
للحركة على األرض أرض الواقع ومحاولة ترسيخ حلول ذات
أبعاد استرتيجية حتقق األمن واألمان وتنشر السالم يف املطقة
املهددة بحرب كونية.
ثالث ًا :جذب رؤوس األموال األجنبية إلى بالدنا  ،ومن ثم السعي
لوجود شراكة اقتصادية يف مجاالت متعددة .
رابع ًا :البحث عن طرائق جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية
تستجيب للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مع تبادل وجهات
النظر يف إمكانية حلحلة القضية.
خامس ًا :البدء يف حتديث عدد من القطاعات التي لن يتم تقدم
الدولة إال بتحديثهامثل قطاع الطيران  ،وتكنولوجيا اإلنترنت ،
وقطاعات الترفيه،
وفقً لكفاءات مطلعة على هذه التطورات ،ولديها ما تقدمه من
إضافات يف كافة املجاالت املشابهة .
سادس ًا :التعريف مبا قامت به السلطات من مقاومة الفساد

حتى يكون البناء على أرض سليمة  ،ويف هذا الشأن فإن القيادة
السياسية يف تلك البلدان تقدم ما لديها من خبرات للتطوير
والتجديد على هدي من الواقع.
سابع ًا :إجراء حوار يقوده التكنوقراط السعودي يف مواجهة
شركات النفط بحيث يعود املردود على الطرفني  ،وبال شك
فأن هناك محادثات قد جرت بني شركتي "أرامكو" و"أمازون"
إلنشاء مركز ضخم لتخزين البيانات ،وهو مشروع للسياحة
الفضائية مع رجل األعمال البريطاني ريتشارد برانسون ،إضافة
إلى مباحثات أخرى بشأن إنشاء مزارع لأللبان يف الصحراء
بالتعاون مع شركات فرنسية.
وعلى وجه اإلجمال فإن اللقاء املباشر بني الرئيس األمريكي
ترامب  ،وبني صاحب السمو امللكي االمير محمد بن سلمان قد
اتسم بالشفافية  ،والندية  ،واالقتراب ما أمكن من نقاط االتفاق
لتثبيتها  ،ونقاط االختالف القليلة لعالجها  ،وإيجاد حلول لها.
نفس األمر حدث يف زيارة ولي العهد األمني لباريس فقد كانت
هناك تفاهمات بشأن حملة مقاومة الفساد التي جعلت بعض
املستثمرين يترقبون النتائج  ،وقد اقتنع الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون باملبررات التي ساقتها القيادة السعودية ألسباب
البدء يف مقاومة الفساد حتى يكون املستقبل آمنا  ،وهو ما ملسه
عدد من املسؤولني الفرنسيني  ،الذين تفاعلوا مع طموحات
الدولة السعودية العريقة كي تأخذ مكانها حتت الشمس يف
ظل اقتصاد قوي ونزاهة تطال اجلميع  ،فال مكان لفاسد أو
متواطيء ،وبناء على ذلك أصبح من الطبيعي تعزيزالعالقات
الثنائية بني البلدين ،ويف خطوة موازية متت مناقشة القضايا
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أول الخط
ذات االهتمام املشترك ومن بينها النزاع يف سوريا واليمن  ،وهي
ملفات كانت حتتاج إلى توضيحات أكثر من الطرفني  ،باإلضافة
إلى أهمية مراجعة االتفاق النووي مع إيران ،والذي سبب قلقا
يف املنطقة كلها.
وملا كانت باريس هي عاصمة النور فمن الطبيعي توقيع
عقود إلنشاء كيانات ثقافية ومؤسسات اقتصادية  ،وترتيبات
لتحسني القدرات الدفاعية يف زمن ال يعترف بغير األقوياء،
وتكتسب العالقات التي تربط اململكة العربية السعودية
واجلمهوريةالفرنسية أهمية خاصة يف ظل تسارع املتغيرات
الدولية واإلقليمية التي تتطلب تبادل اآلراء وتنسيق املواقف بني
اململكة والدول الصديقة التي تتبوأ فيها فرنسا موقعاً متميزًا ،
نظرا لثقلها احلضاري ونظرتها الواقعية للمشاكل العربية التي
حتيط باملنطقة.
ورمبا كان علينا أن نوضح بعض النقاط التي جتعل لهذه الزيارة
ذلك االهتمام الغير مسبوق  ،ومن هنا كان جرأة اتخاذ قرار
السفر ليكون احلديث وجها لوجه بدون وساطة أو تدخالت قد
يعطلها بعد املسافة  ،وهو ما نشير إليه يف نقاط محددة :
أو ً
ال :مناقشة الكثير من القضايا عبر قيادات متخصصة كل يف
مجاله بنوع من التجرد من املصلحة الشخصية  ،فما يهم هنا
هو املصلحة العامة .
ثاني ًا :اللغة التي استخدمها ولي العهد كانت مبنية على
الثقة بالنفس  ،ووضوح الهدف  ،والرغبة يف جتاوز املشكالت
التقليدية.
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ثالث ًا  :يف عالم السياسة ال توجد عداءات دائمة وال صداقات
دائمة  ،األصح وجود مصالح تصب يف مصلحة االطراف
املتحاورة.
رابع ًا :لم يكن هدف التحوالت األخيرة باململكة هو خدش
القشرة اخلارجية فقط ،وإمنا التوجه إلى اجلوهر  ،وهو ما
ظهر تلقائيا يف اخلطط واملشروعات اجلديدة التي تخاطب
العصر بقوانينه.
خامس ًا :ظهر بوضوح خالل املناقشات املستفيضة بني ولي
العهد والقيادات التي تقابل معها أن أمن ورفاهية اخلليج جزء ال
يتجزأ من مسئوليات اململكة قدميا  ،وحديثا.
سادس ًا :إن املرونة التي أبداها سمور األمير محمد بن سلمان
تشي بعقلية صافية  ،وبرغبة جسور يف تخطي األشكال التقليدية
من التفاهمات التقليدية ،القدمية  ،التي طالها التجمد .
سابع ًا :أصبح التدريب األمني ،وتسليح القوات البرية والبحرية
واجلوية يف اململكة العربيةالسعودية  ،عنصرا مهما يف كافة
الزيارات التي متت فال ميكن أن حتمي مشاريعك احلديثة دون
أن تضمن حمايتها من كل عدو أو متربص .
ثامن ًا :إن زيادة حجم الصادرات السعودية لكل الدول التي مت
زيارتها أكدت على أهمية جانب التصنيع الذي أخذت به اململكة
منذ عقود ليست بالقليلة ،لكنها تأخذ هنا طابع التطور واالنتقال
من مرحلة الكم إلى مرحلة الكيف.
تاسع ًا :لم يكن من السهل الوثوق بقدرة اململكة على تخطي

متابعات
العقبات الكؤود التي أحاطت باخلطاب الفكري لوال اخلطوات
البناءة من حيث حقوق املرأة  ،وتوافر بنود الرعاية والتأمني
لألسر والعائالت يف اململكة كافة.
عاشر ًا :إن حالة االستقطاب الواسعة يف عالم اليوم يتطلب
االنتباه للمآزق والعقبات التي ميكن ان توضع يف طريق املشروع
النهضوي  2030وهو ما يؤكد بعد نظر القيادة السياسية
وقدرتها على قراءة عمق املشهد.
حادي عشر  :نحن نثق أن الزيارة الثالثة للعاصمة اإلسبانية "
مدريد " لن تقل يف آثارها عن الزيارتني السابقة ،ورمبا يضاف
إليها عبق التاريخ العربي اإلسالمي منذ مئات السنني يف "
األندلس"  ،ووجود زعيم عربي يف تلك البقعة اجلغرافية سيجعل
هناك نوعا من املراجعات الرصينة لكيفية بناء جسور صلة قوية
بني احلضارتني على أسس من التعاون واالحترام والندية.
ثاني عشر :لم يكن باإلمكان أن حتدث تلك القفزة احملسوبة
للحاق بالعصر لوال اصطفاف واسع للمواطنني الشرفاء الذين
آمنوا بحكمة امللك العظيم ،وولي عهده األمني الذي أثبت كفاءة ال
يستهان بها يف سكناته وحركاته على املستوى احمللي واخلليجي،
والعربي والدولي  ،ويف حتقيق مشروعاته احليوية ،معبرا عن
وجود جيل طالع  ،واثق  ،لديه رؤية متكاملة  ،ميكنه أن يخطو
بقوة باجتاه دولة قوية  ،حديثة  ،معاصرة  ،تنزع نحو تأمني
مكتسباتها على مهاد من األصالة واملعاصرة  ،وتأمني أرضها
وشعبها ومستقبلها بالرغم من األخطار احملدقة باملنطقة.
إننا نثق يف قدرة ولي العهد االمني على أن يواكب املتغيرات،
ويزيد األمر فعالية حني ميكنه ان يقرأ األوراق ويراجع املرحلة
بشكل حقيقي  ،فيكتب كلماته وقرارته القوية ،الساطعة ،املباركة،
بأحرف من نور .
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أمير الشرقية يضع حجر األساس
لمشروع وسط العوامية

وضع صاحب السمو امللكي أمير املنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ،صباح الثالثاء  27جمادى األول
1439هـ ،حجر األساس ملشروع تطوير وسط بلدة العوامية،بحضور محافظ القطيف املكلف فالح بن سلمان اخلالدي
وأمني املنطقة الشرقية وعدد من الشخصيات واملسؤولني.
وعبر سموه عن سعادته ،بانطالق البدء باملشروع ،وقال ”:أنا أكثر الناس سعادة أن أرى هذا املكان -وهلل احلمد -موجود
به عدد من اآلليات التي تعمل يف تطوير ورفع مستوى وسط العوامية ،وتهانينا ألهالي العوامية على هذا املشروع الرائد
إن شاء اهلل”.
وتابع ”:إن أبناء العوامية يستحقون أكثر ،وهذا بداية حقبة جديدة
إن شاء اهلل ،وباقة من املشاريع القادمة ،سواء يف الطرق أو أي
مجال من مجاالت التننمية ،وهذه هي اخلطوة األولى ،واخلطوات
القادمة أكثر وأكبر”.
وأضاف ”:نحن اليوم يف وسط العوامية لوضع حجر األساس لتطوير
وسط العوامية ،بقيادة سيدي خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل ،الذي هو حريص كل احلرص
على أن يرى كل جزء من بالده يحظى بالتنمية ،التي تواكب باقي
املناطق ،وباقي احملافظات ،بالشكل الذي نأمله إن شاء اهلل”.
وختم بقول ”:هذا املشروع أخذ وقتاً ،لكن وهلل احلمد اآلن وضع حجر
األساس ،وحسب ما أبلغني معالي أمني املنطقة الشرقية خالل سنة
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سيكون منتهياً”.
وأكد محافظ القطيف املكلف فالح اخلالدي ،بأن مشروع وسط
بلدة العوامية يعد من أهم املشاريع التي تنفذ يف محافظة
القطيف ،وهو سيغير واقع بلدة العوامية نحو األفضل.
يشار إلى أن املشروع يتضمن بحسب منوذج املجسم ،على:
برج ،مركز ثقايف ،ساح مركزية ،مسجد ،مبنى تراثي ومقهى
شعبي ،برج استعالمات ،ساحة جتارية ،حديثة تراثية ،ساحة
زراعية ،حديقة العاب ،وسوق شعبي ،إضافة إلى مناذج أخرى.
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أحمد بن فهد يستقبل
المعلمة وجدان الفرج
هنــأ صاحــب الســمو الملكــي األميــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز نائــب أميــر المنطقــة الشــرقية المعلمــة وجــدان الفــرج
المعلمــة بالثانويــة األولــى بالعواميــة والفائــزة بالجائــزة الكبــرى فــي
مؤتمــر مايكروســوفت لتبــادل الخبــرات بيــن المعلميــن الــذي أقيــم
ً
فــي ســنغافورا خــال الفتــرة مــن  15 13-مــارس الحالــي ،وفوزهــا بمشــاريع تطبيــق مهــارات التفكيــر الحاســوبي  ،مؤكــدا ســموه
خــال اســتقباله اليــوم الخميــس فــي مكتبــه بديــوان اإلمــارة للمعلمــة وبرفقتهــا والدهــا وزوجهــا حــرص إمــارة المنطقــة الشــرقية
علــى تشــجيع وتحفيــز ورعايــة أبنــاء المنطقــة وتكريــم المبدعيــن منهــم ،حاثـاً ســموه المعلمــة وجــدان علــى مواصلــة الجهــد والعطــاء،
وأن النجــاح ال حــدود لــه ،متمنيــا ســموه لهــا تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات.
وقدمــت المعلمــة وجــدان الفــرج شــكرها لســمو نائــب أميــر المنطقــة علــى دعمــه واهتمامــه  ،مبينــة بأنهــا قدمــت مشــروعين للفــوز
بالجائــزة أحدهمــا تــم انجــازه قبــل المؤتمــر حيــث تــم تطبيــق المشــروع بأســلوب مهــارات التفكيــر الحاســوبي التــي تكســب الطالــب
مهــارات متعــددة  ،والمشــروع الثانــي تــم طرحــه علــى المتســابقين فــي المؤتمــر وطلــب إنجــازه خــال  24ســاعة بمعاييــر عاليــة
حيــث يعالــج مشــكلة بيئيــة بأســلوب مهــارات التفكيــر الحاســوبي واســتطاعت المعلمــة الفــرج تحويلــه مــن مشــروع بســيط إلــى تعلــم
بالمشــاريع وفــق منهجيــة معينــة تكســب الطالــب مهــارات منوعــة فــي العلــوم والتقنيــة والبرمجــة و الهندســة والفنــون والحســاب
واســتخدمت فيــه تقنيــة المايكروبــت  ،ويهــدف إلــى تحســين البيئــة مــن خــال إعــادة تدريــر المخلفــات وتقليــل التلــوث البيئــي ،
وإكســاب الطــاب مهــارات متعــددة منهــا مهــارات التخطيــط الهندســي و البنــاء  ،ومهــارات علميــة فــي مجــال الزراعــة و الحصــاد ،
ومهــارات تقنيــة و برمجيــة مــن خــال تصميــم وبرمجــة نظــام حســاس لقيــاس نســبة الرطوبــة والــري باســتخدام تقنيــة المايكروبــت
 ،ومهــارات حســابية للتجــارة تســاعدهم علــى االســتقالل المــادي ،وبالتالــي تفــوق هــذا المشــروع علــى كل المشــاريع الفائــزة وكان
لهــا الشــرف فــي حمــل علــم الوطــن فــي أكبــر محفــل عالمــي شــهده مايقــارب الـــ 90دولــة و  300معلــم ومعلمــة  ،مبينــة بــأن خطواتهــا
القادمــة ســتكون تعليــم الطالبــات البرمجــة المتعلقــة بالفيزيــاء بتقنيــة المايكروبــت.

وزير التعليم يهنىء الفرج بفوزها بجائزة
منتدى مايكروسوفت عالمي

هنــأ وزيــر التعليــم الدكتــور أحمــد العيســى المعلمــة وجــدان الفــرج ،بفوزهــا بالجائــزة الكبــرى
فــي مجموعــة المشــاريع المطبقــة لمهــارات التفكيــر الحاســوبي فــي التعليــم ،ورفــع علــم
الســعودية فــي أكبــر حــدث تعليــم لمايكروســوفت  ،E2#الــذي يضــم أكثــر مــن  300معلــم خبيــر
مــن  90دولــة حــول العالــم.
وقــال العيســى( :نبــارك للوطــن فــوز المعلمتيــن الســعوديتين أريــج الغامــدي ،ووجــدان الفــرج
بالمركــز االول فــي مجموعــة المشــاريع المطبقــة لمهــارات التفكيــر الحاســوبي فــي التعليــم
فــي منتــدى مايكروســوفت العالمــي لتبــادل الخبــرات فــي ســنغافورة متفوقــات علــى أكثــر مــن  300معلــم ومعلمــة مــن  90دولــة).
وكانــت مايكروســوفت قــد أعلنــت عبــر حســابها فــي موقــع التواصــل االجتماعــي (تويتــر) ،مســاء الخميــس  27جمــادى اآلخــرة 1439هـــ،
عــن فــوز المعلمــة وجــدان الفــرج بالجائــزة الكبــرى وفــوز المعلمــة أريــج الغامــدي بالمركــز األول فــي مجموعــة المشــاريع المطبقــة
لمهــارات التفكيــر الحاســوبي فــي التعليــم.
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متابعات
متابعات
خمسة طالب من تعليم القطيف يحصلون على
لقب بطل العالم في الحساب الذهني

كتب  -محمد آل عبدالباقي
جنح خمسة طالب من املدارس االبتدائية بقطاع القطيف يف حتقيق بطولة
العالم يف احلساب الذهني _برنامج الرياضيات الذهنية _ املقامة يف
مدينة(جوهانسبرغ) بجمهورية جنوب إفريقيا  ،يوم اخلميس ١٤٣٩ / ٤ / ١٠هـ  ،بعد
أن خاضوا املنافسات العاملية مع نظرائهم من مختلف املدارس االبتدائية بدول العالم.
فيما حقق ثالثة طالب املركز األول يف املسابقة ذاتها  ،واكتفى طالب واحد
باحلصول على املركز الثاني  ،من مجموع تسعة طالب من قطاع القطيف _ممثلني
للمملكة _شاركوا يف خوض غمار هذا السباق الذهني الدولي.
الطالب الفائزون بلقب بطولة العالم :
 - ١محمد بن نور الشعلة _مدرسة الشاطئ االبتدائية.
 - ٢علي بن مهدي اجلارودي _مدرسة جرير االبتدائية.
 - ٣ماريا بنت علوي الصناع _املدرسة االبتدائية السادسة عشرة بالقطيف.
 - ٤نرجس بنت موسى آل ثنيان _املدرسة االبتدائية السادسة عشرة بالقطيف.
 - ٥مرمي بنت ياسر آل ثنيان _املدرسة االبتدائية األولى بالبحاري.
الطالب احلاصلون على املركز األول :
 - ١علي بن منير الصفار _مدرسة التهذيب األهلية االبتدائية.
 - ٢علي بن عبداهلل الرمضان _مدرسة صهيب الرومي االبتدائية.
 - ٣بتول بنت زكي الشاخوري _املدرسة االبتدائية الرابعة بالقطيف.
الطالبة احلائزة على املركز الثاني عامليا :
 - ١زينب بنت أمني أبو الرحى _مدرسة احلصان األهلية االبتدائية بالدمام ،
امللتحقة ببرنامج رعاية املوهوبات بالقطيف.
وكان هؤالء األبطال قد خاضوا املنافسات اخلتامية على مستوى املناطق
واحملافظات التعليمية باململكة ليلة األحد  ١٤٣٨ / ٨ / ١١بالعاصمة الرياض ،
بإشراف املشرف على وكالة اخلوارزمي الصغير مبحافظة القطيف عبد اهلل بن جعفر
آل ثنيان؛ ليتأهل منهم أربعة طالب  ،وخمس طالبات لنهائيات العالم يف احلساب
الذهني.
وقدم مدير مكتب التعليم مبحافظة القطيف عبد الكرمي بن عبداهلل العليط
وافر التهنئة  ،وخالص التبريكات للطالب والطالبات الفائزين واملشاركني  ،وأثنى
على أدائهم املشرف  ،كما أشاد بجهود مدارسهم وأسرهم  ،واملشرف على وكالة
اخلوارزمي الصغير مبحافظة القطيف.
واعتبر هذا اإلجناز العاملي من مفاخر التعليم يف بالدنا  ،ويأتي ترجمة حقيقة
لتطلعات رؤية اململكة  ، ٢٠٣٠واألهداف التي تصبو لها.

ماريا الصناع

زينب أبو الرحي

علي اجلاروي

بتول الشاخوري

علي الصفار

نرجس آل ثنيان

محمد الشعلة

مرمي آل ثنيان
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متابعات

محافظ القطيف يرعى ملتقى جودة القيادة
وأثرها على تميز بيئة العمل”
كتب خالد السنان  -تصوير :كفاح اخلليفة
نظمت جلنة دعم اجلودة الشاملة يف مكتب التعليم مبحافظة
القطيف ملتقى "جودة القيادة وأثرها على متيز بيئة العمل”
برعاية محافظ خالد بن عبد العزيز الصفيان  ،وبحضور
مدير املكتب عبد الكرمي بن عبداهلل العليط  ،ومديري
اإلدارات احلكومية وقادة وقائدات املدارس وعدد من املشرفني
واملشرفات وطالب املدارس  ،ونخبة من أعيان ووجهاء املنطقة ،
وذلك بقاعة املناسبات مبقر احملافظة بالتزامن مع اليوم العاملي
لالحتفاء بيوم اجلودة.
واستهل امللتقى بكلمة ترحيبية لعريف احلفل عبد احملسن
اخلضر  ،ثم تليت آيات من الذكر احلكيم رتلها الطالب أحمد
العلويات .
ثم ألقى مدير املكتب العليط كلمة أكد فيها أن اجلودة تطبيق
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عملي وليست فلسفة نظرية فحسب  ،مشيرا إلى إن اإلتقان هو
التم ّيز وطريق للجودة الشاملة ،وأن امللتقى يسعى إلى حتقيق
األهداف والتطلعات املرجوة التي تسهم يف نشر ثقافة اجلودة
والتميز املؤسسي بالشراكة مع اجلهات احلكومية  ،وأكد العليط
يف كلمته اإلجماع على ممارسات اجلودة عامليا والتوجه لبناء
املفهوم وتعميمها على اإلدارات واملؤسسات كافة للحصول على
االعتمادات وحتقيق رؤية اململكة الطموحة  ٢٠٣٠للوصول إلى
أفضل املخرجات للمستفيد والتحسني املستمر  ،وختم موجها
شكره للجنة دعم اجلودة والقائمني على امللتقى .
ثم تناولت قائد مدرسة الثانوية اخلامسة بسيهات إميان بنت
ناجي السكيري ،ورقة العمل األولى بعنوان “أثر اجلودة يف بيئة
العمل”  ،وتضمنت كيفية حتقيق أعلى إنتاجية بأفضل جودة يف
بيئة العمل  ،الهدر يف األنشطة والعمليات  ،املجاالت ذات األولوية

متابعات
متابعات

للتحسني باستخدام استراتيجية كايزن ،
وأكدت السكيري أن جناح املؤسسات
تعتمد على عدة عناصر من بينها تهيئة
بيئة عمل جاذبة وثقافة تنظيمية لتحقيق
أعلى مستوى من اجلودة ومتيز األداء،
واختتمت بأستعراض جتربة تطبيقية من
واقع ممارسة فعلية يف التحسني املستمر
ملجال اإلبداع لدى طالبات املدرسة.
ثم ّ
دشن احملافظ حساب تشكيل مجلس

اجلودة باحملافظة على تويتر  ،والذي يضم
يف عضويته مديري الدوائر احلكومية .
بعد ذلك استعرض مدير إدارة اجلودة
باالدارة العامة بتعليم املنطقة الشرقية
سابقا  ،إحسان بن علي املزين ورقة
العمل الثانية يف امللتقى والتي حملت
عنوان  :جدارات القائد وفق رؤية ،٢٠٣٠
تناول فيها استراتيجيات النجاح  ،كيفية
متكني رأس املال البشري من حتقيق

الرؤية  ،التحديات التي ينبغي أن يتعامل
معها القائد والعاملون من أجل حتقيق
األولويات اإلستراتيجية للمنظمة بكفاءة
وفاعلية وترسيخ ثقافة االداء العالي .
ويف كلمة حملافظ القطيف ث ّمن فيها إقامة
هذا امللتقى الذي يتزامن مع اليوم العاملي
للجودة ،ودعا فيها جميع املسؤولني
يف كافة القطاعات إلى تبني مفاهيم
وأسس ومعايير اجلودة والتميز يف جميع
خططهم وأنشطتهم وأعمالهم ،واحلرص
على التطوير والتحسني املستمر لتحقيق
اجلودة واإلتقان يف القطاعات اإلنتاجية
واخلدمية اخلاصة واحلكومية ،لتحقيق
الرؤية املستقبلية الطموحة وما تتطلع له
القيادة الرشيدة وأمير املنطقة الشرقية
صاحب السمو امللكي األمير سعود بن
نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه األمير
أحمد بن فهد بن سلمان – حفظهما اهلل
– وختم سائال اهلل أن يوفق اجلميع ملا فيه
اخلير والصالح لهذا الوطن.
ويف اخلتام ك ّرم احملافظ  ،احملاضرين
واملشاركني يف امللتقى  ،فيما سلّم مدير
مكتب تعليم القطيف درعا تذكاريا
للمحافظ لهذه املناسبة.
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متابعات

محافظ القطيف يتوج
المدارس الفائزة بجائزة المطرود
ك ّرم محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان املدارس
الفائزة مبسابقة احلاج عبداهلل املطرود للمبادرات التربوية
مبجاالتها “التعليمية ،القيمية ،والتقنية والتطوعية” ،يف دورتها
الثانية والتي استهدفت مدارس القطيف للبنني والبنات ،وذلك
يف قاعة امللك عبداهلل الوطنية باحملافظة.
واستهل احلفل الذي قدمه العريف سلمان احلبيب بترحيب
راعي احلفل واحلضور الكرمي ثم تليت آيات من الذكر احلكيم
رتلها الطالب محمد بن نايف اخلالدي.
والقى بعدها مدير تعليم القطيف عبدالكرمي بن عبد اهلل
العليط كلمة أكد فيها أن جائزة مكتب التعليم يف محافظة
القطيف للمبادرات التعليمية جاءت يف مرحلة التحول املعريف
لتعزيز املواهب واكتشاف الطاقات يف مدارس البنني والبنات
باحملافظة.
بدوره ،هنأ داعم املسابقة عبدالرؤوف بن عبد اهلل املطرود
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املدارس الفائزة ،الفتاً إلى استمراره يف دعم املسابقة ،والتي كان
لها األثر لتحقيق اإلجنازات مؤخراً ومتيز مكتب تعليم القطيف،
وختم موجهاً شكره لصاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف
بن عبدالعزيز وسمو نائبه على دعمهم ملا يخدم الوطن واملواطن.
وقدم عرض مرئي وثائقي ألعمال وإجنازات احلاج عبداهلل
املطرود ـ رحمه اهلل ـ.
وألقى بعدها رئيس جلنة املسابقة املساعد للشؤون التعليمية
علي بن عبداهلل الشهري.
وأعلن راعي احلفل محافظ القطيف عن الفائزين والفائزات
باملسابقة ،مهنئاً إياهم بذلك؛ والفتاً إلى أن اجلائزة عززت روح
املنافسة وانعكس ذلك إيجاباً على مستوى الطالب والطالبات
وعلى مستوى التعليم للمحافظة.
ويف اخلتام كرم احملافظ الداعمني والراعاة وأعضاء اللجنة
املنظمة للمسابقة وتتويج الفائزين باإلعمال.

متابعات
تعليم القطيف يكرم
أبناء شهداء الواجب
ومنسوبي التعليم
كتب  -محمد آل عبدالباقي:
رعى مدير مكتب التعليم بمحافظة
القطيف عبد الكريم بن عبداهلل العليط
بمكتبه احتفالية تكريم (أبناء شهداء
الواجب ومنسوبي التعليم من طالب
وطالبات الصف الثالث الثانوي بمدارس
قطاع القطيف  ،بحضور مساعده للشؤون
التعليمية علي بن عبداهلل الشهري
،والمساعد للشؤون المدرسية عبداهلل
بن علي القرني  ،ورئيس وحدة التوجيه
واإلرشاد بالمكتب عبد الرحمن بن علي
الصبخة  ،ومنسق مكتب (وفاء) بقطاع
القطيف األستاذ حسين بن قاسم هجلس.
وشملت احتفالية التكريم طالبين وسبع

طالبات  ،من أبناء وبنات
منسوبي التعليم بمدارس
قطاع القطيف  ،بحضور أولياء أمور
الطالبات المكرمات.
وفي كلمته  ،أشاد العليط بجهود
المملكة في رعاية وتكريم أبناء شهداء
الواجب ومنسوبي التعليم ،موجها حديثه
للمكرمين بالقول  :إن آباءكم قدموا
للوطن كثيرا من الجهود  ،وإن الوطن
ليفخر بهم  ،وال ينسى تضحياتهم ،
ويتذكرهم بالوفاء والتقدير دائما.
وأثنى على جهود مكتب (وفاء ) وما
يقدمه من خدمة ورعاية لهذه الفئة من
الطالب  ،مشيدا بجمعية ( ارتقاء )

بالمنطقة الشرقية  ،التي قدمت هدايا
تكريمية قيمة للمكرمين.
أسماء المكرمين والمكرمات :
 - ١حسين بن إبراهيم آل صفوان.
 - ٢مجتبى بن محفوظ العلويات.
 - ٣أمل بنت عبداهلل آل ليف.
 - ٤زينب بنت هاشم السادة.
 - ٥سمات بنت حسن السيهاتي.
 - ٦خديجة بنت باسم األمير.
 - ٧فاطمة بنت وليد آل إبراهيم.
 - ٨عائشة بنت مبارك آل خاتم.
 - ٩فاطمة بنت محمد السباع.

دور الفنون الشعبية
بمنتدى الثالثاء
استعرض مدير الندوة االبعاد االجتماعية والثقافية للفنون
في أجواء مفعمة بالتفاعل والحماس ،وبحضور نخبة من
الشعبية مؤكدا على أهميتها في دراسة أي مجتمع وتاريخه،
المهتمين بالفنون الشعبية ،ألقى الباحث في تاريخ التراث
والفنون الشعبية الدكتور سمير الضامر محاضرة في الندوة التي مشيدا بالتجربة الثرية التي يقدمها الدكتور سمير الضامر في
مجال أبحاث التراث والفولكلور الشعبي وجمعه ،مستعرضا
أقامها منتدى الثالثاء الثقافي مساء الثالثاء  1شعبان 1439هـ
الموافق  17أبريل 2018م ،تحت عنوان "الفنون الشعبية والتنمية سيرته العلمية والعملية في هذا المجال .بدأ الدكتور الضامر
محاضرته بعرض فلم مختصر يجمع أشكاال من الفنون
االجتماعية" ،وأدارها االعالمي حبيب آل محمود.
الفولكلورية الشعبية في المنطقة الشرقية تم توثيقها وتسجيلها
تم عرض فلم قصير "إنسان" من اخراج حسين العباس عبارة
عن حوار ذاتي حول مفاهيم التعددية والتنوع في الوطن ،بعد تم في مراحل ماضية ،مشيرا إلى أن الفنون الشعبية هي فنون
جماعية ،أفرزتها الحاالت االجتماعية والثقافية للمجتمعات
تكريم الطالبة جود موسى النمر الحاضزة على عدة جوائز في
مجال كتابة وتأليف قصص االطفال منها الجائزة األولى ألجمل القديمة ،ومن سمات هذه الفنون أنها تُتوارث وتتلقاها األجيال
وتتناقلها ،وال نستطيع -غالبا -أن نجد لها ُمؤلفاً ،فال ُمؤلف هو
محتوى قصصي لقصص األطفال .وتحدثت كذلك التشكيلية
زهراء المتروك عن تجربتها الفنية وعن أعمالها المعروضة في الشعب ،وهو الضمير الجمعي الذي يعبر عن عواطفه وانفعاالته
قاعة المنتدى التي نالت استحسان الحضور حيث تناولت فلسفة وأفراحه وأحزانه وطقوسه بطريقة منظمة غاية في النظام،
العامي؛
وهذا النظام ُمنتج من منتجات الشعب
هذه األعمال ورؤيتها حول الفن التشكيلي واساليبها في أدائه.
ّ
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متابعات

بحضور فاق المتوقــــ

الصفيان يحتفي بفرسان القطيـــ
تغطية/حسني كاظم  -أحمد الداؤود
أكد خالد بن عبدالعزيز الصفيان
محافظ القطيف مبركز األمير فيصل
بن فهد للمناسبات بنادي اخلليج
بسيهات يف احلفل التكرميي السادس
الرياضي لفرسان القطيف والذي
نظمته شبكة القطيف الرياضية …
أكدأنه إنبهر بالكم الهائل من اإلجنازات
الذي تقدمه محافظة القطيف للوطن
مشيرا أنه ومع مرور السنوات وبعد
أن عاشر اهل املنطقة وعرفهم عن
قرب أصبح متوقعا منهم املزي داعيا
الرياضيني باملنطقة باملزيد من االبداع
والتألق.
جاء ذلك بعد إفتتاح احلفل التكرميي
السادس والذي وصفه احلضور بالعرس الرياضي للحضور
الكبير الذي كان يتقدمه راعي احلفل محافظ القطيف
سعادة خالد بن عبد العزيز الصفيان وعدد من الشخصيات
ومنهم االستاذ محمد بو مية مدير مكتب الهيئة العامة
للرياضة مبكتب القطيف ورؤساء األندية وشخصيات
رياضية واجتماعية وبدأ احلفل بالقرآن الكرمي تاله محمود
الصائغ  ،أعلن مذيع احلفل بعدها املبدع محمد احلمادي
بكلمة اللجنة املنظمة ألقاها محمد الشيخ احمد مدير
الشبكة الرياضية بالقطيف تطرق فيها بالترحيب للحضور
مضيفا بقوله :إننا نكرم كوكبة من الالعبني رفعوا راية
الوطن خفاقة يف احملافل الدولية ،مثنيا على دورهم البارز
ودور املسئولني
ثم أهدى اإلجنازات لسمو أمير املنطقة الشرقية صاحب
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السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز  .وسمو
نائبه صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد بن عبد
العزيز.
أعقب الكلمة اوبريت بعنوان(رؤية وطن) من إعداد الزميل
ابراهيم الشيخ والفرقة والذي أظفى على البرنامج جماال
وروعة وجتاوب معه احلضور لتألق املشاركني وخاصة من
صغار السن.
توالت بعدها فقرات احلفل بتقدمي كلمة من الراعي الرسمي
للحفل االستاذ سعدون بن خالد بن سعدون اخلالدي والذي
أكد دعمه املتواصل للحفل يف السنوات املقبلة.
وطالب رجال األعمال بالوقوف مع الشبكة الرياضية
ودعمهم لها ملا فيه خدمة الشباب والرياضة.
ثم كلمة محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان.
حان بعدها ملسة الوفاء للمنجزين والذي فاق عددهم ١٧٠
منجزا ومت تكرمي اكثر من
 ٧٠بطال من عاملي وعربي
وآسيوي وخالفه.
ثم تكرمي الداعمني واجلهات
األمنية واحلكومية واختتم
بتكرمي راعي احلفل محافظ
القطيف خالد بن عبد العزيز
الصفيان
مقتطفات سريعة من احلفل

متابعات

ـــــع وفي عرس رياضي

ـــف وإشادة بنجاح الحفل
رغم اتساع صالة اللؤلؤة مبركز األمير
فيصل بن فهد بنادي اخلليج إال أن
الصالة إكتظت عن آخرها وجتاوب
احلضور مع فقرات احلفل
الزميل ابراهيم الشيخ أجاد مع
مجموعته يف تقدمي أوبريت رؤية وطن
فرقة الكشافة بقيادة ربانها القائد
النشط علي العبندي كان حضورهم
مؤثر يف التنظيم
اللجنة املنظمة حلفل التكرمي القت
اإلشادة من احلضور الغفير
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متابعات

تعليم القطيف يقيم
االحتفالية العشرين للطالب المتفوقين
كتب /محمد آل عبد الباقي -
تصوير  :سامي آل مرزوق  ،جعفر الجبيلي .
برعاية سعادة محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان ،
وتشريف سعادة المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور
ناصر بن عبد العزيز الشلعان أقامت لجنة المناسبات التعليمية
والعالقات العامة بمكتب التعليم بمحافظة القطيف (حفل
تكريم الطالب المتفوقين العشرين بقطاع القطيف ) تحت
شعار (بكم نسمو ) بقصر الغانم للمناسبات بالقطيف  ،بحضور
مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد
اهلل العليط ،ورؤساء ومديري اإلدارات الحكومية والمؤسسات
االجتماعية  ،والمشرفين التربويين وقادة المدارس ،وأولياءأمور
الطالب المتفوقين  ،واألعيان واإلعالميين.
واستهل الحفل الذي أدار دفته المعلم عاطف بن عبد الواحد
آل غانم _ بآيات من القرآن الكريم  ،تالها الطالب أحمد بن
جالل العلويات  ،من مدرسة المجيدية الثانوية بالقطيف .ثم
قدم الطالب المتفوقون أوبريت التفوق (بكم نسمو ).
وألقى مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم العليط
كلمته  ،التي هنأ  -في مستهلها  -الطالب المتفوقين  ،وآباءهم،
ومعلميهم  ،مقدما تهنئته لسعادة المدير العام للتعليم بالمنطقة
الشرقية الدكتور ناصر الشلعان؛ لتعيينه في منصبه هذا ،
داعيا لسعادته بالتوفيق والنجاح  ،ومجددا الترحيب بتشريفه
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للحفل.
ولفت إلى تحقيق قطاع القطيف مزيدا من اإلنجازات ومراكز
التفوق والتميز على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة  ،وعلى
المستوى الدولي  ،وتحقيق الصدارة في اختبارالقدرات العامة
واالختبار التحصيلي  ،اللذين ينظمهما المركز الوطني للقياس
والتقويم بوزارة التعليم (قياس ) منوها باهتمام ورعاية خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _
حفظه اهلل _وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهلل  -للتعليم؛ معتبرا
ذلك المدخل الرئيس لتحقيق برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م
ورؤية المملكة ٢٠٣٠م.
وهنأ الطالب المتفوقين  ،وقدم شكره لسعادة المدير العام؛
لتشريفه فعاليات الحفل  ،وأثنى على جهود لجنة المناسبات
التعليمية والعالقات العامة  ،ممثلة في القائد التربوي حسين
بن سعيد الصيرفي.
ثم ألقى الطالب حسن بن عبد العزيز البراك  ،من مدرسة أم
الحمام الثانوية قصيدته (التفوق ) وألقت المربية الفاضلة منال
الشيخ والدة الطالب المتفوق منهال بن عبد المحسن الخضر
_ كلمة أولياء أمور الطالب المتفوقين.
وفي كلمة سعادته  ،عبر المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية
الدكتور ناصر الشلعان عن شعوره بالسعادة؛ للمشاركة في

متابعات
هذا العرس التربوي؛ لتكريم الطالب المتفوقين  ،مهنئا إياهم
بالتفوق ،قائال لهم ( شكرا لكم ؛ ألنكم تفوقتم ،فتفوقكم تفوق
لنا ،ودليل على أننا نجحنا في أداء دورنا) مقدما شكره ألولياء
أمور الطالب على جهودهم  ،ناقال تهانئ معالي وزير التعليم
الدكتور أحمد بن محمد العيسى ،وقيادات التعليم باإلدارة
العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.
وأكد إلى أن هذا التفوق ليس بمستغرب في هذه المحافظة،
واصفا المتفوقين بالكوكبة المباركة  ،متمنيا لهم مزيدا من
التفوق والنجاح.
ووجه حديثه للمتفوقين بقوله ( إنها البداية لهذا الطريق) داعيا
لهم بالمثابرة واالستمرار  ،متعهدا بدعمهم  ،وتذليل الصعاب
أمامهم.
وختم كلمته بشكر محافظ القطيف ومدير مكتب التعليم
بمحافظة القطيف  ،ومديري اإلدارات الحكومية  ،وأولياء أمور
الطالب المتفوقين.

ثم جاءت فقرات تكريم الطالب المتفوقين بمدارس المرحلتين
الدراسيتين المتوسطة والثانوية  ،البالغ عددهم ثالثمائة
وواحدا وثالثين طالبا .كما شمل التكريم الجهات الداعمة ،
ورعاة الحفل.
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تعليم القطيف يحتفي بسفراء التميز
كتب /محمد آل عبد الباقي
تصوير  :سامي آل مرزوق _ جعفر الجبيلي.
رعى سعادة المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور
ناصر بن عبد العزيز الشلعان فعاليات الحفل الخامس عشر
لتكريم المعلمين المتميزين بمدارس قطاع القطيف للعام
الدراسي  ١٤٣٨هـ  ١٤٣٩ /هـ  ،المقام ضحى يوم الخميس
 ١٤٣٩ / ٨ /١٧هـ بقصر الغانم للمناسبات بالقطيف  ،بحضور
مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد اهلل
العليط والقيادات اإلدارية واإلشرافية وقادة المدارس  ،ورؤساء
ومديري اإلدارات الحكومية والمؤسسات االجتماعية بمحافظة
القطيف وأعيان القطيف والمعلمين واإلعالميين .استهل الحفل
_ الذي أدار دفته بتميز الفت قائد مدرسة التهذيب األهلية
الثانوية بسيهات عبد المحسن بن صالح الخضر _ بآيات من
القرآن الكريم  ،تالها المعلم حسن بن عبد الواحد الدحليب من
مدرسة الشاطئ االبتدائية بالقطيف.
وألقى مدير مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف كلمته ،
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التي أشاد فيها بحرص المعلمين على بناء الوطن  ،وصناعة
نجاحاته ،وتنميته  ،وتطوره  ،مؤكدا على أن األمة التي تسعى
للنجاح والتفوق  ،هي التي تصل إلى ما تريد  ،وتتطلع إلى
التميز ،عبر تطوير التعليم  ،واالهتمام بمخرجاته ،والشك أن
للمعلم الدور األهم في هذا النجاح  ،وتحقيق األهداف.
وأبان العليط أن التعليم موضع اهتمام والة األمر  ،فكانت
الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس  ،حيث حظي المعلم
باالهتمام والرعاية؛ ليتمكن من تعزيز مهنته  ،وتطوير أدائه ،
مشيرا إلى أن هذا التكريم يأتي في هذا السياق  ،واصفا المعلمين
بأنهم صفوة الصفوة في المجتمعات .وأكد أن االحتفاالت توالت
في محافظة القطيف؛ لتكريم المعلمين والمعلمات  ،والطالب
والطالبات  ،ملمحا إلى أن هذه المناسبات  ،ما كانت لتكون إال
نتيجة لجهود المعلمين وعطائهم.واستعرض إنجازات ومراكز
التفوق والتميز بقطاع القطيف خالل العام الدراسي الراهن
 ١٤٣٨هـ  ١٤٣٩ /هـ  ،مبينا أنها بلغت مائتي إنجاز ومركز
تفوق  ،كان نصيب اإلنجازات العالمية والدولية ستة وعشرين،

متابعات

وعلى مستوى المملكة ستة وثمانين  ،وعلى مستوى المنطقة
الشرقية ثمانية وثمانين ،مؤكدا على أن هذه اإلنجازات ستكون
موضع اهتمامنا  ،وأمام أعيننا العام الدراسي المقبل  ١٤٣٩هـ
١٤٤٠ /هـ ؛ سعيا لتحقيق المزيد  ،واستمرار التميز والتفوق.
وأردف قائال  :يشرفني في هذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات
العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود _حفظه اهلل _  ،وولي عهده األمين صاحب السمو
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _
حفظه اهلل _ اللذين أوليا التعليم اهتماما كبيرا  ،وهما ينهضان
بالوطن كله .مقدما شكره لصاحب السمو الملكي األمير سعود
بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود _ أمير المنطقة الشرقية
_ ولنائبه صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن فهد بن
سلمان آل سعود ؛ لرعايتهما واهتمامهما بالتعليم في المنطقة
الشرقية ،مشيدا بدور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن
محمد العيسى  ،واهتمامه ورعايته  ،مقدما شكره للدكتور ناصر
الشلعان؛ لرعايته للمناسبات واالحتفاالت التعليمية بمحافظة
القطيف.
ثم ألقى الشاعر علي بن مكي الشيخ قصيدته  ،فيما قدم كلمة
المعلمين المتميزين  ،المعلم علي بن حسين العلوي  ،قبل أن
يعرض أوبريت ( منبر العلم) للمخرج علي بن عبد الهادي آل
حمادة.
وفي كلمته  ،عبر المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية عن
تشرفه أن يكون في هذا المحفل  ،مؤكدا على شعوره بالسعادة؛

لتكريم المعلمين المتميزين  ،ألن هذه المهنة تستحق أن نفخر
بها.وبين أن مهمة المعلم جليلة  ،منوها بدور المعلمين وجهودهم.
وعقد مقارنة بين من يبني ويشيد المباني والمنازل  ،وبين
من يبني العقول  ،ويشيد النفوس  ،وهي المهمة التي تبنى بها
الحضارة  ،و يكون التقدم والرقي .وتناول الشلعان _ في معرض
كلمته _ المعلم المتميز  ،واصفا إياه بأساس البناء  ،موضحا
أننا حين نكرم طالبا متميزا  ،ومدرسة متميزة  ،وحين تحتفي
إدارة التعليم بتميزها ؛ فإن ذلك كله من تميز المعلمين  ،الذين
نكرمهم  ،وهم يستحقون هذا االحتفاء والتكريم .وقال الشلعان
 :لقد اهتمت حكومتنا بالمعلم؛ لما له من دور في رقي الوطن ،
وبنائه  ،مؤكدا على أن رؤية المملكة  ٢٠٣٠أولت المعلم االهتمام
 ،وهو ما تنهض به وزارة التعليم  ،التي اهتمت بالمعلم  ،وأطلقت
المشاريع والبرامج والمبادرات؛ لتنمية المعلمين  ،وتطوير
أدائهم  ،مشيرا إلى توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية في
هذا الشأن؛ للنهوض بالتعليم ،وتنمية أداء المعلمين.
وفي ختام كلمته  ،وجه شكره وتقديره لمدير مكتب التعليم
بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط ومنسوبي تعليم القطيف،
وللجهات الداعمة  ،وللجنة المنظمة _ لجنة المناسبات
التعليمية والعالقات العامة بالمكتب _ ممثلة في القائد
التربوي حسين بن سعيد الصيرفي.
ثم جاءت لحظات الوفاء والتكريم  ،لتشمل الجهات الداعمة ،
وراعي الحفل  ،والمعلمين المتميزين بمدارس قطاع القطيف ،
البالغ عددهم مائة وخمسين معلما.
يونيو ٢٠١٨م
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متابعات

«تألق القديح» يكـرم ثالثة مبـ
وثالثة متألقين و عشرة من
الـــــمدارس والمتقاعدين وموه

كتبت  -سناء آل حسني,

تصوير  -كفاح اخلليفة
كرم مهرجان التألق الرابع التابع جلمعية
مضر اخليرية بالقديح ثالثة من أبناء
القديح املبدعني  ،وهم :الدكتور جعفر
علي آل توفيق ،الدكتور سعيد سلمان
اجلارودي ،الدكتور السيد سعيد جعفر
الشميمي ،وذلك ضمن حفل تكرمي
املتفوقني من طالب مدارس القديح،
والذي أقيم يف قاعة امللك عبداهلل
للمناسبات الوطنية.
وشمل التكرمي أكثر من  500متفوقاً
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ومتفوقة ،بينهم ثالثة طالب حصدوا
وسام التألق  4حلصولهم على نسبة
 ٪١٠٠وهم مهدي عبداهلل املرزوق ،جعفر
نبيل العلوي ،مرتضى ميثم اخلاطر.
وتضمن أيضاً ،تكرمي قادة مدارس
األوالد ،بينهم  6من قادة املدارس
املتقاعدين ،وهم :قائدة مدرسة سلمان
الفارسي االبتدائية عبداهلل علي آل
عبيدي ،القائدان املتقاعدان عبداهلل
جعفر آل زاهر ،وعبداهلل أحمد البناي،
قائد مدرسة نعيم بن مسعود االبتدائية
أحمد سعيد الغامن ،والقائدان املتقاعدان

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

محمد حسن القمبري ،وأحمد حسن آل
عباس ،قائد مدرسة سعيد ابن املسيب
املتوسطة أنس آل طويلب ،والقائد
املتقاعد عبداهلل حبيب اللباد ،قائد
مدرسة القديح الثانوية بليغ عبداهلل
البحراني ،والقائد املتقاعد علي
عبداهلل الزاهر.
وبدأ احلفل بتالوة مباركة للقرآن الكرمي
تالها القارئ محمد حسني كريكيش،
أعقبها كلمة لرئيس جمعية مضر
اخليرية املهندس السيد محمد جواد
آل السيد ناصر هنأ فيها املتفوقني

متابعات

ـــــــدعين
ن قادة
هـوبـــــة
الطموحات التي كانوا يتمنونها ويتمنون الوصول إليها ،انطالقاً من مسؤوليتهم التعليمية
ورغب ًة منهم يف حتفيزالطالب والرقي مبستواهم إلى األفضل” ،مضيفاً بأن هذا العمل
طالب من الطالب.
يعتبر من األفضل األعمال ألن يكون حافزاً ألي
ً
وختم البرنامج بتكرمي املبدعني والداعمني املشاركني ،ومن بينهم ‘القطيف اليوم”
ملساهمتها اإلعالمية يف تغطية املهرجان ،ثم ختم املهرجان مبسيرة التألق للطلبة
املتفوقني.
جانب آخر ،نظم القسم النسائي ملهرجان التألق حفله األول لتكرمي املتفوقات ،يف
من
ٍ
قاعة امللك عبداهلل للمناسبات الوطنية بالقديح ،حيث مت تكرمي الطالبات املتفوقات،
وبينهن طالبة موهبة ،الطالبة رباب قويسم.
وبدأ حفل املتفوقات بتالوة مباركة مع القارئة فاطمة اخلويلدي ،ثم كلمة أسرة تألق
ألقتها نائبة رئيسة اللجنة النسائية بجمعية مضر أنيسة الفردان ،توجهت فيها بشكرها
للضيوف ،والداعمني واملشاركني ،واألمهات واملدرسات.
وباركت فيها للمتألقات ،مؤكد ًة بأن تفوقهن جاء نتيجة قوة اإلرادة وسهر الليل ،ومساندة
الوالدين ،موصي ًة إياهن بضرورة التمسك بسالح العلم والتفوق.
جاء بعدها كلمة للطالبة املبتعثة زهراء آل نصيف بعنوان “قصتي مع النجاح” ،أوصت
فيها الطالبات باالبتكار من خالل البحث عن مصدر املعلومة ،حتى وإن كان ذلك مخالفاً
لآلخرين.
وتقدمت بعدها عضوتا اللجنة دالل أبو شاهني وأنيسة الفردان بتكرمي الداعمني ،ومن
ثم مسيرات تكرمي املتألقات والتي بدأت بالطالبات احلاصالت على النسبة النهائية ،ثم
احلاصالت على  ،% 99ليأتي بعدها ختام التكرمي بطالبات املرحلة االبتدائية.
واملتفوقات وعوائلهم معتبراً أنهم السند
ألبنائهم احلاثني لهم على التفوق ،كما
تقدم بشكره لكل من كان سبباً يف تفوق
الطلبة من قادة مدارس ومعلمني وكل من
يعمل يف السلك التعليمي ،منوهاً لدور
اللجنة املنظمة ملهرجان التألق ،شاكراً
استجابتهم يف ضم تكرمي املتفوقات
للمهرجان هذا العام.
تال ذلك كلمة للشريك االستراتيجي
سماحة الشيخ محمد العبيدان ،قال
فيها ”:برنامج التألق فكرة ريادية تكشف
عن وعي األفراد القائمني عليه وعن
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متابعات
الجارودي يسجل براءة اختراع عالمية سابعة
فريدة من نوعها لعالج السرطان

جائزة القطيف لإلنجاز
تك ّرم «واس»
وشركاء النجاح في
نسختها السادسة
كرمت جائزة القطيف لإلجناز
التابعة للجنة التنمية األهلية
االجتماعية مبحافظة القطيف يف
نسختها السادسة شركاء النجاح
من الرعاة والداعمني من اجلهات
اإلعالمية ،يف حفل تكرميي حتت
عنوان "صناع اإلجناز السادس" .
و قدم رئيس جلنة تنمية القطيف
املهندس عباس بن رضي الشماسي
وأمني عام اجلائزة املهندس
عبدالشهيد بن محمد السني الدروع
وبطاقات الشكر لشركاء النجاح ويف
مقدمتهم وكالة األنباء السعودية
(واس) ،والقطيف اليوم ،والتلفزيون
السعودي بالدمام ،إلى جانب عدد من
الصحف احمللية.
من جانبه ثمن أمني عام اجلائزة
املهندس عبدالشهيد السني دور
"واس" وجهودها اإلعالمية املتميزة
يف مواكبة احلدث ،الفتا إلى أن
هذا التكرمي يأتي من باب التقدير
لدورها الرائد يف تغطية الفعاليات
واألنشطة ،متمنيا للجميع التوفيق
والسداد.
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سجل مكتب الواليات املتحدة لبراءات االختراع ،براءة االختراع السابعة على التوالي
للباحث الدكتور سعيد اجلارودي يف مجال عالج السرطان مبركبات الذهب.
وتفوقت النتائج التي توصل إليها اجلارودي هذه املرة على العالج الكيميائي بـ  588مرة
يف محاربة السرطان يف املختبر ،علماً بأن أفضل نتائج حالياً لم تتجاوز  20مرة.
يشار إلى أن اجلارودي أكد يف وقت سابق إلى أن وصول األدوية التي مت اكتشافها إلى
مرحلة االستخدام بشكل نهائي يحتاج إلى رحلة طويلة مليئة بالتح ّديات ،مبيناً بأن
املرحلة األولى انتهت وهناك مرحلتان معقدتان الب ّد من عبورهما .هناك املرحلة الثانية
التي حتتاج إلى إجراء االختبارات على ما يُس ّمى علمياً بـ “الوسط احليوي” .ثم هناك
املرحلة الثالثة يف التجربة على مريض سريري ،أي على مريض مصاب بالسرطان فعلياً
ليخضع للعالج اجلديد ،بعد جناحه يف الوسط احليوي.
اجلدير بالذكر بأن الدكتور سعيد اجلارودي ،املنحدر من محافظة القطيف ،يعمل
عالم مختبرات يف شركة أرامكو السعودية منذ  ،2003ويحمل الدكتوراة يف الكيمياء
غير العضوية منذ  ،2014حصل عليها من جامعة امللك فهد بالظهران .وقبلها حصل،
من اجلامعة نفسها،على املاجستير يف الكيمياء العضوية سنة  ،1996والبكالوريوس
يف الكيمياء الصناعية سنة  .1993وشغل وظيفة “محاضر” يف اجلامعة بني  2000و
 .2003ولديه أكثر من  20بحثاً علمياً مح ّكماً منشور يف مجالت عملية يف الواليات
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ،أمثال Polyhedron :و  New Journal of Chemistryو
 BioMetalsو .BioMetals
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متابعات
ثالثون معلما يتدربون على
الوقاية من أساليب اإلرهاب
أنهى ثالثون معلما من قطاع القطيف
برنامجا تدريبيا حمل عنوان (اإلرهاب
وأساليب االستقطاب ) الذي نظمه
مركز التدريب التربوي بسيهات ،مبدرسة
السالم االبتدائية.
قدم البرنامج رئيس شعبة القيادة املدرسية
مبكتب التعليم مبحافظة القطيف عبداهلل
بن سالم الشهري.

عبداهلل الشهري

تعليم القطيف يتصدر
قطاعات المنطقة الشرقية
في التوجيه واإلرشاد
حقق مكتب التعليم مبحافظة القطيف إجنازا نوعيا جديدا،
وهذه املرة من بوابة التوجيه واإلرشاد؛إذ حصل املكتب على
املركز األول على مستوى مكاتب التعليم باملنطقة الشرقية يف
مسابقة اللقاءات التربوية ،ليحتل املركز األول يف هذه الفعالية،
التي جنحت أربع من مدارس قطاع القطيف يف احلصول على
أربعة مراكز فيها  ،ضمن أفضل عشر مدارس ،شاركت يف هذه
املسابقة.

شراكة مجتمعية بين مدرسة القطيف المتوسطة
وشركة الفردان لتأجير السيارات

بناء على أهمية الشراكة املجتمعية بني املؤسسات املجتمعية
ومؤسسات التعليم ( املدرسة) وقعت مدرسة القطيف املتوسطة
مذكرة شراكة مجتمعية مع شركة علي حسن آل فردان لتأجير
السيارات  ،ومثل مدرسة القطيف املتوسطة مديرها األستاذ
حسني بن علي العوامي ،وشركة الفردان لتأجير السيارات
مديرها األستاذ علي حسن آل فردان  ،وتظمنت بنودها
جملة من األهداف التربوية والتعليمية يف مقدمتها
رعاية الطالب املوهوبني و تكرميهم  ،ورعاية األنشطة
املتميزة ملشروع فصول املوهوبني من أجل حتقيق
رؤية املشروع كما ينبغي والوصول بالطلبة املوهوبني
للمنافسة العاملية من خالل توفير بيئة تعلمية مشجعة
على اإلبداع واالبتكار .
وأكد مدير مدرسة القطيف املتوسطة األستاذ العوامي
على الشراكة املجتمعية بني املؤسسات التعليمية
واملؤسسات االجتماعية من أجل تنمية الطلبة معرفيا
وعلمياً وثقافياً.

فيما عبر مدير شركة الفردان لتأجير السيارات األستاذ علي
حسن آل فردان عن سعادته وسروره بالشراكة املجتمعية مبينا
إن التعاون مع مدرسة القطيف املتوسطة سوف يساعد يف
حتسني جودة التعليم وحتقيق األهداف التربوية والتعليمية
بشكل أفضل من أجل بناء مجتمع معريف ومتطور .
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حضور مميز في أمسية "ليدبروا آياته"
بملتقى القرآن الكريم بالدمام

يف أمسية مميزة بقراءها وحضورها ،أقام ملتقى القرآن
الكرمي بالدمام بتاريخ  9رمضان 1439هـ أُمسيته التاسعة
حتت شعار "ليدبروا آياته" ،وذلك مبجلس السيد الكبير
بالعنود يف الدمام.
بدأت فعاليات األمسية عند متام الساعة العاشرة ،وسط
حضور كبير ،بلغ عددهم قرابة  250شخص ،يتقدمهم
سماحة السيد هاشم بن السيد علي الناصر وعدد من طلبة
العلم وممثل املجلس القرآني املشترك بالقطيف والدمام
األستاذ أحمد الغاوي وعدد من القراء والوجهاء وجمع من
محبي القرآن الكرمي.
ً
إدارة امللتقى عرفاناً منها وتقديرا للعالمة سماحة السيد
علي السيد ناصر السلمان حفظه اهلل تعالى  ،الذي يحرص
سنوياً على احلضور وغاب عنها هذا العام لعارض صحي ،قد
خصصت وقتاً من األمسية القرآنية للدعاء له بالشفاء العاجل
وأن يلبسه اهلل ثوب الصحة والعافية.
يف متام الساعة العاشرة اعتلى مقدم األمسية املتميز محمد
العرب املنصة مرحباً باحلضور.
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بعد ذلك بدأت فقرات أمسية "ليدبروا آياته" بتالوة عطرة مع
القارئ األول علي زهير آل جعفر وآيات من سورة القصص،
بعدها أحتف احلضور القارئ الثاني الشاب علي عبداهلل حتيفة
تالياً آيات من سورة البقرة ،بعد ذلك جاءت فقرة املوشحات ومع
فرقة خامت األوصياء التابعة مللتقى القرآن الكرمي بالدمام ،ومع
صوته اجلميل تال القارئ الثالث الشاب علي نعيم الشيخ أحمد
آيات من سورة الفرقان ،وخُ تمت الفقرات القرانية مع القار ئ
الدولي محمد فوزي الفرج حيث تال آيات من سورة فاطر.
يف نهاية األمسية جرى السحب على جوائز احلضور وعددها
 20جائزة متنوعة من بينها تذكرة سفر إلى املدينة املنورة (ذهاب
وعودة) وأجهزة جوال وتنوعت اجلوائز الباقية مابني أجهزة
كهربائية ومنزلية وترفيهية.
باسم إدارة ملتقى القرآن الكرمي بالدمام يتقدم رئيس امللتقى
السيد علي املكي بالشكر اجلزيل والتقدير جلميع احلضور
ولكل من ساهم يف إجناح األمسية ،ومت إهداء ثواب هذا العمل
لشرف النبي األكرم محمد وأهل بيته األطهار (صلوات اهلل
عليهم أجمعني) وألرواح الشهداء (حماة الصالة) ووألرواح جميع
املؤمنني واملؤمنات.

متابعات
تدشين

شركة ميرزا الجشي للمقاوالت بالقطيف
حوار

أعمال الشركة ،وتوسيع نطاق خدماتها ،وتعزيز
دشن رجل األعمال ميرزا بن رضي اجلشي مقر شركة
مكانتها يف السوق .
ميرزا اجلشي للمقاوالت بحضور الشركاء وعدد من
وأضاف :ان الشركة تتطلع الى االستفادة من
املسؤولني ورؤساء ومندوبي الشركات واعيان ووجهاء
هذه اخلطوة واتساع حجم االقتصاد باململكة
املنطقة.
حيث تسهم يف ايجاد قاعدة أكبر من العمالء
جاء ذلك خالل االفتتاح مساء اخلميس مبقر الشركة
و املوردين للشركة وتطوير وحتديث يف اخلطط
بحي املجيدية يف القطيف  ,ويأتي التحول هذا للتوسع
املستقبلية بشكل مستمر وبالتالى تعزيز فرصة
يف سعيا التميز يف خدمة عمالءها ,كما مينحها
استمرارية الشركة  ,سائال اهلل تعالى التوفيق
امتيازات تعزز موقعها يف اجلانب االقتصادي.
الجشي الخط» :للجميع.
وشهد حفل التدشني توزيع هدايا للزائرين والسحب
ميرزااجلشي لــ «
ميرزا رضي
م.
اجلدير بالذكر أن شركة (اجلشي) لها دور رائد بدعمها
على اجلوائز .
وحبي لوطني دفعني لرعاية األيتام
حبي للغة نقلني إلى شركة أرامكو
ّ
بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة ميرزا اجلشي أن قرار ورعايتها للبرامج واألنشطة االجتماعية  ،وقد كان ذلك من أهم
حتويل املؤسسة إلى شركة سوف يخدم التوجه يف التوسعات ركائز إستراجتيتها التي انتهجتها يف بداية تأسيسها.
املستقبلية ودعم النمو املستقبلي وزيادة قدراتها
التنافسية وسيحافظ على استقرارها بحول اهلل
وقوته بعد جناح إعادة الهيكلة واالنتهاء من متطلبات
التحويل واملوافقة على حتويلها إلى شركة  ,وأضاف:
جاء قرار مجلس اإلدارة على اتخاذ هذه 14اخلطوة
بهدف املساهمة يف رفع مستوى األداء وإتاحة الفرصة
لدخول أسواق جديدة وال سيما بعد االنفتاح الكبير
الذي يشهده سوق االقتصاد السعودي وحتقيق الرؤية
للمملكة عام . 2030
وبني اجلشي ان مجلس اإلدارة يكون حقق بهذه
اخلطوة أحد أبرز أهداف برنامج التحول لتطوير
حوار /فؤاد نصر اهلل ـ سلمان العيد
حيــن يذكــر ميــرزا بــن رضــي الجشــي ،تأتــي ســيرة وقصــة المكيفــات وأنظمــة التكييــف المركزيــة،
وكل مــا يتعلــق بالتبريــد والتكييف..فالجشــي بــات إســما المعــا فــي هــذا المجــال ،إذ تجــاوز نشــاطه
حــدود محافظــة القطيــف ليصبــح واحــدا مــن أبــرز المورديــن علــى الصعيــد المحلــي والخليجــي
والعربــي.
هــذا مــا نــراه ظاهــرا ،ومــا يعرفــه النــاس ألن اإلســم المــع وحضــوره واضــح فــي كل مــكان ،بيــد أن
الــذي ال يعرفــه الكثيــر أن وراء هــذا اإلنجــاز جهــودا كبيــرة ،بذلهــا الجشــي منــذ نعومــة أظافــره ،إذ
رافــق والــده فــي العمــل لــدى إحــدى شــركات المقــاوالت ،والتحــق بالمعهــد المهنــي بالدمــام ،ثــم
افتتــح ورشــة لصيانــة المكيفــات بحــي البحــر بالقطيــف ثــم نقلهــا إلــى حــي الدخــل المحــدود ،وعمــل
بشــركة ارامكــو الســعودية وهــو لمــا يبلــغ العشــرين رغبــة منــه فــي تعلــم اللغــة ،فأتقنهــا مثــل
أهلهــا ،ثــم مــارس دوره فــي التكييــف بالشــركة نفســها.
بذلــك ،يكــون الجشــي قــد انتقــل من ورشــة صغيــرة متواضعة فــي الدخل المحــدود (بجزيــرة تاروت)،
ليصبــح واحــدا مــن المشــرفين علــى نظــام التكييــف فــي شــركة ارامكــو الســعودية ،وليصبــح أحــد
ابــرز منفــذي أنظمــة التكييــف فــي عــدد مــن المشــاريع العمالقــة فــي المملكــة.
عن هذه التجربة ،وعن موضوعات مختلفة أخرى جرى الحوار التالي:
العدد ( )٦٤شعبان ١٤٣٧هـ/مايو ٢٠١٦م

العلوي عضواً منتدب ًا
في المنظمة البريطانية للصحة والسالمة
حصل املدرب الدولي أحمد عباس العلوي على مرتبة العضو املنتدب Chartered member
يف مجال الصحة والسالمة املقدمة من املعهد البريطاني .IOSH

وتعد هذه املرتبة األعلى يف هذا املجال الذي يحصل عليه أحد أبناء الوطن من أقوى
منظمة متخصصة يف مجال الصحة والسالمة املهنية.
ويعد العلوي الذي ينحدر من بلدة القديح أحد أبرز املدربني يف مجاله ،وهو كبير مدربي
املجلس البريطاني الختبارات الصحة والسالمة  ,NEBOSHوكبير مدربي املعهد البريطاني
يف السعودية والكويت وعمان ،وسبق له العمل محاضراً يف الكلية االسترالية يف الكويت،
ومستشاراً للصحة والسالمة يف شركة الكهرباء السعودية ،إضافة إلى قيادته تأسيس
مجموعة السالمة العربية التي تُعنى مبواضيع الصحة والسالمة يف العالم العربي ،وتقدم
خدمات تطوعية وإرشادية يف هذا املجال لعدد من األندية واللجان اخليرية.

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

31

متابعات
الشواف لـ"الخط" سوق العقار منخفض..
والمعادلة في القطيف مختلفة

أكد اخلبير العقاري محمد بن علي الشواف أن سوق العقار يشهد انخفاضاً ،لكن فرص االستثمار
التزال واعدة ..موضحا بأن املجال مفتوح والفرص عديدة أمام الراغبني يف تأمني السكن .
ويف إجابة على سؤال حول ما يتداول من اخبار بأن العقار واقف متاما مامدى صحة هذا الكالم؟
قال بأن هذا أمر مبالغ فيه ،نعم هناك انخفاض مبعدل  35%وانخفاض مبعدل الطلب مقارنة
بالسابق ،ولكن يوجد حاجة وطلب والدليل املشاريع املستمرة للمستثمرين لبناء وحدات سكنية،
واملستثمر يتجه حلاجة وحجم طلب السوق.
*وهل تنصح بتملك عقار وتأمني مسكن ،واستغالل اي فرص تسهيالت متلك؟
 نعم،اذا كانت اجلهة التي تعمل معها تتيح لك فرص متلك السكن ،احرص على ان حتظى بهاوأمن عائلتك مبسكن.
*هل تختلف معادلة العرض والطلب العقاري بالقطيف مقارنه بباقي املناطق؟
 نعم ،السبب حرص اغلب اهل املنطقة بالسكن بداخلها ،والكثافة السكانية عالية وبزدياد مقارنة باملتوفر،اضافة الى ان املنطقهمالذ املستثمرين من داخلها وخارجها مما يزيد من زيادة فرصة حجم الطلب
هل هناك نصيحة لتملك مسكن بطريقة ذكية ملن الميلك اال مبلغ 400الف ريال نقدا مثال.
 نعم ،باالمكان متلك ارض بخدمات مكتملة مبخطط تاروت نيوبيش ومن ثم رهنها للبنك والبناء مببلغ الرهن.*كلمة من يرغب بتملك عقار ويحرص على التملك بوسط املدينة وهو ميلك مبلغ متلك الرض بأطرافها؟
حاول ان تكسر احلاجز النفسي ،السيارة موجودة ،والوقت الزمني بسيط ال يتعدى ال15دقيقة وستوفر عليك مبلغا يصل إلى 70%يسهل عليك عملية البناء والسكن ،احرص على ان تكون خدمات املخطط مكتملة ،وتوقع تطوير مشاريع للطرق.

االستشاري الجشي ينجح بتغيير حياة مريض مشلول كل ًيا في كندا
نجح استشاري جراحة المخ واألعصاب
أحمد الجشي بتغيير حياة مريض مشلول
كل ًيا إلى إنسان قادر على أداء وظائفه
اليومية البسيطة بنفسه عن طريق زراعة
جهاز لتعديل العمليات العصبية.
وذكر الجشي أن هذه الحالة التي تم
تصويرها من قبل المركز العلمي تميزت
عن سابقاتها بصعوبة الحالة المرضية
للمريض والتي كانت ميؤوسة من قبل
أعضاء الفريق الذي يعمل معه لصعوبة
الوصول للقناة الظهرية.
وأضاف أن المريض كان يعاني من
ما يعرف بالتهاب الفقرات الالصق
« »Ankylosing Spondylitisقبل إصابة
الحبل الشوكي والذي حال عن وصولهم
للقناة الظهرية.
وتابع أن الجهاز عبارة عن مضخة
إلكترونية تزرع تحت الجلد وتعمل على
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إيصال الدواء « »Baclofenللخاليا
العصبية المعنية من خالل أنبوبة
دقيقة متصلة بسائل الحبل الشوكي
للتخفيف من حدة التصلب العضلي
للمرضى ،وبإمكان الطبيب التحكم
في جرعة الدواء بما يستلزم.
وأوضح أن دواء ال «»Baclofen
متوفر بالفم ولكنه يحتاج لجرعات
عالية لتصل للجهاز العصبي ،وهذا
يؤدي لحدوث أعراض جانبية.
وبين أن الطريقة التي ابتكرها في
استخدام الجهاز تساهم في إيصال
الدواء للجهاز العصبي بجرعات أقل
وأعراض جانبية ال تذكر.
وأشار إلى أن زيارة المريض للعيادة من 4
  6أشهر حسب كمية الدواء المستخدمةمن أجل إعادة حقن الدواء في المضخة
اإللكترونية.

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

ولفت أنه يمكن استخدام المضخة
اإللكترونية ألدوية أخرى ولكنها لم تعتمد
لآلن من قبل المنظمات الصحية العالمية
بشكل متوافق.
الجدير بالذكر أن استشاري جراحة المخ
واألعصاب الدكتور أحمد الجشي يعمل
حالياً جراح مخ وأعصاب ومدير لبرنامج
تعديل العمليات العصبية في مركز العلوم
الصحية بهاملتون في كندا.

متابعات
«السيهاتي» يدعم مجمع الكريم
بمليون ريال

تلقت جمعية سيهات للخدمات االجتماعية ،من رجل األعمال الحاج عبد اهلل السيهاتي ،مبلغ
مليون ريال دع ًما لمشروع مجمع الكريم السكني التجاري (الصدقة الجارية).
ودخل المشروع الذي أعلنت عنه جمعية سيهات مؤخ ًرا ،المرحلة التنفيذية التي تمتد على
مدى عامين ،إرسا ًء لخطتها التنموية المستدامة إليجاد مورد ثابت للمستفيدين من محتاجين
وأيتام .وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد الرؤوف المطرود ،موقف" السيهاتي  ،مؤكدا
منوها بأن المشروع يتطلب الدعم من جميع األفراد
أنه ليس بمستغرب فهو رجل خير ،
ً
سواء كان ماد ًيا أو معنو ًيا.

د.باسم أبو السعود يحقق براءة

اختراع في إزالة الهيدروكربونات العطرية
سجل مكتب الواليات املتحدة لبراءات االختراع براءة االختراع األولى للدكتور باسم أبو السعود ،إلزالة الهيدروكربونات العطرية
أحادية احللقة .وحول براءة االختراع أوضح أبو السعود لـ«القطيف اليوم» بأنه متكن من تطوير طريقة إلزالة الهيدروكربونات
العطرية من املياه امللوثة بها ،عن طريق األنابيب النانوية الكربونية مع التعريض لألشعة فوق البنفسجية من نوع الـ( )LEDوالذي
يستخدم ألول مرة يف هذا املجال ،وقد مت تسجيلها يف مكتب براءات االختراع األمريكي بتاريخ  ٢٩مايو .٢٠١٨
يشار إلى أن أبو السعود هو عضو هيئة تدريس يف قسم الهندسة الكيميائية ،وحاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 1994م ،وماجستير 1997م ،وعلى دكتوراة من جامعة مجييل – مونتريال – كندا 2007م ،ترأس
العديد من الوفود الطالبية ومن ضمنها الوفد الطالبي املتجه إلى ماليزيا يف العام 2012م ،كما حصل على العديد من جوائز
التميز يف التدريس واإلرشاد األكادميي.

مأدبة إفطار تجمع نزالء صحي سيهات
بـ «جمعية المتقاعدين»

كتب /سامي املرزوق
شارك أعضاء فرع اجلمعية الوطنية للمتقاعدين فرع الدمام،
فعالية "إفطار صائم" اجلماعي السنوي باملجمع الصحي
بجمعية سيهات للخدمات االجتماعية مبشاركة نزالء املجمع،
مساء اليوم ،اجلمعة 2018 6--1م ،برئاسة محمد بن سليمان
القرناس ،رئيس اجلمعية الوطنية للمتقاعدين.وكان يف استقبال
الوفد الزائر رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات للخدمات
االجتماعية عبد الرؤوف بن عبد اهلل املطرود ،وعدد من أعضاء

الشاعر الصحيح يظفر بجائزة
سوق عكاظ الدولية

فاز الشاعر السعودي
من األحساء جاسم
الصحيح بجائزة سوق
عكاظ الدولية للشعر
العربي الفصيح خالل
دورته احلالية الثانية
عشر لعام 2018م وقد
حصل على جائزة قدرها  300ألف ريال .

مجلس اإلدارة السابقني.وقال القرناس" :هذه الفعالية هي عادة
سنوية لتوثيق وزيادة الروابط االجتماعية ،كونهم متقاعدين
أفنوا حياتهم بخدمة الوطن ،فمن واجبنا أن نهتم بهم" وأضاف
“القرناس”“ :بدأنا باالستفادة وتفعيل اتفاقية اخلدمات التي
تقدمها شركة (داركوف) السعودية بجمعية سيهات ،حيث مت
إعالنها يف جميع فروع اجلمعية الـ ١٥مبناطق اململكة وسنجد
نتائجها قري ًبا ،فهي بأسعار مخفضة ،ويف نهاية كلمته قدم شكره
وتقديره لرئيس وأعضاء جمعية سيهات للخدمات االجتماعية"
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متابعات
اختيار ماجد نزار القطري سفيراً لألمم المتحدة
في “االستدامة العالمية”

تم اختيار ماجد القطري من قبل األمم
المتحدة سفي ًرا لمجلس األمم المتحدة
للشباب المنعقد في نيويورك ،وبهذا يكون
أول سفير عربي لألمم المتحدة للشباب
بمجال االستدامة العالمية والذي يعتبر
من المجاالت الحديثة التي تهتم بتحقيق
أهداف التنمية المستدامة العالمية
لألمم المتحدة ،يركز أول مجلس للشباب
في ٢٠١٨م على الجوانب واألبعاد البيئية
من خطة األمم المتحدة االستدامة 2030
(وبالخصوص األهداف)6,7,11,12,15 :
ويشارك في جدول أعمال قمة الشباب
باألمم المتحدة لمناقشة تحقيق أهداف
التنمية المستدامة  2030ودور الشباب
في تطبيق وإنجاز أهداف األمم المتحدة
تحت عنوان "اصنع أث ًرا باالبتكار والتعاون
نحو عالم مستدام”.
وبهذا يمثل المملكة العربية السعودية
والشباب العربي وشركة سابك في
المجلس الذي يضم قادة شباب من أكثر
من  100دولة حول العالم.

جاء اختياره سفي ًرا وعضوا بمجلس
الشباب باألمم المتحدة بناء على األبحاث
والتجارب في مجاالت االستدامة العالمية
والمواقع والمناصب القيادية التي شغلها
في مختلف األندية العلمية واالجتماعية
باإلضافة إلى رصيد أكثر من  200ساعة
تطوعية والتي منها المشاريع اإلنسانية
واإلغاثية والخيرية في بلدان مختلفة.
وفي أثناء المؤتمر تشرف بمقابلة سفير
المملكة العربية السعودية لألمم المتحدة
معالي المهندس عبداهلل المعلمي في
مكتبه الخاص وطلب منه المشاركة
في الحفل الذي أقامه وفد المملكة
العربية السعودية الدائم لألمم المتحدة
بحضور الطالب في نيويورك وإلقاء كلمة
وقصيدتين من كتاباته.
ً
أيضا بمقابلة القنصل العام
وتشرف
سعادة األستاذ خالد الشريف بالقنصلية
العامة بنيويورك الذي استقبله وكرمه.
وتلقى مباركة خاصة من صاحب السمو
الملكي األمير محمد بن فهد رئيس

مجلس أمناء جامعة األمير محمد بن
فهد التي تربطها عالقة قوية بالشركة
في برامج إعداد مبتعثي سابك .وأرسل
سمو األمير خطاب تهنئة خاص لي
بمناسبة اإلنجاز.

«برهان من ربكم»بالقديح
ٌ

تجمع  48مشارك ًا في مسابقة القرآن الكريم

أقامت دار اإلمام باب الحوائج (ع) لعلوم
القرآن الكريم بالقديح ،أقيمت مساء
يوم السبت  ١٠رمضان ١٤٣٩هـ ،للسنة
الرابعة على التوالى ،التصفيات النهائية
للمسابقة القرآنية “بُ ْر َها ٌن مِ ْن َر ِ ّب ُك ْم”،
وذلك بمسجد اإلمام علي (ع) بالقديح.
وقسمت المسابقة لـ ٥فئات ،ثالثة
للحفظ ،واثنتان للتالوة ،وجاءت فئات
الحفظ كالتالي :أولها :حفظ الصغار،
حيث شارك في النهائي هاشم ناصر
العلوي ،ومحمد وجدي العرفات ،ومحمد
فؤاد آل مرار ،وحسن محمد آل توفيق،
وحصل على المركز األول المتسابق
علي حسين أبو حميدان ،والثانية فئة
الناشئين وشارك فيها مقتدى حسين آل
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عبيد ،وسلمان محمد الخاطر ،وعلي
محمد الخاطر ،ومحمد مالك الخاطر،
وحصل على المركز األول المتسابق
أمين عبد اهلل الخاطر ،والثالثة فئة
الكبار وشارك فيها المتسابق علي
صالح المحيسن.
وجاءت فئتا التالوة كالتالي :األولى
من فئة الناشئين ،وشارك فيها مقتدى
حسين آل عبيد ،وحمد حسين آل
رجب ،وعلي حسين أبو حميدان ،ومحمد
مالك الخاطر ،وحصل على المركز األول
المتسابق علي سعيد الجنبي ،والثانية
تالوة كبار وشارك فيها عبد الغني علي
عبد اهلل آل درويش ،وسلمان حبيب
سلمان الجارودي ،وحصل على المركز
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األول المتسابق علي صالح المحيسن.
وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 48
متساب ًقا ،وحكم في التصفيات والنهائي
الحكام عبد اهلل الخاطر ،وأحمد
المحمود ،وبدر الفرحان ،وعيسى
الشعفي ،وجعفر الفرج ،وحسين الجبيلي،
ورئيس الحكام محمد الشيخ.

متابعات
 175ألف ريال لخزينة “الهدى” ليلة تكريم  300العب
 24العب ًا ّ
مثلوا الوطن في بطوالت خارجية
كتب/جعفر البحراني
كرم نادي الهدي بتاروت  300العب من النادي في فرق مختلفة ،مانحاً مكافآت مالية
لفريق اليد للناشئين وفريق كرة الطاولة للناشئين وفريق كرة الطاولة للشباب ،نظير
صعودهم للممتاز وكذلك فريق كرة الطاولة أولى نظير صعوده لدوري الدرجة األولى ،كما
شمل التكريم  24العبا مثلوا الوطن في بطوالت خارجية مختلفة.
وقدم النادي مجموعة من الجوائز منها جائزة أفضل مدرب على مستوى النادي لمدرب
اليد الكابتن جاسم الماء ،وأفضل إداري إلدارة فريق القدم الكابتن علي الفردان وأفضل
العب لالعب المبارزة حسين الطويل وأفضل مشجع للمشجع علي حماد.
ولم تغفل إدارة النادي تكريم الداعمين للموسم الرياضي المنصرم.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي فراس آل عبد المحسن إن النادي يسعى لزيادة عدد
الرياضات الجماعية واأللعاب الفردية وتطوير قدرات الشباب وتعزيز دور الطفل والرقي
بالواقع الثقافي للمجتمع المحيط.
وخالل حفل التكريم تم اإلعالن فتح المجال لعضوية النادي وكذلك عن تأسيس رابطة
مشجعي النادي كما تم أيضا توقيع عقد مع المدرب الوطني عبد رب الرسول الجزيري
لتدريب فريق اليد للشباب واألولى وحصل النادي على اشادات مختلفة كونه قدم للمنتخب
السعودي مجموعة كبيرة من الالعبين في رياضات مختلفة.
وخالل حفل التكريم حصل النادي على دعم مالي بلغ  175ألف ريال.

ً
متفوقا وموهو ًبا في «بكم نرتقي»
الجش ..تحتفي بـ 84
كتبت /سناء آل حسين،
تصوير :أحمد سالم
ً
احتفت الجش بـ  ٨٤متفوقا وموهو ًبا ،مساء السبت  ١٨رمضان
١٤٣٩هـ ،ضمن حفل التفوق الحادي عشر ،والذي حمل عنوان
"بكم نرتقي" ،بحضور  ٣٠٠شخص ،بين طالب وأولياء أمور
وشخصيات مجتمعية.
وحضر الحفل رئيس جمعية الجش الخيرية المهندس علي
الدهان ،ورئيس نادي الهداية موسى طاهر سلمان ،ورئيس
مجلس البلدة المهندس عبد اهلل العلي ،وعد ٌد من أعضاء
المجلس ،وقائد مدرسة الجش االبتدائية محمد المهنا ،وقائد
مدرسة الجش المتوسطة عيسى الجنبي ،وقائد مدرسة أم
الحمام الثانوية كميل آل إبراهيم.
وبدأ الحفل بتالوة آليات مباركة من القرآن الكريم ،تلتها كلمة
لرئيس المؤسسة سماحة الشيخ رضي المهنا ،قدم فيها رسائل
ثالث ،بدأها برسالة عامة ألهالي القطيف عامة والجش خاصة،
منوها فيها بأن تقدم البالد وتطورها إنما يكون بتقدم وتطور أبنائها
ً
وبناتها ،وأكد أن ذلك التطور بحاجة إلى رعاية وبذل ،فالبد من دعم
المدارس ومتابعتها ،ودعم البرامج التي تعنى بالطالب والطالبات.
ووجه "المهنا" رسالته الثانية إلى أولياء األمور ،موص ًيا فيها بضرورة
االهتمام بالتربية الصحيحة ،والوقوف على اختيار األصدقاء
الصالحين ،وختم رساالته بثالثة للطالب ،مقد ًما شكره وتقديره

لجهودهم خالل العام الدراسي المنصرم ،حتى وصلوا إلى منصات
التفوق ،وأوصاهم بالعناية بالدين والخلق اإلسالمي ،وضرورة احترام
مدارسهم ومعلميهم.
وتخلل الحفل عد ٌد من القصائد ،بينها كلمة ترحيبية شعرية لـ عبد اهلل
الخميس ،وقصيدة ألقاها الطالب المتفوقون ،وفقرة شعرية للشاعر
عيسى العلي ،وختم بتكريم الطالب ،متمنين للجميع دوام التوفيق،
وللطالب مزي ًدا من التفوق والرقي في حياتهم العلمية والعملية.
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متابعات
« »Yellowishو« ..»Ignoredتهديان
«أبو السعود» ذهبيتن في كرواتيا
كتب /جمال الناصر
أهــدت صورتــا “ ”Yellowishو” ”Ignoredالفوتوغرافــي فــراس أحمــد أبــو الســعود ،الميداليــة
الذهبيــة فــي مســابقة “ ”Digitalna Foto Archiva Circuitبدولــة كرواتيــا ،التــي أقيمــت فــي شــهر
مــارس مؤخــ ًرا ،متفو ًقــا علــى  240مشــار ًكا مــن عــدة دول.
وذكــر أبــو الســعود وهــو أحــد فوتوغرافيــي القطيــف أنــه حصــل علــى ذهبيتيــن وجائــزة شــرفية،
حيــث إن الذهبيــة األولــى جــاءت فــي محــور حيــاة المدينــة تحــت صالــون أيرالنــدا عــن صــورة “ ،”Yellowishالتــي تــم التقاطهــا فــي مدينــة
نيويــورك ،والذهبيــة الثانيــة فــي محــور حيــاة المدينــة ،فــي صالــون صربيــا عــن صــورة “ ،”Ignoredالتــي التقطــت فــي باريــس.
وعــن بوصلتــه فــي عالــم التصويــر ،أشــار إلــى أنــه شــخص ًيا يميــل إلــى صــور الحيــاة اليوميــة ،باإلضافــة للمناظــر الطبيعيــة ،متخـ ًذا مــن
متنفســا لــه يبعــده عــن زحمــة الحيــاة العمليــة ،ليعطيــه ســعادة كبيــرة فــي دنيــاه.
التصويــر
ً
وذكــر أن بدايتــه فــي عالــم التصويــر كانــت مــن صغــر ســنه ،وكانــت مجــرد تغطيــات عبثيــة الهــدف منهــا تغطيــة المناســبات الخاصــة،
الف ًتــا إلــى أنــه مــع والدة منتــدى "همســات" والحركــة الفنيــة فيــه رافقــه التحســن؛ ليدخــل الجــزء الفنــي مــن هــذا العالــم.
وأوضــح أن الصعوبــات كثيــرة ،منهــا :صعوبــة إيجــاد موضوعــات فريــدة ،وكذلــك الصعوبــات الشــخصية لديــه ،كخجلــه مــن ســؤال البعــض
رئيســا فيهــا ،مــع أنــه يضيــف قــوة للصــورة،
عــن إمكانيــة تصويــره لهــم ،مبــر ًرا أن لذلــك أكثــر مواضيعــه ال يكــون اإلنســان عنص ـ ًرا
ً
وأضــاف غيــاب القوانيــن الخاصــة بحفــظ الحقــوق الفكريــة مــن جهــة ،وعــدم تقديــر الكثيريــن لصعوبــة التصويــر وإخــراج الصــورة.
وقــال :ال أزال أديــن بالفضــل للدكتــور زيــد أبــو الســعود فــي دخولــي لعالــم التصويــر الرقمــي االحترافــي ،كذلــك الصديــق -الغالــي-
الفوتوغرافــي عبــاس الخميــس.
وتابــع :دائ ًمــا أقــول إن حياتــي فــي التصويــر تنقســم لمرحلتيــن؛ مرحلــة مــا قبــل عبــاس ومرحلــة مــا بعــد عبــاس ،فمنــه تعلمــت الكثيــر،
وشــكر كل مــن منحــه لطــف النصائــح ،أو علمــه مهــارة معينــة ،وعلــى رأســهم الفوتوغرافــي محمــد الخــراري ويوســف المســعود.
الجديــر بالذكــر أن أبــو الســعود مــن مواليــد محافظــة القطيــف ،حاصــل علــى لقــب  ،EFIAPوأحــد مؤسســي معــرض "همســات ضوئيــة"
وعضــو فــي عــدة جماعــات تصويــر محل ًيــا ودول ًيــا.

النمر ُي ْمنَح شهادة المجلس الثقافي البريطاني
للقيادات الرياضية الشابة
منح االستاذ فاضل بن علي النمر رئيس نادي السالم بالعوامية شهادة المجلس الثقافي البريطاني للقيادات الرياضية
الشابة بالمملكة العربية السعودية  ،حيث اطلق المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة التعليم برنامج لتدريب
القيادات الرياضية الشابة في بعض مناطق المملكة العربية
السعودية وتأتي الشراكة بين المجلس الثقافي البريطاني
ووزارة التعليم كجزء من برنامج "الثقافة والرياضة" الذي
أطلقه المجلس الثقافي البريطاني بهدف دعم الجيل القادم
من القادة الرياضيين في المملكة وتوحيده مع ركائز رؤية
 2030لزيادة دافعية أفراد المجتمع على عيش حياة نشطة
وصحية ،من خالل التدريبات وورش العمل التي تجري ،ير ّكز
البرنامج على إعطاء الشباب فرصة لالستفادة من الرياضة
والثقافة واستخدام القيم االنسانية والمهارات الرياضية التي
تناولوها أثناء التدريب؛ للمساهمة في تعزيز مفهوم المجتمع
الحيوي والنشاط األكثر شموالً.
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متابعات
الم َح َّيا يرعى فعاليات اليوم العالمي للتطوع بصفوى
ُ

كتب محمد آل عبدالباقي
رعى رئيس مركز صفوى األستاذ منصور بن عبداهلل بن محياء فعاليات االحتفال  ،واملنفذ يف حديقة ممشى جاوان شمالي مدينة
صفوى ،بحضور مدير مكتب التعليم مبحافظة القطيف عبد الكرمي بن عبداهلل العليط ،ومدير مستشفى صفوى العام فالح بن سعد
الدوسري ،ورئيس بلدية صفوى املهندس يوسف بن عبد اهلل املقهوي ،ومديرة مركز إيالف لرعاية وتأهيل
األطفال املعاقني بصفوى عالية بنت علي آل فريد  ،وجمع من منسوبي املؤسسات واللجان التطوعية واملختصني واإلعالميني .وهو
االحتفال ،الذي تنفذه إدارة مستشفى صفوى العام بالتعاون مع بلديتها.
واستهلت فعاليات االحتفال  ،بعد أن قص احمليا شريط إنطالق برامجه وفقراته  ،وسط صيحات كشافة مدارس صفوى .

السادة يفوز بالمركز األول في
مسابقة الحساب الذهني

محمد التركي  -صفوى
حقق علي زكي السادة أحد أشبال مدينة صفوى املركز األول يف مسابقة احلساب الذهني وكان قد
تأهل الى التصفيات النهائية ضمن أفضل  5متسابقني يف مسابقات احلساب الذهني ،SD MATH
والتي شارك فيها املئات من املتسابقني من ع ّدة دول عربية وإسالمية.
وأقيمت املسابقة يف الفيس بوك وشارك فيها اجلمهور بالتصويت ألفضل فيديو يف العمليات
احلسابية باألصابع والسبورة الذهنية ،وبذلك ضمن علي السادة اجلائزة ضمن أفضل خمسة
فائزين.
وقد تنافس أكثر من  50متساب ًقا تأهلوا من بني املئات ،وذلك من خالل إجراء
إمتحان خاص ينبغي على املتسابق جتاوزه لكي يتأهل ملرحلة التصويت ،بعد
اإلجابة على  20سؤاالً بسرعة معينة وأداء مبهر.
وأهدى املدرب املعتمد لبرنامج  SD MATHللحساب الذهني يف املنطقة الشرقية
حسني آل إبراهيم هذا الفوز للوطن ،واص ًفا املتأهل السادة بأنه ”رفع الرأس
عال ًيا“ مبهاراته الذهنية يف احلساب الذهني ،مقد ًما شكره للجمهور الذي ساعده
من خالل التصويت الذي ساعده ليتصدر ويحقق أفضل األداء وينال إعجاب جلنة
التحكيم.
يذكر أن املدرب حسني آل إبراهيم د ّرب العديد من الطالب وخ ّرج العديد من
املدربني واملدربات وتأهل  8من طالبه لهذة املسابقة ونافسوا بقوة وتوجت هذة
اجلهود بالفوز الكبير للمتسابق علي زكي السادة.
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جامعة كندية ُت َع ِّين الطبيب السعودي الصفار
مديراً للتدريب لديها

الدكتور حسين علي عبدالكريم الصفار

عينت جامعة أوتاوا بكندا الطبيب السعودي الدكتور حسين علي عبدالكريم الصفار،
مديراً لتدريب برنامج جراحة األنف واألذن والحنجرة ،وذلك نظير تميزه المهني
واألكاديمي ،بهذه الجامعة المرموقة على مستوى أمريكا الشمالية.
حافل
سجل علمي ومهني
و يعد الدكتور الصفار كفاءة طبية وطنية متميزة ،وصاحب
ٍ
ٍ
باإلنجازات ،وغادر محافظة القطيف ليقيم حالياً في العاصمة الكندية (أوتاوا)،
حيث يعمل بجامعتها الحكومية كأستاذ مساعد في قسم جراحة األنف واألذن
والحنجرة منذ عام .٢٠١٤
وكان الصفار قد تخرج من جامعة الملك فيصل بالدمام بإمتياز ،مع مرتبة الشرف في
تخصص الطب عام  ،٢٠٠٤ثم أكمل مسيرته التخصصية في كندا بجامعة ويسترن
في مدينة (لندن أونتاريو) ،حيث أنهى خاللها الزمالة الطبية في تخصص جراحة
األنف واألذن والحنجرة بتفوق ،عقب ذلك التحاقه بجامعة تورنتو ،حيث قضى هناك
سنتين في التخصص الدقيق لجراحة أورام العنق والرأس ونقل وزراعة األنسجة
الدقيقة وترويتها ،وتم اختياره العام الماضي كأفضل أستاذ في قسم جراحة األنف
واألذن والحنجرة ،بجامعة أوتاوا ،بنا ًء على تصويت األطباء المقيمين بالقسم،
وتوصيات إدارة القسم.

فراس الشماسي
األول على المملكة
في التفوق الدراسي
حقق الطالب فراس بن عمر بن مهدي الشماسي من طالب الصف األول الثانوي مبدرسة اخلطيب البغدادي الثانوية
بتاروت مبحافظة القطيف املركز األول يف مجال التفوق الدراسي بجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي
واإلبداع يف التربية اخلاصة بالرياض  ،يف دورتها الرابعة عشرة للعام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٣٨هـ.
وجاءت نتيجته بحصوله على نسبة  % ٩٩ ، ٩٧متقدما على منافسيه من طالب التربية اخلاصة مبختلف املراحل الدراسية
على مستوى اإلدارات التعليمية باململكة.
وتشتمل مجاالت اجلائزة على خمسة فروع هي  :القرآن الكرمي  ،والتفوق الدراسي  ،اإلبداع األدبي  ،اإلبداع الفني  ،اإلبداع
العلمي للبنني والبنات  ،والتي حصد مراكز فروعها أربعون طالبا وطالبة  ،وقد مت تكرميهم يف العاصمة الرياض .
وقدم مدير مكتب التعليم مبحافظة القطيف عبد الكرمي بن عبداهلل العليط أجمل التهانئ والتبريكات للطالب املتفوق
فراس الشماسي وألسرته  ،وزمالئه  ،ولقائد املدرسة سعيد بن أحمد القطان على هذا اإلجناز  ،الذي وصفه بالنوعي
والرائد يف مجاله  ،مشيدا بجهود التربية اخلاصة واملعلمني يف هذا املجال
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الثورة الصناعية الرابعة بمركز مستقبلي
أقيم "ملتقى التخصصات األكاديمية" بنسخته الثانية عشر الذي
ينظمه مركز مستقبلي التابع لخيرية القطيف في مدارس الخط
األهلية ،والذي يتمحور في هذه النسخة حول الثورة الصناعية
الرابعة،
في كلمة لألستاذ عصام الشماسي رئيس مجلس إدارة خيرية
القطيف عبر فيها عن سعادته قائ ً
ال بأن ملتقى التخصصات
يضع الباحث عن العلم في الطريق الصحيح ِلحتضانه التوجهات
المختلفة بأفكار بكر و مسارات متجددة.
وشدد على أن الثورة الصناعية الرابعة التي يتمحور حولها الملتقى
في هذه النسخة تمثل محطة مهمة عالمياً لألفكار التي يتطلبها
الواقع و سوق العمل.
وأضاف "مستقبلي بهذا العمل يكسر القوالب التقليدية ليكون ملتقاً
يتناسب مع كافة األمزجة وكافة أنماط التفكير" واختتم حديثه بشكر
المتطوعين على جهودهم المبذولة ،ومن جهته قال األستاذ صادق
الجشي رئيس مجلس إدارة مستقبلي :عملنا على تطوير مستقبلي
من بداياته لتحويله إلى عمل مؤسساتي  ،بحيث يكون عمل مستمر
قائم على جهود مجموعة".وأضاف "نعمل وفق خطة إستراتيجية
لتحقيق رؤيتنا بأن نكون مركز رائد لمجتمع مبدع".
في كلمة للمدير التنفيذي لمستقبلي قال منصور الزاير بأن الملتقى
الثاني عشر لمستقبلي يتمحور حول الثورة الصناعية الرابعة ،وأن
اختيار هذا الموضوع جاء بنا ًء على المتغيرات الحالية ،ومواكبة
رؤية .2030
وأضاف بأن الملتقى يهدف لتوعية المجتمع والطالب بضرورة
االنفتاح على المتغيرات المستقبلية ،توسيع المدارك واالستعداد
لمستقبل أفضل ،وأكد على أن الملتقى هو مشروع مستقبلي األكبر
ولكنه ليس المشروع الوحيد ،حيث يتكامل مع بقية مشاريع مستقبلي
خالل العام ،محمد ميرزا نائب المدير التنفيذي لمستقبلي أشار ألى
أن االستعداد للملتقى استمر لحوالي شهر ونصف بمشاركة أكثر من
 ٥٠متطوع  ،باإلضافة الى ملتقى تدريبي تلقاه العارضين لتعريفهم
بجو الملتقى ولتهيئتهم ،وأوضحت من جهتها قائدة المشروع فاطمة
أبو ديب أن فكرة الملتقى هي توفير أكبر عدد ممكن من التخصصات

األكاديمية في مكان واحد ليستهدف أوسع شريحة مستفيدين من
الطالب والطالبات.
وب ّينت أن الملتقى يشارك فيه أكثر من  300متطوع ومتطوعة لخدمة
أكثر من  5000مستفيد من خالل  8أركان إثرائية وما يقارب 40
ركنًا للتخصصات بمختلف أنواعها.
وأشارت إلى أن ما يميز هذه النسخة هو تسليط الضوء على الثورة
الصناعية الرابعة والتعريف بها ومجاالتها وارتباطها بالتخصصات
والحياة اليومية مستقبال ،كما يتميز الملتقى بوجود أول غرفة هروب
(تعليمية-ترفيهية) بالمنطقة ،كما يتميز الملتقى أيضا باحتواءه على
ركن روزنة مستقبلي الذي يستهدف األهالي ليساعد على توضيح
وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التخصصات  .
كما أضافت من جانب االستعدادات بأن االستعداد لهذا الموسم
كان بمثل مجهود كل المواسم ،على قدم وساق ،وأن المتطوعين
والمتطوعات يضحون بوقتهم وهذا ما يدعو إلى الفخر بمجهوداتهم.
يشار إلى أن الملتقى حظي برعاية "بريميوم" من مدرسة الخط
األهلية ،ورعاية "ماسية" من كلية لينكون وكالسيكيات ،ورعاية
"ذهبية" من البشراوي للسيارات ،فكرة ،مؤسسة ريكوردنق ،مجمع
الجواد للمأكوالت والبيت األخضر ،كما شارك برعاية "فضية"
انيجما ومركز تشويس للعالج الطبيعي.
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محاور النجاح الستة لمعلمي
التربية البدنية بقطاع القطيف

نظمت شعبة التربية البدنية مبكتب التعليم مبحافظة
القطيف برنامجا إثرائيا ملعلمي التربية البدنية بقطاع
القطيف  ،حمل عنوان(محاور النجاح الستة ) مبدرسة
األوجام االبتدائية .قدمه املعلم املتميز للتربية البدنية
باملدرسة هاشم بن محمد الهاشم  ،بحضور رئيس الشعبة
نادر بن عبداهلل السويكت  ،ووكيل املدرسة علي بن معيض
القحطاني  ،واستفاد منه عشرة معلمني من مختلف
املراحل الدراسية ،وشملت محاور هذا البرنامج  :عوامل
النجاح الستة (غير نفسك والقدوة احلسنة والتفاؤل
ولست جزيرة وخطط جيدا وابدأ باألهم )والتوثيق ،
وأهميته ملعلم التربية البدنية  ،والتعرف على جوائز
التميز  ،وكيفية حتقيق شواهدها  ،ومشغل العمل (النجاح
والتميز)

تعيين المهندس نبيه البراهيم
عضواً في مجلس الشورى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -عد ًدا من
األوامر الملكية ،تضمنت :تعيين المهندس
نبيه عبدالمحسن البراهيم عضو في مجلس
الشورى.

تكليف الشيخ الحماد
بإنهاءات األوقاف

أصــدر وزيــر العــدل الشــيخ الدكتــور وليــد بــن
محمــد الصمعانــي ،قــراراً بتكليــف القاضــي
بهيئــة التدقيــق لدائرتــي األوقــاف والمواريــث
بالقطيــف واألحســاء الشــيخ غالــب بــن حســن
آل حمــاد بعمــل دائــرة األوقــاف والمواريــث
بمحافظــة القطيــف فيمــا يتعلــق بإنهــاءات
األوقــاف والنظــارة عليهــا.
ويأتــي هــذا التكليــف بعــد مــا تــم تكليفــه فــي
العــام الماضــي بعمــل الدائــرة المذكــورة فيمــا يتعلــق بإنهــاءات
الــزواج والطــاق وحصــر الورثــة لمــدة ثالثــة أيــام فــي األســبوع،
إضافــة إلــى عملــه فــي هيئــة التدقيــق.

في لقاء كلنا مسؤول

مستشفى القطيف يعرض إنجازاته والمواطن يشكو!

شهد مستشفى القطيف املركزي ،اللقاء األول من نوعه ،الذي جمع إدارة املستشفى ورؤساء األقسام مع
املستفيدين حتت شعار «كلنا مسؤول» ،حيث بدأ بعرض إجنازات املستشفى وانتهى بشكاوي ومالحظات
د .كامل العباد
املواطنني .وبدأ اللقاء الذي بكلمة ملدير العالقات العامة باملستشفى عبدالرؤوف اجلشي ،رحب فيها
باحلضور ،وأكد بأن اللقاء أكبر من كونه يجمع بني مقدم خدمة ومستفيد بل هو لقاء بني الشركاء.
عرض لفيلم حتدث فيه مدير عام الشؤون الصحية باملنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك ،عن النقلة النوعية التي
وأعقب ذلك
ٌ
تشهدها محافظة القطيف يف اخلدمات الصحية عبر املشاريع املنجزة واجلاري تنفيذها يف احملافظة والتي من بينها مستشفى
األمير محمد بن فهد ألمراض الدم الوراثية بحي الناصرة ،واصفاً املشروع باألول من نوعه يف املنطقة الشرقية ،وسوف يقدم
خدمات تخصصية يف هذا اجلانب ،وكذلك مستشفى الوالدة واألطفال يف
القطيف ،إلى جانب عدد من املشاريع الصحية األخرى.
وشهد العرض املرئي كلمة ملدير مستشفى القطيف املركزي الدكتور كامل العباد،
حتدث فيها عن املستشفى منذ افتتاحه عام 1407هـ وحتى اآلن واملشاريع التي
أجنزت فيه لتطويره وتأهيله ليواكب النمو السكاني يف احملافظة.
وأتيحت بعد ذلك فرصة احلديث للجمهور ،حيث قدموا مالحظاتهم .من جانبه
أكد مدير مستشفى القطيف املركزي الدكتور العباد بأن جميع املالحظات
الوارده سوف تكون بالتأكيد محل اهتمام ،وسوف تؤخذ بعني االعتبار ،موضحاً
يف الوقت ذاته بعض األمور الواردة يف مالحظات املرضى وأن املستشفى قد
جتاوز الكثير منها.
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الدفاع المدني يناقش كثرة حوادث الحريق بالمزارع
عقد اجتماع في محافظه القطيف برئاسه محافظ القطيف
خالد بن عبدالعزيز الصفيان وحضور مدير الدفاع المدني
بالمنطقه الشرقيه العميد راشد بن صالح المري ومديري
الجهات الحكوميه بالمحافظه وذلك لمناقشه عدد من المواضيع
المتعلقه باعمال الدفاع المدني بالمحافظه واهمها :
 -١كثره حوادث الحريق بمواقع تجميع المخلفات والنفايات
 -٢كثره حوادث الحريق في المزارع المهمله
 -٣انتشار االنشطه التجاريه المخالفه في المحافظه
في بدايه االجتماع رحب المحافظ بالحضور مثمنا لهم حضورهم
وتعاون الجميع لمافيه خدمه الصالح العام
بعد ذلك قدم مدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه كلمه
بدأها بشكر المحافظ ومدراء الجهات الحكوميه على هذا
االجتماع الذي يأتي امتدادا الجتماعات اللجنه الفرعيه للدفاع

المدني بالمحافظه وطالب بتظافر الجهود لتذليل الصعوبات
بمايساهم في الحد من حوادث الحريق التي تستنزف كثيرا من
الوقت والجهد
وقدم مدير االداره العامه للدفاع المدني بمحافظه القطيف
العقيد  :عيد بن سالم القحطاني عرضا مرئيا عن هذه المواضيع
متضمنا صورا لبعض حوادث الحريق في تلك المواقع
وناقش الحضور اليه العمل الالزمه بين جميع الجهات بمايضمن
ان تقوم كل جهه بالدور المطلوب منها وفقا لمهامها لمعالجه
هذه االمور والخروج بعدد من التوصيات التي تهدف الى تحقيق
المصلحه العامه والحد من الحوادث والمحافظه على صحه
البيئه وتظافر الجهود إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة
الشرقية وسمو نائبه -حفظهم اهلل.-

أمين «إصالح ذات البين» يبحث تسوية الخالفات
والنزاعات مع الشيخ عبد العال

كتب /خالد السنان
استقبل أمين لجنة إصالح ذات البين بمحافظة القطيف علي
بدر المهاشير ،عضو لجنة إصالح ذات البين بجمعية أم الحمام
الخيرية فضيلة الشيخ محمد عبدالعال بمقر محكمة القطيف.
وبحث اللقاء ُسبل أوجه التعاون عبر الشراكات المجتمعية بكل
مؤسساته وأفراده والتي من شأنها ترتقي بأعمال اللجنة عبر
إيجاد مقترحات وآليات تم ّكن من تأسيس مشاركة مجتمعية
بين اللجنة مع اللجان األهلية بمحافظة القطيف ،إضافة لتعزيز
قيم التسامح والعفو في المجتمع وتسوية الخالفات والنزاعات
وإشاعة المحبة والمودة والتقارب والتآلف بين الجميع.
وأكد المهاشير أن عمل اللجنة يعتمد بشكل مباشر على التعاون
مع اللجان األهلية ووجهاء وأعيان المحافظة ،وأنها حققت
العديد من اإلنجازات والنجاحات في مجاالت العفو واإلصالح،
مشي ًرا إلى أن اللجنة تعمل وبشكل مستمر على التوعية بأهمية
العفو الخالص لوجه اهلل (عز وجل) دون مقابل ،وإن كان هناك
ً
ً
معقول يرتضيه أهل الجاني ،إذ ليس
مقابل
مقابل مالي فيكون

من المقبول أن يتح ّول العفو إلى متاجرة باألنفس واألرواح تؤدي
إلى تعميق العداوة بين أطراف القضية ،وكذلك القضايا األسرية
وما يخص أمر الطالق بين األزواج ،داع ًيا اهلل سبحانه وتعالى
التوفيق والسداد للجميع.
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متابعات
اليرموك تطوي سجل العام الدراسي بمعرض

نشاط  .comوتوزيع أكثر من  400جائزة وهدية
اختتمت مدرسة اليرموك االبتدائية
بصفوى عامها الدراسي بحدثين كبيرين.
األول إقامة معرض مخرجات ساعة
النشاط تحت مسمى " نشاط C'mon
واألخر الحفل الختامي بتكريم المتفوقين
بهدايا متنوعة وثمينة وإعداد الخريجين
وتهيئتهم للمرحلة المتوسطة وتوزيع
الجوائز لمسابقة التميز فئة  10نقاط و
 5نقاط التي يجمعها الطالب طيلة العام
الدراسي .
والحدث األول هو تدشين رئيس وحدة
النشاط بمكتب تعليم محافظة القطيف
خالد السعود ورئيس وحدة النشاط
بمكتب تعليم محافظة رأس تنورة ومشرف
النشاط للتربية الخاصة عالي الزهراني ورئيس بلدية صفوى
المهندس نايف القحطاني وبحضور قائد المدرسة فؤاد نصر
اهلل وعضو لجنة التنمية االجتماعية المهندس هاشم الشرفا
ومدير مستوصفات قطاع صفوى سعيد المرزوق  .واستهدف
التعليم العام والتربية الخاصة " فكرية وتوحد وضعاف السمع "
وكان في يوم االثنين المصادف 1439 / 8 / 14ه
وأكد قائد المدرسة فؤاد نصراهلل أن معرض " نشاط " com
هو ختام لألنشطة ونتاج ساعة النشاط الذي استمرت طوال
العام  .وقد برز طالب المدرسة ومعلميهم من التعليم العام
والتربية الخاصة  .وقد شمل البرنامج مخرجات النشاط من
جميع فصول المدرسة من التعليم العام والتربية الخاصة.
وقد تقمص الطالب من الفئتين أدوار التمثيل حيث اشترك أكثر
من  60طالبا في التمثيل بمخرجات أركان المعرض  .وتنوعت
األركان في المعرض بين السالمة المرورية المدرسية  ،والتراث
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واللغة العربية  ،والدفاع المدني  ،والمرور  ،والصحة والثقافة
.وقد تفنن طالب السمعية بصناعة العصائر الطبيعية .
ولفت نصر اهلل قد عقدت الشراكات المجتمعية في المعرض
وقد احتوى على  18ركنا اختلفت مخرجات النشاط في كل ركن
فيه  .فقام أحد المعلمين بوضع ميثاق لطالبه على أحد ثيابه
متعهدين على فداء الوطن والبر بالوالدين والمثابرة في العلم
والحفاظ على الممتلكات ووقع وكتب الطالب أسمائهم ووضعوا
بصماتهم على ذلك على الثوب .
وقال رائد شراكة المعلم حسن تلجنبي برز عدد من طالب "
ضعاف السمع " في معرض نشاط  mcoوهم حسين المعلم
ومحمد النمر وعباس الزاهر في صنع العصائر الطبيعية
والذي مولوا المعلمين والضيوف بالعصائر المختلفة وكان ذلك
تحت إشراف المعلم علي التهامي ومتابعة مشرف البرنامج أسد
النمر وأبدع المعلم أحمد آل إسماعيل في قسم التراث وجذب
انتباه الزائرين والضيوف   .
واحتوى المعرض على فعاليات لليوم الوطني و مشروع "
نيوم " والتدوير وأسبوع الشجرة والرياضة والتمثيل
والتجارب العلمية  ،كما كان لشخصية أبو األسود
الدؤلي والحالق القديم وقع خاص على الزائرين .
كما أننا عرض الطالب السباح عبداهلل اليوسف إكثر
من  100ميداليا كان منها  40ميدالية ذهبة و 30
فضية ومثلها البرونزية على مستوى المملكة والعالم
العربي  .وقد برز الطالب الذين التصقوا بمعلميهم
في كل ركن في هذا المعرض وقد تحقق االندماج بين
طالب التربية الخاصة وطالب التعليم العام .
كما أنهت المدرسة برامجها بالحفل الختامي الذي
وزعت فيه أكثر من  400هدية وجائزة على المتفوقين

متابعات

والخريجين والضيوف من أولياء األمور والمعلمين  .وقد ودعت
المدرسة  70طالبا من خريجيها من الصف السادس االبتدائي
أثناء الحفل الختامي  .والذي تخلله تكريم  140متفوقا ومنجزا
 ،و بحضور عدد كبير من أولياء األمور  .وبدأ الحفل بتقديم
المعلم حبيب المرزوق ثم القرآن الكريم للمعلم عبداهلل الشبيب.
وقال قائد المدرسة فؤاد نصر اللهفي كلمته أن المدرسة
حريصة لعمل الحفل الختامي وتوديع الخريجين وتهيئتهم
للمرحلة القادمة  .كما أن اإلدارة حريصة وسعيدة بلقاء أولياء
األمور الذي رحب بهم أشد ترحيب  .وحث الطالب على مواصلة
التقدم والجد واالجتهاد ليكونوا عمد لهذا الوطن والذي من
خاللهم ستحقق األمنيات المستقبلية  .كما أوصى أولياء األمور
على متابعة األبناء في المرحلة القادمة من عمرهم واستغالل
اإلجازة الصيفية بما ينفع الطالب .
ولفت مقدم الحفل المعلم حبيب المرزوق أن التكريم شمل أكثر
من  140طالبا متفوقا ومنجزا ومحققا لأللقاب في البطوالت
على مستوى المنطقة والمملكة  .كما
تم توزيع أكثر  400هدية وجائزة كان
أكبرها هو الالبتوب  .وقال المرزوق
قد تم السحب على هدايا  9إلى  3من
المعلمين و 3من أولياء األمور و  3من
الطالب وكانت بشكل عشوائي وهذه
جاءت فواصل بين تكريم الصفوف
األولية والتربية الخاصة وصعوبات
التعلم والصفوف العليا والرياضيين .
كما تم السحب على الجوائز الكبرى
وشملت  20جائزة وذلك لفئة 10
نقاط و  5نقاط بالمناصفة  .وقد
جاءت أسماء فئة  10نقاط كالتالي

حصل على الالبتوب علي جمال الزوري كما حصل على الجوال
جعفر محمد الصفواني والكاميرا محمد فهد آل خميس وجاء
الباقي عباس المزرع والحسن الداوود ومحمد أشرف آل شبر و
مهدي أكرم الصفواني وعبداهلل األحمد ومحمد الكاظم ومحمد
الخلف  .كما حصل على جوائز  5نقاط وسام الغاوي وفارس
الحيد وحيدر الداوود ومحمد الشرفا وسوار المطيلق وحسن
عبد الحي وكرار المرهون ومحمد الدهيم وحسين المزرع
وسراج الخلف .
والجدير بالذكر أن المدرسة أقامت برامج عديدة نوعية خالل
العام الدراسي 1439 - 1438هـ.
جذبا من خاللها أنظار الجميع منها مهرجان األجداد واألحفاد
ومهرجان الفاكهة والخضار والسوق الحرة ومهرجان اإلفطار
الصحي بمشاركة أكثر من  400أسرة والعديد من البرامج .
واليوم العالمي للدفاع المدني والمرور واللغة العربية واليوم
الوطني وغيرها من البرامج المتعددة .
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روضة القطيف النموذجية تحتفي
بتخريج الدفعة 55
كتبت /حميدة العبداهلل
احتفت روضة القطيف النموذجية مؤخراً ،على مسرح مركز التنمية
االجتماعية بتخريج الدفعة " "55ألطفالها من مرحلة (تمهيدي) والبالغ
عددهم  481طف ً
ال وطفلة ،وكان ذلك من خالل العرس النموذجي الكبير
والذي استمر على مدى  6أيام من العطاء واالنجاز والتألق من صغار وكوادر
روضة القطيف النموذجية.
بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم ،وعقب ذلك كلمة للقائدة التربوية أ .نجاح
البيش أعربت فيها عن سعادتها بتخرج األطفال من جهة ،وبإنجازات الكادر
التعليمي واإلداري في المؤسسة من جهة أخرى.
أعقب ذلك كلمتين لإلشراف التربوي لمرحلة تمهيدي وبدأت بالمقدمة
عريف الحفل المشرفة التربوية أ.حميدة العبداهلل ثم المشرفة التربوية أ.
ندى الصفار ،وضحتا فيها الجهود الجبارة لمعلمات مرحلة تمهيدي حتى
وصلوا باألطفال إلى مرحلة متميزة في الجانب االكاديمي بفضل تكاتف
جهود األم والمعلمة جنباً إلى جنب .وبعد ذلك فتح الستار الستعراض
اوبريت "سطعت نجمة" من تقديم أطفال مرحلة تمهيدي.
االوبريت من فكرة المشرفة زينب اكريكيش .تدريب أ..ندى الصفار و أ.
فاطمة المسعود بالتعاون مع معلمات مرحلة تمهيدي.
والجدير بالذكر أن اوبريت "سطعت نجمة" تم تقديمه على مدى  3أيام
صباحاً للنساء و  3أيام مساءاً للرجال ،هذا وأعرب اآلباء عن سعادتهم
الكبيرة بتخصيص أيام لآلباء لمشاهدة النتائج المميزة ألطفالهم ،واعجبوا
جداً بما شاهدوه على خشبة المسرح وهلل الحمد على توفيقاته.
أعقب ذلك مسيرة التخرج في عامها ( )55ألطفال الفصول التالية:
(األصدقاء -الماء -المناهل -الثلوج -مدينة العلم -الجبال -الغذاء -حديقة
المرح -العلماء الصغار -الفضاء -العربي الصغير).
واختتم الحفل في نهاية األسبوع بالحفل الختامي لمرحلة روضة متمث ً
ال في
المشرفة التربوية أ.نعيمة الدعيبل.
ً
وعرض اوبريت "رفقاً" من أطفال مرحلة روضة والبالغ عددهم  921طفال و
طفلة￼￼￼￼￼ .
ً
اوبريت رفقاً من فكرة وسيناريو وحوار أ.نعيمة الدعيبل بالتعاون أيضا مع
أ .زينب اكريكيش.
واختتم الحفل بمسيرات اإلنجاز والنجاح ألطفال الفصول التالية:
(الرياضي الصغير -البحار -السهول -الغابة -ألوان الطبيعة -الفصول
األربعة).
ختا ًما ً :أعرب مشرف الروضة المهندس /وسام العلقم عن سعادته الكبيرة
لهذا العرس النموذجي الكبير ،وإنجازات أطفال روضة القطيف النموذجية،
وذلك كله بفضل توفيقات اهلل عز وجل ،والهمة العالية من معلمات وكوادر
الروضة متمث ً
ال في القاڈد التربوية أ .نجاح البيش.
وقدم كلمة شكر خاصة لرڈيس اللجنة المهندس عباس الشماسي ،وناڈب
الرڈيس المهندس صالح الدعلوج.
وكافة أعضاء اللجنة على جهودهم وحرصهم ،ومتابعتهم لشؤون المؤسسة.
الشكر لكافة منسوبات روضة القطيف النموذجية ،شكراً لصانعات النجاح
واإلبداع .والحمد هلل رب العالمين.
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 80طف ً
ال مع «مشاة سيهات» في ليلة الـ «قريقشون»
كتب /علي املشامع
نظم فريق مشاة سيهات ،اخلميس ١٦
رمضان  ١٤٣٩هـ ،مبادرة «لنمشي مع
األطفال» على كورنيش حي الغدير ،وذلك
من ضمن الفرحة بـ«قريقشون» رمضان
من كل عام .
ودأب الفريق على املشاركات املجتمعية
التي لها طابع رسالة بسيطة حتثهم على
ممارسة رياضة املشي ،وهي من أجمل
وأفضل الرياضات املوصى بها من قبل
املختصني ،والصحة للجميع ،وبهذه
املناسبة طرح الفريق مبادرته البسيطة
ليشرك عد ًدا من األطفال املتواجدين
على كورنيش الغدير وجعلهم من نسيج
هواة املشي بلغتهم الفطرية من باب املرح.
ً
طفل
وحضر هذه الفعالية ما يقرب 80
وبعض أولياء األمور ،وبعد توزيع بعض
الهدايا الرمزية وتقدمي النصح واإلرشاد
ألداء رياضة جميلة واحلرص على

سالمتهم ،انطلقت صافرة البدء ملشي
 1كيلو ،ووسط البهجة بني األطفال راح
البعض يعدوها جر ًيا وكلهم حماس للفوز
باملراكز األولى ،وانتهى السباق وقدمت
اجلوائز لألوائل وجوائز ترضية ألغلب
املشاركني ،عالوة على تقدمي هدايا

قريقشون للجميع.
وتوجهت اللجنة المنظمة بالفريق للجميع
بالشكر على هذا الحضور والثقة في
مشاة سيهات ،مستلهمين منها أفكا ًرا
تعود بالنفع على المجتمع من خالل
رياضة المشي السريع.
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الكوثر األدبي بالقطيف
يكرم األديب محمد سعيد الخنيزي

عبداهلل آل إبراهيم

مجتبى سنبل

أديب اخلنيزي

حسن الفرج

محمد سعيد اخلنيزي

نادر اخلنيزي

محمد رضا نصراهلل

سعيد سلمان آل حبيب عبداهلل اخلنيزي

يف سهرة رمضانية حافلة بالشعر والقراءات األدبية أقام منتدى الكوثر
األدبي بالقطيف أمسيته اخلاصة بشهر رمضان الكرمي ويف لفتة خاصة
للمنتدى دأب عليها خالل مسابقة رئة الوحي الدولية أن يكرم شخصية
وطنية أدبية فاعلة كان قد وقع اخليار هذا العام على الشخصية العامة
يف شخص األستاذ الشاعر واألديب اخلنيزي إلسهامته املتعددة واملميزة
واملبدعة شعرا ونقداً وتاريخا .شارك أعضاء املنتدى جمهوره بدعوة
كرمية حضرها نخبة من املثقفني واألدباء والشعراء كان أبرزهم عضو
مجلس الشورى السابق محمد رضا نصر اهلل ولفيف من الكتاب والدكاترة
واملهندسني واملهتمني بالشأن الثقايف واألدبي وامللتقيات األدبية يف املنطقة
حيث افتتحت األمسية بآيات من الذكر احلكيم تالها عبداهلل اجلفال ،ثم
كلمة املنتدى حول التكرمي للشخصية األدبية ألقاها بالنيابة عن أعضائه
املهندس الشاعر نادر اخلنيزي ثم قصيدة فصيحة للشاعر عبد اهلل آل ابراهيم ثم قصيدة شعبية للشاعر حسن الفرج ثم ثم كلمة
األستاذ للمحتفى به ألقاها نحله املهندس أديب محمد سعيد اخلنيزي ألقاها بالنيابة عنه ابنه األستاذ أديب اخلنيزي ثم قصيدة
فصيحة لألستاذ عبد املنعم احلليلي ثم قصيدة شعبية لألستاذ مجتبى آل سنبل ثم كلمة املنتدى ألقاها عضو املنتدى.
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محمد سعيد الخنيزي..
الشاعر الرومانسي العاشق للحياة
محمد سعيد الشيخ علي اخلنيزي شاعر من الرعيل األول من
شعراء القطيف ،بل واحد من أوائل من أصدر ديوانا شعريا
يف هذه املنطقة ذات البعد احلضاري والعمق الثقايف،بل ويف
اململكة  .يقف ساعرنا اخلنيزي على قمة شامخة لقامات سامقة
مثل الشيخ عبداحلميد اخلطي وعبداهلل اجلشي ومحمد سعيد
اجلشي ومحمد سعيد املسلم والسيد علي العوامي والسيد حسن
العوامي ،كان لهم أكبر األثر يف غرس جذور الثقافة واألدب مع
نخبة الشعراء واألدباء يف اجليل اجلديد الذي نهل من معني
الرواد األوائل  ،حيث امتد ذلك األثر ليصل إلى اجليل اجلديد.
شاعر يتعامل مع احلياة بواقعية  ،ويف ذات الوقت ال يفرط يف
رومانسيته  ،وبكونه ينتمي إلى منطقة يحيطها اجلمال من كل
جانب ،وهو ما سنجده يف قصيدة " إذا"  ..لقد تغلب على نقاط
الضعف التي ميكن ان تعرقل خطواته وتنبه ألهمية ان يرى
الكون بعني مبتهجة  ،ال يطالها األسى :
إذا ما أطل َّ الظالم الكئيب
والحت لعينيكِ دنيا الشباب
وشاهد ِ
الفتي
ت حلم الشباب
ّ

الحبيب
ومر بجفنيكِ طيف
ْ
َّ
عالم من لهيب !
ترف على
ُّ
ٍ
يموت وراء ضباب المشيب!

فال تسكبي الدمع يا فتنتي!  ..وال جتزعي من ظالل الغروب!
إنه شاعر ذو إحساس قوي مبا ميكن أن تشتمل عليه احلياة من
عنفوان يعصف بالقلوب الوجلة  ،لذلك كان انحيازه لقوى النور
يف مواجهة الظالم الذي يناوش النفس يف محاولة إليذائها ،
والعصف بتماسكها.وحتى الغروب الذي ينذر بنهاية العمل ميكن
أن يتحول إلى واحة من الظالل الدافئة القادرة على منح النفس
العزاء والسلوى :
إذا ما رأي ِ
ت ُجذى الذكريات
لتجبل منه السنون الكؤوس
هل َّم اشربوا من َمعين الحياة
فال تشربي خمرها ...إنها

القـــدر
رمـــاداًَ ,ذ َر ْتـــه ريـــاح
ْ
فترتـــ ُّد صارخـــة بالبشـــر
كؤوســا ً تفي ــض بش ــتى ال ِع َب ــر
تفـــ ُّح عليهـــا أفاعـــي ال ِغ َيـــر

تصبح الذكريات هي النافذة التي طل منها على حياة مفعمة
بالعنفوان  ،ويتخذ من معني احلياة شرابا يذكره دائما مبا
يف تضاعيف احلياة من عظات وعبر .املفارقة هنا أن إيقاع
القصيدة يقترب من الشعور القوي مبا يف احلياة من مسرات
ومباهج وهي فكرة تضاد الغروب  ،وهذا اإلييقاع الرشيق الذي
يرسله يف القصيدة يدل على نفس حافلة باملسرة والبهجة
والتفاؤل وحب احلياة .
تلعب اللغة دورا مهما يف اكتشاف ما يف العالم من محن ميكن
تخطيها ،وهو ما يجعلنا نعتقد أن الشاعر كان لديه مصادر

لإلحساس املتزايد بقيمة اإلنسان يف صراعه الدائب والدائم
لنشر الفضيلة واحلق واخلير والعدل واجلمال .يسوق كل هذه
القيم يف تنايا النص الشعري املتداخل  ،بالرغم من توجسه
وحذره الذي يصل إلى درجة اليقني  .هو هنا يخالف رؤية عمر
اخليام التي تستبيح القيم من أجل إحياء اللذة واملتعة العابرة .
إنه يقف على شاطيء مقابل ،يتامل الكون فال تخدعه العالمات
املتحولة وال الرؤى العابرة بل هو يتجه نحو اجلوهر:
وميكننا اإلشارة إلى قاموسه اللغوي احملتشد مبفردات نظنها
عابسة  ،لكنه يحركها امامنا فكأن مرآة جتلو عيوبنا  ،فنتمهل يف
االختيار ونحن نعرف أن احلياة متدخلة األجواء  ،وان كل اختيار
هو محنة لإلنسان يف عالم ميوج باملغريات:
إذا ما رأي ِ
الشجون
ت طيوف
ِ
تمر بنعش الحياة الرهيـ ِ
ب
ُّ
جوك الحادثات
وتنسج في
ِّ
فال تسكبي الدمع  -يا فتنتي!

راقـــص حولـــك مثـــل الظـــام
َت
ُ
الرغ ــام
ف ُت ــودِع أش ــاءها ف ــي َّ
حيـــا ًة مل َّبـــد ًة ...بالغمـــام
وال تجزعــي من خيــال الحِمام!

هي دعوة للحياة  ،بل ولنصرة احلياة يف ذلك الصراع األبدي
بني البناء والهدم.
أما يف قصيدته " على ثـبـج املـوج"  ،والتي برع يف اختيار
عناصرها البنائية ويف التماهي مع مظاهر الطبيعة التي خلع
عليها مشاعره  .وهو من احلصافة والتمكن بحيث يبدأ قصيدته
برسم أجواء العاصفة التي هي صدى لنفسه املشتتة كقناع
للشاعر:
علــى ثبــج المــوج فــي العاصفه
أحــدِّ ق فــي ذا الفضــاء الكئيـــب
تروعنـــي صرخـــات العبـــاب
ِّ

وقفـــتُ وحيـــداًُ :م ًنـــى راجفـــه
مقلتـــي الخائفـــه
فترتـــدّ
َ
وتفزعنـــي رعـــدةٌ قاصفـــه

تلك الوحدة التي يتحدث عنها الشاعر هي أصداء لنفسه املشتتة
بني الهموم  ،لذلك جند صدى الوحدة يف التحديق املستمر يف
الفضاء  ،ويف تلك املقلة التي باتت مرتعدة  ،تستشعر الفزع  ،ويف
العباب الذي يبدو كأنه يصرخ فيمزق الصمت.
هو قاموس لغوي تؤطره عناصر من البيئة ومشحون مبشاعر
متفاعلة ،حتى تتساوى الرعود مع صرخات النفس التي حتس
بالوحدة  ،وهو صوت يدوي يف الفضاء وينذر بالرحيل وما أقساه
 ،وما أشد رعبه:
وأس ــمع ص ــوت ن ــداء رهيــ ٍ
ب
صـــداه يـــردِّ د :إن الحيـــاة

املهندس الشاعر نادر اخلنيزي.

نـــداء الرحيـــل إلـــى اآلزفـــه
تجـــف مـــن القلـــب والعاطفـــه
ّ
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فؤاد نصراهلل
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متابعات

نادي األحساء األدبي

يكرم الشيخ الرمضان
يف ليلة مميزة ،أقام نادي األحساء
ال تكرميياً رائعاً واستثنائياً
األدبي حف ً
للمؤرخ الشيخ جواد بن حسني
الرمضان أحد رجاالت األحساء
الذين يفخر بهم الوطن ،فهو ضمن
نخبة أفنوا حياتهم يف جمع تاريخ
املنطقة وحفظ سجالتها.
وقد تضمن احلفل العديد من
املشاركات ،وقدمت للمحتفى به
الدروع والهدايا التذكارية.

48

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

متابعات

خيرية القطيف تجمع مليونين و  450ألف
في أمسية «فاستبقوا الخيرات»
تصوير /علي أبو الليرات
اختُتمت أمسية دعم مشاريع إعمار
ورحماء والصدقة الجارية في خيرية
القطيف ،بتبرع المحسنين بمبلغ
مليونين و ٤٥٠ألف ريال ،وذلك خالل
الفعالية التي نظمتها الجمعية مساء
الجمعة  ١٠رمضان ١٤٣٩هـ ،على
مسرح الجمعية ،تحت عنوان «فاستبقوا
الخيرات».
وأوضح رئيس خيرية القطيف عصام
الشماسي أن هذه األمسية استوحي
عنوانها من اآلية القرآنية (فاستبقوا
الخيرات) ،حيث تستهدف الحلقة
األضعف في المجتمع من الفقراء
والمساكين فحولها يتمحور أهل الخير
والمحسنون ووجوه المجتمع وكل من
ينبض قلبه بالرحمة والرأفة للعطف عليهم.
وبين الشماسي أن الهدف من األمسية هو استقطاب أهل الخير
واإلحسان وإيقافهم على الواقع وإطالعهم على أرقام وإحصاءات
لخيرية القطيف؛ لمواكبة كل المستجدات والمتغيرات في
الحياة ،وفي توفير العيش الكريم ومد يد العون للمحتاجين.
كما أوضح بأن هذه هي األمسية الرابعة حيث هي استكمال
لألماسي الثالث والتي تم من خاللها تأسيس مشاريع
استراتيجية تمس واقع المستفيدين من خدمات الجمعية مثل
مشروع إعمار الذي يعنى بترميم وشراء وإعادة بناء وصيانة
منازل الفقراء المستفيدين من خدمات الجمعية وكمشروع
الصدقة الجارية وهو مشروع استثماري يعود ريعه للفقراء من

شكري الشماسي

محمد رضا نصراهلل

غير األيتام حيث سيقام على أرض قرابة األربعة آالف متر مربع
في منطقة دانة الرامس.
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متابعات
 25عمال لجماعة التصوير بمعرض " البهجة"
نظمت جماعة التصوير الضوئي بنادي
الفنون التابع للجنة التنمية االجتماعية
األهلية بالقطيف مساء األحد  27مايو
معرضها الواحد والعشرين بعنوان
"بهجة".
وشهد حفل االفتتاح حضور العشرات
من املصورين الفوتوغرافيني واملهتمني
بالتصوير من اجلنسني ،والذي تخلله
كلمة لرئيس جلنة التنمية االجتماعية
األهلية بالقطيف املهندس عباس
الشماسي حيث ذكر فيها أن القطيف
تزخر بنشاط اجتماعي دؤوب يغطي
جوانب حياتية متنوعة يف العلوم واآلداب
والفنون ،مشيرا إلى أن التنوع الفني
والثقايف املتنامي يف الوطن له دالئله
الكبيرة ،وأضاف" :جماعة التصوير
الضوئي بالقطيف إحدى اجلماعات
النشطة التي أخذت على عاتقها احتضان
محتريف وهواة ومحبي التصوير الضوئي
وتشجيعهم ورعايتهم".
وأشار املهندس الشماسي إلى أن اجلماعة
عملت على نشر املفاهيم الصحيحة لفن
التصوير ونفذت خالل عشرين عاما
املاضية العديد من املعارض وشاركت يف
العديد من الفعاليات الفوتوغرافية.
وتوجه رئيس " تصوير القطيف" بالشكر
اجلزيل إلى الداعمني واملشاركني يف
احلفل  ،كما عبر عن امتنانه لفريق
العمل الي عمل خالل األشهر املاضي
على إعداد معرض "بهجة".
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م .عباس الشماسي وعادل الشبعان يقصان شريط االفتتاح

وتضمن احلفل االفتتاحي تكرميا للجنة
التحكيم التي تضم الفوتوغرافيني هشام
احلميد ،ومحمد اخلراري ،وعلي املبارك،
باإلضافة إلى الشريك الرسمي للمعرض
مؤسسة موسى علي احلميد للمقاوالت.
كما مت اإلعالن عن الفائز بأفضل جتربة
والتي كانت من نصيب الفنان السيد
حسني القالف ،أما جائزة جلنة
التحكيم فكانت من نصيب الفنان
أشرف األحمد.
وافتتح املعرض كل من املهندس
الشماسي وعادل الشبعان مسؤول
العالقات العامة بشركة موسى
علي احلميد للمقاوالت ،ومت
أخذ جولة على  52عمال قدمها
 47عضوا يف اجلماعة منها 3
أعمال للجنة التحكيم ،باإلضافة
إلى استضافة عملني للفنان عبد
العزيز الدويسان من دولة الكويت،
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نظرا ملا تتمتع به أعماله بالبهجة والفرح
من خالل فن "التالعب بالصور" والتي
تتوافق مع رؤية املعرض يف زرع االبتسامة
والفرح والسرور.
وعبر األستاذ الشبعان عن سعادة
املجموعة بالشراكة مع جماعة التصوير
الضوئي بالقطيف يف إقامة املعرض
وأن يستمر التعاون بني اجلهتني ،داعيا
إلى إقامة املعرض أيضا يف األحساء يف
الوقت واملكان املناسب ،وأضاف" :بصفتي
كإعالمي ولي نشاطات خيرية واجتماعية،
أنا متابع جلماعات التصوير يف القطيف
واألحساء ورأيت األنشطة التي تقدمها،
وحقيقة هذا شيء يثلج الصدر فالصور
واملشاركات حتكي مراحل كثيرة متعددة،
وأحب أن أوجه لهم قبلة على رؤوسهم".
يذكر أن املعرض مستمر حتى يوم السبت
 2يونيو تتضمن عدة فعاليات مباشرة
خالل أيام.
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أدب عالمي
إعداد وترجمة  /رائد أنيس الجشي
raedaljishi@gmail.com

 -١مسافر

نفس فدائي
يسجن فضائي
كنجوم ممطرة
تشبه كلمات عطرة في الهالل
الملح يتآمر حول وجودك الدائم والمنطلق
الهواء األزرق يرفرف حول
رأس مالحظاتك الرطبة،
تصاعد من خالل
وهي ّ
جوهر شجرة.
أصوات حلقية
تراقب األفق
أشعر بك
بين همهمات األوراق التي تخفق
الظالل السائلة،
كقطع من حمام خيالي،
وموسيقى مضيئة
ألحالم
نسيناها.
وجدتك بسرعة
وأنت على خطأ أو صواب
في صوت المطر
المتواصل.
مسافرا جميال
من خطوات حالمة
وأذرع من نار.
غارقة
في بخار الشهوة العطرة
أغرب فوق شجر بلوط غريب،
ُ
كحالة لمس تولدت من طريقك
كمستنقع معتم
لسماء قديمة.
أعاد ابتكار عالمك الضوئي،
وهم
تعالق اللغة.
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Alicia Minjarez Ramírez

د.أليسا مينجاريز راميريز

تدرس اإلنجليزية والفرنسية وعلم الحاسب في الجامعة المكسيكية وهي شاعرة
حصدت العديد من الجوائز الدولية ومغنية ومذيعة في الراديو والتليفزيون .ترجمت
نصوصها إلى عدة لغات منها اإلنجليزية ,الفرنسية ,التايوانية ,األلبانية ,الكاميرونية
ونشرت قصائدها في أكثر من  50أنطولوجيا شعر حول العالم.

 -٢ضمير نقي

 - ٣غياب

(الى مالكي)
اليوم واصلت الصمت
لكي ال أخطئ الصمت
بالفراغ
مستغرقة
معجبة بعينيك،
بالوعي النقي
الذي يذيب توازني.
يقفز فوق حاجز الصمت،
يلعب األلعاب المحضورة.
األبراج ال يمكنها التحدث،
الكون
يمكنه أن يتداعى اليوم.
يجتاح قلب عالمي
رأسا على عقب
ولكن
في هذه اللحظة بالذات
نظرتك الخضراء
هي كل ما أملك

غادرت
كالمطر
بعد أن دمرت
الريف العاري.
في االسفل اوراق اسمك
تطير مع الريح
تتنبأ بمقاطع الشعر
بنية مدى صوت عديمة الفائدة
لألمس الذي لم يأخذ فرصة للنجاح
ما زلت ال أفهم
الحروف الخمسة*
التي تبني
غيابك
لم تظلم بعد
ولغة الشمس
لم تعد نفسها أبدا
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ثقافة
وزارة الثقافة تكرم الشاعر عدنان العوامي
كــرم وزيــر الثقافــة واإلعــام عــ ّواد صالــح العــواد ،وبحضــور وزيــرة
الثقافــة والتنميــة االماراتيــة نــورة الكعبــي ،الشــاعر الكبيــر الســيد
عدنــان العوامــي ،وذلــك ضمــن فعاليــات معــرض الريــاض الدولــي
للكتــاب.
وجــاء تكريــم الشــاعر لفــوزه فــي المســابقة الســنوية لكتــاب هــذا العــام
1439هـــ ،عــن ديــوان شــعر (ينابيــع الظمــأ) ،الصــادر عــن دار أطيــاف
للنشــر والتوزيــع بالقطيــف .وشــهدت العاصمــة الســعودية معــرض
الريــاض الدولــي للكتــاب ،تحــت شــعار (الكتــاب ..مســتقبل التحــول).
وشــارك فــي معــرض الكتــاب أكثــر مــن  500دار نشــر عربيــة وعالميــة.

س َو ِ
اسي) لإلعالمي والكاتب جعفر آل أمان
(الو ْ
حكاية َ

صدر لإلعالمي والكاتب جعفر آل أمان حكاية (ال َو ْس َو ِ
اسي)
عن دار أطياف للنشر والتوزيع ،وتناولت احلكاية قصة
شخص طبيعي أبتلي مبرض الوسواس ،وتصف حاالته
املختلفة التي م ّر بها والتحوالت التي شهدتها حياته نتيجة
استجابته لهذا الوسواس وإلمالءات الشيطان ،ومن ثم
تستعرض احملاوالت الكثيرة التي قام بها لعالج نفسه،
وكيف أنه كان صبوراً خالل رحلة بحثه عن العالج.
ويسعى الكاتب من خالل هذه احلكاية الواقعية إلى بث روح
األمل والتفاؤل لدى مرضى الوسواس بدالً من اإلحباط
واليأس واأللم الذي يرافقهم عادة ويجعلهم يتوهمون
صعوبة أو استحالة شفائهم مؤكداً إمكانية عالج هذا املرض
متى ما وجد اإلصرار والعزمية.
ويتسم آل أمان بأسلوب السهل املمتنع حيث ميارسه هنا
أيضاً عبر هذه احلكاية التي تض ّم بني ثناياها خارط َة طريق
قادت بطلها للخروج من نفق الوسواس املظلم إلى حيث النور
والراحة النفسية والسعادة احلقيقة.
وكانت قد صدرت للكاتب جعفر آل أمان رواية (أقالم ل ّينة)
والتي تدور أحداثها خالل الفترة من أوائل التسعينات امليالدية
حتى منتصف األلفني ،وتش ّكل رصداً واعياً لكثير من القضايا
املرتبطة بواقع الوسط الصحفي .ويالمس فيها املؤلف شيئاً
من أسرار هذا العالم الساحر ،كما يجد فيها القارئ مزيجا من
احلكايات أبطالها صحافيني يتم استكشاف جوانب مختلفة من
الصراع يف مسيرتهم وما يعانونه من مشاكل كثيرة وانعكاس
تلك املشاكل على عملهم وعالقاتهم املتشعبة ،كما تبرز
احباطاتهم وأحزانهم وآالمهم والضغوط التي يتعرضون إليها،
وتبي إصرار بعضهم على النجاح بتحدي كل تلك املعوقات ،كما
ّ
تع ّري كواليس السلطة الرابعة وتكشف شيئاً مما يحدث داخل
املطبخ الصحفي.
(ربا بقي
وصدرت للكاتب أيضاً مجموعة قصصية بعنوان ّ
أمل) حيث حتكي قصص هذه املجموعة عن صور واقعية،

َع َّبرت بأسلوب أدبي راقي وسلس ومشوق عن احلاالت
اإلنسانية واحلياتية التي تناولتها ،وقد ظهرت مشاعر احلب
يف غالبها صريحة وواضحة ،ومي ّيز تلك القصص أنها حتاكي
الواقع ،كما أنها حتمل دالالت واسعة وعميقة ،وأنها نداء لعودة
اإلنسان احلقيقي ،وقد حظيت هذه املجموعة بإقبال جميل
ومتابعة ج ّيدة.
يُشار إلى أن الكاتب جعفر آل أمان وجه إعالمي معروف على
مستوى املنطقة ويعد من أوائل اإلعالميني املتميزين على
مستوى احملافظة بشكل خاص ،وله بصماته الواضحة يف
املسيرة الرياضية والثقافية واالجتماعية والفنية لعدد كبير من
أبناء احملافظة املمارسني
لتلك األنشطة ،كما
كانت له مشاركات مهمة
وحضور الفت يف اإلعالم
املرئي واملسموع بجانب
متيزه يف اإلعالم املقروء
واملستمر فيه حتى اآلن.
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زورة
شعر  :أحمد حسن الناصر
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أراك وأنـــت تباهـــي الـــذرا

لمـــاذا وأنـــت عزيـــز الـــورى

وقــد كنــت للقلــب نعــم الصديــق

ونعـــم المالقـــي لســـهم فـــرى

ّ
حـــزه
وهـــذا فـــؤادي الضنـــى

فســـالت عيونـــي بدمـــع جـــرى

وب ــان الش ــحوب عل ــى وجنت ــي

فأضحـــت تفيـــض دمـــا ً أحمـــرا

وقـــد المنـــي بالهـــوى عاذلـــي

فمنـــك الســـهاد ومنـــك الكـــرى

ومنـــك الســـعادة قـــد أقبلـــت

علــى خاطــرى ترســم األســطرا

لمـــاذا ترينـــي جـــل الهمـــوم

وتســقي فــؤادي الجــوى مجمرا

حلفـــت ببيـــت النبـــي الكريـــم

وبيـــت أشـــيد بـــأم القـــرى

أطاعـــن نفســـا ً دهاهـــا الشـــقا

وجســما ً عــراه الجــوى ما عرى

حبيبـــي هـــل لـــك مـــن زورة

تبلغنـــي فـــي الغـــرام الـــذرا

وتدم ــل ج ــرح ف ــؤادي العمي ــق

وتـــروي الزمـــان الـــذي أقفـــرا
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ثقافة
رحل حسن السبع
وأنين القرنفلة يسترجع الصدى
رحل شاعر اإلبتسامة والصور الشعرية الكاريكاتورية
املتهكمة،الشاعر الرقيق الذي رسم من صور احلياة
مشاهد خالدة مازالت ضربات ترجيحها تصدح يف
ردهات الثقافة وقاعات الشعر
إن التوجه الفكري للشاعر حسن السبع مؤسس على
ركائز ومداميك صلبة  ،وهو ما ميكن أن نحسبه على
جتربته الشعرية الطويلة  ،واجتهاده السردي احلديث ،
يف مقاالته الثقافية الهادفة.
وهنا ألفت إلى أن العالقة بني جتربة الشعر وجتربة
السرد يف مفهوم الفقيد هي عالقة تكامل  ،ال عالقة تفاضل  ،فهو يرى
أن الشاعرية التي متيز توجهه القدمي تتماس مع مناطق نثرية ميوج بها العالم وميكنه
رصدها يف أطرها املتنوعة.
كما إن التراث الشعري الذي يستمد منه الشاعر السبع أفكاره تنسجم مع موقفه
املتقدم من احلداثة  ،فهو ابن لها مع مسحة ساخرة تظلل انتاجه كله ؛ لكوننا نكتشف
مع مضي الزمن أن احلياة ميكن أن تكون محتملة بقدرتنا على ممارسة البهجة.
وميكن القول أن التجارب الشعرية الفرنسية أمدته بأفق ينفتح على جتربته الشخصية
التي تراكمت عبر سنوات طويلة مارس فيها أدوار البحث والتنقيب عن مفاهيم أدبية
عربية ذات قوام متماسك.
كذلك فإن الروح الساخرة لدى الشاعر حسن السبع أمدته بثروة من الكتابات التي
تشمل حسا كاريكاتوريا  ،متكن من خالله من فك شفرة القضايا التي ما زال أغلبها
يقض مضجع اإلنسانية كلها.
وكذا اقتناص املفارقة عبر نصوصه التي تتسم بالدهشة  ،وتبتعد عن العادية فهي
هدف كل كاتب حقيقي  ،وأن اصطفاء القصائد ووضعها بني دفتي كتاب أمر ليس
بالسهل  .الكتابة ممكنة  ،لكن فعل اإلجادة والتجاوز والتخطي مسؤولية كل كاتب
حقيقي .وتلعب األلوان دورا كبيرا يف نصوصه فهي بوابة مناسبة تتيح له التعبير عن
دخائل النفس بأريحية بالغة  ،ويوجد يف ذاكرته أشكال متنوعة لبالغة األلوان.
إن مثل هذه الرؤية اإلشراقية تتغلغل يف قصائد الشاعر السبع حيث مينحها حكمة
مضاعفة  ،فنراه يحوم يف فضاءات بعيدة ليضع يده على احلقائق اإلنسانية اخلالدة
احلب  ،احلياة  ،املوت .حتى أننا جند لقطيعة لغة ما يرصدها الشاعر بقدر كبير من
احلنكة :
تبدد قرنفلة شذاها
يف القطيعة
وتبدد أنت الثواني
معلقا بني الشذا
وكبرياء االنف
وتتساءل:
هل يبدد العالم وقفته سدى؟
وهكذا لم يعد الشاعر السبع ينصت النني القرنفلة  ،ويتحدث عن القطيعة ،أو يستمر
مصمما على فهم معادالت الكون يف انكسارته وصبواته وطموحه وعذوبته وعذاباته
،فقد رحل إلى وأطلق العنان ألنني قرنفلته يتتبع بقايا صداه.
حسن السبع شاعر رهيف اإلحساس  ،وإنسان نبيل يفهم أبجديات احلياة ويتعامل مع
مكونات املعرفة بشيء من الشجن النبيل.لك اخللد ياسيد الشعر والسرد.

(زحام جوفي) باكورة
زينب أبو السعود

صدر كتاب
(زحام جويف)
للناشئة زينب هيثم
ابوالسعود .ينقسم
الكتاب إلى قسمني:
يحتوي القسم
األول على  12نصا
شعريا ،والقسم
الثاني مجموعة من
النصوص النثرية
مقسمة حتت  3عناوين (بعي ًدا عني ،مثل
ُملغز ،عنهم جمي ًعا).
تقول الكاتبة:
أهم ما أردت إيصاله ملن يقرأ كتابي هو
التناقض العجيب بني األمثال الشعبية
الدارجة ،فإن لكل مثل جند له مثال آخ ًرا
يناقضه متاما ،وبعضها ال يحاكي الواقع
أبدا ،كما أنني أردت إيصال العديد من
املشاعر اخلفية جتاه ما يحدث حولنا ،وعن
الصراعات الداخلية التي ال يعلم بها أحد،
وكل ذلك باستغالل املفردات العربية يف
بعض أجزاء الكتاب ،فبظل املفردات العربية
الكثيرة والهائلة ،ما الذي يجعلني أقتصر
على القليل واملتداول منها؟
من كتابي:
"عندما سمعت بأحدهم وهو يحتاج إلى
مساعدة طارئة
ً
قررت أن أسرع إليه وفقا ملثل "خير البر
عاجله"
ولكن فجأة استوقفتني ذاكرتي مبثل:
"يف التأني السالمة ويف العجلة الندامة"
فكيف سأجمع اآلن بني عجلة الب ّر وتأني
السالمة؟
وبعد وهلة من التفكير العميق
قررت التخلي عن مساعدته ملثل "اللي ما
يعرف الصقر يشويه"
فيا رب سامحني!"
جتربة ناجحة قياسا بطالبة يف املرحلة
الثانوية
ونقول لها :والقادم أحلى  ،وإلى املزيد من
اإلبداع.

فؤاد نصراهلل
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وفيات

التعازيالقدير
سائلين المولى
وأرحامهم بأحر
الفاقدين
تتقدم الخط
تتقدم
التعازيبأحر
وأرحامهم
الفاقدين
أسرةأسرة
الخطإلىإىل

في سيرة جارنا ..الجشي!...
ناهزت اخلمسني؛ وملّا أزل أتذ ّكر معروف اجلارة العجوز التي
ُ
كنت أعرج من أثر
استوقفتني يف الطريق ،قبل أن تأخذني إلى بيتهاُ .
زجاج مكسور .مضى
"ص َواب" يف باطن قدمي اليُسرى .جرح عميق من
َ
ٍ
َ
ّ
عليه يو ٌم أو يومان .أجلستني يف املطبخ ،ومسحت "الغِ شايَ ْه" بـ َ
"خلگه"
ٍ
ريشة من دجاجة ،ث ّم
رطبة ،ثم جاءت بعلبة وغمست يف سائلها رأس
راحت متسح على اجلرح برأس الريشة .كان السائل حارقاً ،لكنّها
حفّزتني على أن أكون شجاعاً .بعد أقل من يوم؛ اختفى األلم ،وتو ّقف
ال َع َرج ،وبدأ اجلرح يندمل:!..
حي "الفتَ ّي ْه" .اس ٌم مختص ٌر
"أم حسني عبداللطيف" ..هكذا يس ّميها أهل ّ
لـ "أم حسني أحمد عبداللطيف اجلشي" .و "حسني عبداللطيف" هذا
جا ٌر لم نكن نراه إال يف أيام "ال َو َفايات" ،حيث يتوقف عن العمل يف
المرحوم الحاج
"ا ُ
ض َرهْ" ،ويحرص على "القرايَ ْه" يف "مر ّبع ْة" منزله حرصاً دقيقاً .رج ٌل
خل ْ
حسين أحمد عبداللطيف الجشي
بدأ حياته كما يبدأ الكبار الكادحون الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم .كان
عقد السبعينيات فرصة من ٍّو ألعداد كبيرة من رجال األعمال القادمينمن
مشاريعهم الصغيرة .تف ّرغ ملشروعه يف جتارة اخلضار والفواكه.
نحن ـ اجليران ـ لم نكن نرى جارنا "حسني عبداللطيف" .كنا نرى احلاجة "تق َّية" التي حتم ُل صفة اسمها
الثنائي يعمالنٌّ ،
كل يف موقعه.
قد ُم عندها على مسؤوليات بيتها وأعماله .كان
متاماً .ر ّبة ٍ
منزل صميم ُة ال شي َء يُ َّ
ُّ
احلي على صوت صراخ يف بيت "حسني عبداللطيف" .وضع الصغير "محمد" يده يف
ذات مساء؛ فزع اجليران يف
ّ
غسالة ،واملرة األولى التي أعرف أنها خطيرة!..
ّ
الغسالة الكهربائية .كانت امل ّرة األولى التي أرى فيها ّ
"عصارة" ّ
للحي ،ولبيت "حسني عبداللطيف" ما زالت عالقة يف الذاكرة .مجرى ماء عني "الفتية" ،وباب
املشاهد األولى
ّ
الغربي .محل "الك ّواي" محمد القمر ،محل "سياكل" حسني الزاهر" ،ثم الحقاً
منزلهم اجلنوبي ،وباب "املر ّبعة"
ّ
"بوفيه" املدن" ،ماطور املاي" املالصق جلدار املنزل الشمالي ،البركة الصغيرة املجاورة التي تغسل النساء فيها
"بُسطتَها" ومواعينها!..
يتوسط ك ّل ذلك مفتوحاً على أربعة شوارع ،رغم صغره .وصاحبه ج ّرابنه األكبر
وبيت "حسني عبداللطيف"
ّ
"عبداملجيد" إليه ،فصار يغيب مثله ،وال يراه صبية اجليران إال نادراً .لم يكد يصل عقد الثمانينيات إلى منتصفه؛
ٌ
إال ومشروع جارنا قد تط ّور وأصبح ّ
رجل أص ّر
"ثلجة" لها
نشاط واس ٌع يف االستيراد والتسويق .حسناً؛ إنه نتاج ٍ
على أن ينجح؛ فنجح .جنح بك ّده وكدحه ،وصبره ،وحت ّديه عقبات النمو والتوسع .ومع ذلك؛ لم تنقطع تلك العادة
املجدولة يف أجندة نشاطه؛ عادة "القراءة" ،ويف منزله أيضاً.
اليوم ،وأنا أتلقّى خبر رحيله ،تداعت الصور تباعاً .صورة اجليران الطيبني الذي أكرموا جيرتنا ألكثر من عقد
تعاملت معه ـ
ونصف .صورة جارنا الذي كان غامضاً بالنسبة لي ،ولم أتع ّرف إليه إال أواخر التسعينيات ،حني
ُ
صحافياً ـ وأعجبني منه اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة ،وش ّدتني طريقته اخلاصة والدقيقة يف التعامل مع األمور.
أستطيع أن أ ّ
ضي نحو املستقبل.
خلص فهمي لهذه الطريقة بأنها طريقة الرجل الذي يُجيد البناء وامل ُ ّ
أحسن اهلل عزاء ذويه يف فقده ،وألهمهم صبراً وسلواناً ،وأكرمه يف وفادته عليه ،وآنس وحشته ،وأسبغ عليه من
فضل عفوه ورضوانه ،وحشره مع محمد وآله الطاهرين.
حبيب محمود
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وفيات

أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جنته إنه سمع مجيب
الحاجة لولو باقر الخنيزي
انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاجة
لولو باقر حسن علي الخنيزي والدة كل
من  :السيد زكي والسيد عصام أبناء
المرحوم الحاج السيد سعيد السيد
مجيد العوامي.
المرحوم الحاج
السيد سعيد العوامي
زوج الفقيدة

السيد محمود
السيد تقي آل
غانم
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى السيد
محمود السيد تقي السيد حسين آل
غانم ،والد كل من :السيد تقي والسيد
مصطفى والسيد سلمان والسيد هاشم،
والفقيد أخ كل من :السيد عباس الغانم
وشاكر بن جعفر الزاكي.

الحاج حسن علي آل ناس
انتقل إلى رحمة
اهلل تعالى الحاج
حسن علي آل
ناس ،والد كل من:
عبداهلل وعلي
وصادق واحمد
وفاضل ومنير ،والفقيد شقيق كل من:
عبدالعلي ومنصور.

الحاج السيد
مهدي البحراني
انتقل إلى رحمة اهلل
تعالى الحاج السيد
مهدي السيد باقر
السيد هاشم البحراني والد كل من:
السيد عمران والسيد جعفر

عبداهلل أحمد الشباط
إلى رحمة اهلل
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى األديب األحسائي
عبداهلل بن أحمد ال شباط.
ولد عام 1353هـ يف املبرز باالحساء ،درس
االبتدائية يف مدرسة الهفوف األميرية وحصل
على شهادتها عام 1369هـ ،والتحق باملعهد العلمي باالحساء وواصل دراسته يف املعهد
حتى نهاية عام 1374ه ،ثم واصل دراسته وحصل على دبلوم صحافة من القاهرة.
عمل مدرساً لفترة قصيرة يف القطيف ثم صفوى .عمل أميناً للمجلس البلدي
بالدمام ،ثم مساعداً لرئيس بلدية اخلبر عام 1382هـ ،ثم رئيساً لبلديات املنطقة
احملايدة حتى عام 1388هـ .أسهم يف إنشاء أول مكتبة عامة بالقطيف عام 1367هـ.
عمل رئيساً لتحرير مجلة «هجر» التي أصدرها النادي األدبي باملعهد العلمي
باألحساء .أصدر مجلة اخلليج العربي باألحساء ،حيث صدر منها  6أعداد ثم توقفت،
أصدر العديد من املؤلفات ويعتبر أحد رواد الثقافة واإلعالم باملنطقة الشرقية .

السيد حسن علوي العلوي

انتقل إلى رحمة
اهلل تعالى السيد
حسن بن علوي
العلوي والد كل
من السيد نور
(األخ األكبر )
والسيد جاسم
والسيد فاضل و السيد نجيب باالضافة
الى أختين السيدة شريفة و السيدة
نجيبة.

الحاج عيسى مهدي الخاطر

انتقل إلى رحمة
اهلل تعالى الحاج
عيسى مهدي
صالح الخاطر
والد كل من:
المرحوم عادل
وناصر وخالد وعلي وتركي وحسين
ومحمد ومهدي.

الشاب خالد الشيخ
انتقل إلى رحمة اهلل
الشاب خالد علي أحمد
الشيخ.

الشاب بدر أيمن بوخمسين

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشاب بدر بن
أيمن بوخمسين ،عن عمر ناهز  13عام ًا،
والفقيد حفيد الحاج محمد حسن الجشي ،
والدته هي الدكتورة لزلي بنت محمد حسن
بن عبداهلل الجشي ،وأخواله كل من :رجل
األعمال سلمان الجشي،وندير ونايف وفاطمة
الجشي.
تتقدم الخط بأحر التعازي القلبية للحاج
محمد حسن الجشي وإلى والدته والى أسرتي
الجشي وبوخمسين سائلين اهلل العلي القدير
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن بدخله
فسبح جناته وأن يلهم أهله وذويهم الصبر
والسلوان .إنه سميع مجيب.
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وفيات

التعازيالقدير
سائلين المولى
وأرحامهم بأحر
الفاقدين
تتقدم الخط
تتقدم
التعازيبأحر
وأرحامهم
الفاقدين
أسرةأسرة
الخطإلىإىل
الحاج محمد علي آل خميس
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج محمد
علي آل خميس  ،والد كل من :مسلم
وعيسى وعلي وحسن وحسين.

الحاج أحمد حسن الجشي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج أحمد
حسن صالح الجشي  ،والد كل من:
حسنين وعبدالفتاح ومحمد وعبدالسالم
ورضا ،والفقيد شقيق كل من :عادل
ومحمد الجشي.

الحاج مكي العبدالجبار
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج مكي
عبداهلل حسين العبدالجبار ،والد كل من:
هشام وحسين وماجد والمرحوم حسام.

الحاج عبدالكريم العلوان
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى عبدالكريم
سعيد رضي العلوان ،والفقيد شقيق كل
من :جعفر ،عبدالرؤزف ،وعبدالحميد،
علي.

الشاب أمين محمد آل هاني
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشاب أمين
محمد آل هاني.

الشاب مازن منصور المرزوق
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الشاب مازن
منصور حسن علي المرزوق  ،شقيق كل
من :حسن وحسين ورامي.

الطفل منتظر مهدي الخاطر
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الطفل منتظر
بن مهدي بن مال سعيد الخاطر  ،عن
عمر ناهز سنتين ونصف ،من بلدة
القديح ،إثر حادث غرق مؤسف.
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الحاج فخري علي آل فخر

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج فخري
علي حسن آل فخر ،والد كل من  :علي،
حسن،عارف ،زكي  ،خالد .

الحاج رسول محمد الشيخ سلمان آل سيف
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج رسول
محمد الشيخ سليمان ال سيف ،والد كل
من :المرحـوم علي وزكي وعبدالعزيز
وفـؤاد وبشير ومحمد وبدر و ياسين
ومحسـن وحسين واحمد والفقيد شقيق
كل من :الدكتور عبدالرزاق وحسين
وصادق والمرحوم عبدالحميد والمرحوم
حسن والمرحوم ميرزا آل سيف ،والفقيد كذلك شقيق
المرحوم الحاج صالح بن حسن بن علي السنان (أبو غازي).

الحاج علي محمد الزريقي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج علي
محمد الزريقي والد كل من :أم منصور
العبيدي وأم عبدالرحمن العبيدي وأم
محسن السالم وأم علي العبيدي وأم سيد
حسين آل هاشم

الحاج السيد نعمة العوامي
انتقل إلى رحمة اهلل الحاج السيد نعمة
السيد حسن السيد نعمة العوامي والد
هاشم ،و شقيق كل من :محمد وعادل
وحسين وسعيد.

الحاجة طيبة علي الشماسي

انتقلت إلى رحمة اهلل الحاجة طيبة بنت
علي بن يوسف الشماسي والدة كل من
عبدالعزيز ،والمرحوم فؤاد ،والمرحوم
مؤيد ،و منذر أبناء المرحوم الحاج حسن
عبداهلل بن راشد الغانم.
ووالدة بتول السيد سعيد العوامي ( زوجة
عبد الغني الشماسي  ،ونادرة الغانم (زوجة الحاج حسن الغانم
زوح المرحومة
محمد عبدالعلي السنان).

الحاج عبداهلل كاظم آل سهوان
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج عبداهلل
كاظم آل سهوان والد كل من :صادق
وغازي وعبد العزيز وسمير.

وفيات

أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جنته إنه سمع مجيب
الحاج أحمد عبداهلل المخرق

الحاجة نعيمة المحروس

انتقل إلى رحمة اهلل تعالىالحاج أحمد
بن عبداهلل بن عبدالحسين المخرق
والفقيد شقيق كل من :الحاج عبدالحسين
وعبدالعظيم والمرحوم علي المخرق .

انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاجة
نعيمة منصور يوسف المحروس والدة
كل من :المرحوم السيد عدنان ،السيد
جعفر أبناء المرحوم السيد سلمان تاريخ.
والفقيدة شقيقة كل من المرحوم الحاج
مهدي المحروس (أبومنصور) والحاج
السيد سلمان تاريخ
صالح المحروس (أبوعبداهلل).
زوج المرحومة

الحاج عبد الخالق الخنيزي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج
عبدالخالق عبد الغني الخنيزي .
والد كل من  :أحمد وحسن .

الحاج رسول بن أحمد الزاير
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج رسول
بن أحمد الزاير والد كل من:والد كل من
جمال وعماد ومحمد.

الحاج السيد سعيد العلوي
انتقل إلى رحمة اهلل الحاج السيد سعيد
السيد محمد السيد كاظم العلوي .والد
كل من :السيد محمد والسيد حسين
والسيد رضا ،وشقيق كل من :السيد
حسين والسيد زكي والسيد منير والسيد
علي العلوي .

الحاج عارف علي البيش

انتقل إلى رحمة اهلل الحاج عارف علي
حسن البيش  .شقيق كل من :المرحوم
عبدالرؤوف وعبدالرزاق.

الحاج عبدالعلي علي اليوسف

الحاج عبد الواحد أبو عزيز

انتقل إلى رحمة اهلل الحاج عبدالعلي
علي عبداهلل اليوسف ،والد كل من :زكي
وحسين ومحمد وعلي وحسن اليوسف،
وشقيق كل من :الحاج عبدالرسول ومحمد
ومفيد وعبداإلله ويوسف اليوسف.

انتقل الى رحمة اهلل الحاج عبدالواحد
علي مكي أبوعزيز،والد كل من :سمير
وخالد وجاد ومحمد وشقيق كل من:
المرحوم أحمد والمرحوم مهدي
والمرحوم جعفر .

الحاج محمد عبد المنعم السنان

الشاب حبيب عبداهلل الحمادي
انتقل إلى رحمة اهلل حبيب عبداهلل زيد
الحمادي .والد كل من :مظاهر وعلي
ومحمد ،والفقيد شقيق كل من :علي
وحسن وعبدالواحد ومكي الحمادي.

انتقل إلى رحمة اهلل الحاج عبد المنعم
محمد السنان شقيق الدكتور عادل  ،علي،
منير  ،حسين وعبداهلل أبناء المرحوم
الحاج عبد المنعم السنان.

وفاة شابين وإصابة  4في حادث
مروري بإتجاه المدينة المنورة
قضى شابين من خيرة
الشباب في حادث مروري
مؤسف وقع أثناء توجههم
إلى المدينة المنورة وهما
كل من :عبدالمحسن
محمد علي آل طالب ،
علي رضي علي العبكري

الحاج صالح علي أبو فور
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج صالح
علي صالح أبوفور،إخوانه كل من  :محمد،
ناجي ،فتحي  ،ماجد  ،حسين  ،منتظر،
وعمه  :عمه الحاج سعيد أبوفور أبومجيد.

الحاجة مدينة محمد علي سهوان

عبد المحسن محمد آل طالب

علي رضي علي العبكري

انتقلت إلى رحمة اهلل تعالى الحاجة مدينة محمد علي سهوان
والدة كل من :حسن وفاضل ورضا وياسر أبناء المرحوم الحاج
علي بن رضي سهوان.
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وفيات

التعازيالقدير
سائلين المولى
وأرحامهم بأحر
الفاقدين
تتقدم الخط
تتقدم
التعازيبأحر
وأرحامهم
الفاقدين
أسرةأسرة
الخطإلىإىل
الحاج زكي رضي الزاير

الحاج سعيد محمد آل هزيم

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج زكي بن
المرحوم الحاج رضي الحاج تقي الزاير
والدكل من  :محمد وعلي وأربع بنات.

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج
سعيد بن محمد بن عبدرب الرسول آل
هزيم( ،أبو مالك) والد كل من :مالك
وميثم ومقداد ومحمد ومنصور ومؤيد،
والفقيد شقيق الحاج عبدالواحد الهزيم
(أبوعمار) ،وللتنويه الفقيد صاحب مكتب
سفريات الهزيم.

الحاج سعيد علي الدهان
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج سعيد
علي مهدي الدهان،والد كل من :محمد
وعبدالغفور وعبدالحليم وزكي وحسين
وعلي ومصطفى ،والفقيد شقيق كل من:
الحاج جواد والحاج رضي والمرحوم تركي
والمرحوم حسن والمرحوم جعفر الدهان.

الحاج عمر أحمد العسيف

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى عمر أحمد
محمد العسيف ( أبو أحمد ) وشقيق كل:
من جعفر ومحمد.

الحاج علي حسن الجويريد
انتقل الى رحمة اهلل الحاج علي حسن
منصور الجويريد والد كل من :حسن
واحمد وياسر ومصطفى وعبداهلل وباقر،
والفقيد شقيق كل من :منصور وسعيد
الجويريد.

الحاج علي محمد الغريافي
انتقل إلى رحمة اهلل الحاج علي محمد
مكي الغريافي ،والد كل من :عبدالعظيم،
محمد سعيد ،حسين  ،محسن وبدر
الفقيد شقيق المرحوم الحاج حسن
الغريافي (أبو رياض).

الحاج علي محمد العقيلي
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج علي بن
محمد العقيلي ،والد كل من ضياء وزكي
العقيلي وعم األستاذ أمين العقيلي.

الحاج علي صالح آل فردان

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج علي
صالح علي آل فردان والد كل من :محمد
وحسن وحسين ورضا ومنتظر وصالح.

60

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

الحاج عبدالحميد النصر
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج
عبدالحميد عبداهلل حسين النصر ,والد
كل من :رمزي وقصي وغدير وحسين
وعبد الرحيم  .وشقيق كل من :المرحوم
منصور (أبو عبد الباقي) ،المرحوم عبد
النبي (أبوعبدالرؤوف) ،المرحوم عبد الكريم (أبو شوقي)،
والمرحوم عبد الرحيم والمرحوم حسين (أبو عبد اهلل).

الحاج أحمد حسن النمر
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج أحمد
حسن عبداهلل النمر  ،أبوعبداللطيف.

الحاج أنور حسن المصطفى
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج أنور
حسن محمدعلي المصطفى والد كل
من :حسن ،عقيل ،علي و بنتان ،وشقيق
كل من :عبداهلل ،غازي ،المرحوم زكي،
شاكر ،محمد ،حسين.

الحاج عبداهلل حسن السنان
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج عبداهلل
حسن مدن السنان ،والد كل من :فريد
وسعيد وعبدالستار  ،والفقيد شقيق كل
من:أحمد وعبدالحميد وعلي ومنصور
وعبدالكريم وعبداهلل (ابو حسن).

الحاج علي منصور المرهون
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الحاج علي
منصور خليل المرهون (أبو حسين) خال
كل من :حسن وعباس ورضا وباسم أبناء
منصور بن جمعة الصفار.

وفيات

أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جنته إنه سمع مجيب

وفاة الدكتور الشعبان خالل حفل تكريمه

توفي مساء الثالثاء  29شعبان 1439هـ ،الدكتور عبد
رب الحسين محمد شعبان إثر أزمة قلبية داهمته
أثناء إقامة حفل تكريم له ولعدد من زمالئه من قبل
صحة الشرقية ،بقاعة األندلس بالدمام ،بحضور
مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها ،فإن الفقيد
تعرض لألزمة لحظة قيامة للحصول على شهادة
التكريم لخدماته الجليلة خالل سنوات عمله في
وزارة الصحة ،وجرت عدة محاوالت إلنقاذه من قبل
زمالئه وتم بعدها إسعافه بسيارة الهالل األحمر
السعودي ،إال أنه فارق الحياة لتتحول أجواء الفرح
إلى حزن وأسى.
وذكر المتحدث الرسمي لصحة الشرقيه أسعد سعود ،بأن صحة
الشرقية تعتز وتقدر جهود الدكتور حسين شعبان كزميل قدير،
ولن تنسى عطاءه ،فقد غرس معها سنوات عمره الوظيفي االجتهاد
والعطاء المميز ،مضي ًفا بأنها تتقدم باسم مديرها العام الدكتور
صالح السلوك ومنسوبيها بخالص التعازي والمواساة لذوي الزميل
الدكتور حسين شعبان -رحمة اهلل عليه -وهو من الكفاءات المتميزة
،حيث كان يعمل استشاري أطفال بمستشفى الوالدة واألطفال.
وحول ظروف وفاته ،أكد أنه أثناء تنظيم حفل تكريم صحة الشرقية
لمتقاعديها مساء أمس الثالثاء ،كان الدكتور حسين من ضمن
جالسا في مكانه المخصص فجأة
المتقاعدين المكرمين ،وبينما كان
ً
سقط على األرض ،وعلى الفور هرع إليه فريق طبي وفني من مختلف
التخصصات ذوي العالقة ،بينهم مدير عام صحة الشرقية ،حيث
كانوا حاضرين الحفل وقاموا جاهدين بمحاولة إنعاشه ،وفي إجراء
متزامن تم االتصال على الهالل األحمر ،وتم نقله ألقرب مستشفى
بمرافقة مسؤولين من المديرية ،وكان في حالة حرجة ،وعند وصوله
للمستشفى وبعد مباشرة حالته أعلن عن وفاته رحمه اهلل.

ويعد الدكتور عبد رب الحسين محمد شعبان من
الشخصيات الطبية المعروفة على مستوى المملكة
ومنطقة الشرق األوسط ،وهو طبيب استشاري
ً
أيضا في العناية باألطفال
لألطفال واستشاري
الخدج (حديثي الوالدة).
وأكمل الفقيد الذي عرف بتفوقه العلمي منذ بداياته
دراسته الطبية األولية في النمسا ،حيث حصل على
شهادة الطب من الجامعة هناك ،ومن بعدها واصل
الدراسة في عدة جامعات وحصل على الزمالة
األلمانية بتخصصات نادرة ،وعمل في ألمانيا لمدة
أربع سنوات ومن ثم أسس على إثرها قسم العناية
الفائقة لألطفال الخدج (حديثي الوالدة) بمستشفى
الوالدة واألطفال بالدمام.
وتقلد منصب المدير الطبي في مستشفى القطيف المركزي لعدة
سنوات كان فيها ً
مثال للطبيب واإلنسان لخدمة المرضى ومجتمعه،
باإلضافة إلى مناصب عدة خالل مسيرته الطبية ومنها أنه كان عض ًوا
رئيس ًيا في لجنة التحكيم الطبية التي تعنى بالخالفات بين المرضى
واألطباء.

صورة للدكتور رحمه اهلل في حفل تكريمه

نعي الدكتور حسين شعبان

السيد منير الخباز

بسم اهلل والصالة والسالم على المصطفى محمد وآله الطاهرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا اليه راجعون صدق اهلل العلي العظيم
لقد فجعنا بمصاب شديد عندما وصلنا نبأ رحيل األخ العزيز الحبيب على قلوب الجميع
الدكتور حسين شعبان الذي كان مثاالً رائعاً لالنسان المؤمن في القيم الرفيعة واالخالق
الفاضلة التي تجسدت في شخصيته من التواضع واالحترام والنبل والمحبة وكان انموذجاً
فريدا ً متميزاً للطبيب المخلص المتفاني في خدمة وطنه وأبناء مجتمعه وبذل الوقت والجهد
والعطاء في سبيل إسعاف المحتاج وإسعاد المريض ومع هذه الصفات الراقية كان لنا أخاً
ودوداً وصديقاً عزيزاً مخلصاً وفياً كريماً دائم البسمة والتفاؤل وقد كتب لي مباركته بقدوم
شهر رمضان المبارك ليلة االربعاء الساعة السادسة والثلث قبل رحيله ببضع ساعات وكتبت
له ممازحاً هل انت يادكتور مستعجل على دخول شهر رمضان؟! ولكن يبدوا انه كان في
عجلة من توديع أصحابه وأصدقاءه ألنه كان يشعر أنه على موعد آخر مع دار الخلود رحمه
اهلل رحمة االبرار وحشره مع الطاهرين محمد وآله االطهار وألهم زوجته المفجوعة وأوالده
الثاكلين الصبر والسلوان وإلى روحه الفاتحة.
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وفيات

التعازيالقدير
سائلين المولى
وأرحامهم بأحر
الفاقدين
تتقدم الخط
تتقدم
التعازيبأحر
وأرحامهم
الفاقدين
أسرةأسرة
الخطإلىإىل

وداع ًا أيها القمر
كلمة تأبين في الراحل الغالي
الحاج عبد الرسول بن حسن بن ناصر شهاب
رحمه اهلل بواسع رحمته

بقلم المهندس  /شاكر بن أحمد ِآل نوح

برغم مرضه العضال وبرغم طول فترة عالجه ،فقد نزل نبأ وفاة
العم الغالي أبو حسن كالصاعقة على رؤوس الجميع من هول
الصدمة ولعظم مكانة الفقيد وما سببه رحيله من جرح كبير وألم
شديد في النفوس.
و كما يقال (و في الليلة الظلماء يفتقد البدر).
فالفقيد الغالي لم يكن شخصاً عادياً بل كان رج ً
ال مميزاً في كل
شيء فهو رمز وطني و اجتماعي بامتياز و الجميع يعرف مواقفه
الوطنية الشجاعة و دوره اإلجتماعي البارز ،فكان مشاركا في جميع
المحافل الوطنية و المناسبات اإلجتماعية ،محبا للخير مبادرا
لصنع المعروف ،مقداما جريئا في العمل .
فهذا الرجل لم يدخل المدارس التقليدية و لم يدرس المناهج
التعليمية و ال المقرارت المدرسية بل ولد و نشأ في بيئة قروية
بسيطة و لكنها غنية بالقيم الرفيعة و المبادئ السامية  ،فعركته
الحياة بمرها و حلوها فتخرج من مدرسة الحياة محمال بكل معاني
األخالق الحميدة و الخصال األصيلة و السجايا العريقة ،فعندما
تجلس في مجلسه يأسرك بجميل حديثه و ثراء فكره و حكمة مقاله
و رقي مفرداته و كأنك أمام رجل مثقف من الطراز األول ،فحديثه
كله حكم و مواعظ و دروس و عبر من حوادث التاريخ و قصص
الحياة و تجاربها ،مطعمة بأبيات من الشعر النبطي الجزل الجميل.
كان بشوش الوجه و البسمة مرسومة على محياه .
كان جواد كريما حسن المعشر سهل العريكة طيب القلب صافي
السريرة راق في تعامله حريص على مواصلة اهله و أصدقائه و
معارفه حتى في اوج مرضه ،مثقف في حديثه مؤدب في خالفه
متواضع في حياته.
يشارك و يساهم في معظم المشاريع الخيرية و اإلجتماعية و هو
في منتهى السعادة  ،ال يتوانى عن مساعدة من يقصده بدون تمييز،
و هناك كم كبير من األسر المعوزة التي كان يعولها بكل سرية.
كان متواصال مع جميع المسؤلين في الدولة لخدمة المنطقة و
معالجة مشاكلها و قضاياها بكل تفان و إخالص.
و في مجال األعمال كانت له صوالت و جوالت اتسمت بروح
المعاصرة و المبادرة و كان له السبق فيها و كان جريئا في اتخاذ
القرارت و قد قدم اضافات نوعية في خدمة المجتمع و حقق
نجاحات عديدة ،وترك بصمات عديدة.
و حتى في فترة مرضه الشديد كان يحاذر على ايالم من حوله،
فتراه دائم اإلبتسامة برغم ما يعتصره من ألم شديد و لكنه ال يبديه
لمن حوله حرصا منه على اال يتألموا.
فمثل هذا الشخص ال بد انك تشعر باأللم و الحسرة على فراقه
ورحيله من المشهد بهذه السرعة في الوقت الذي نحن في امس
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الحاج عبد الرسول شهاب إلى رحمة اهلل
انتقل إلى رحمة اهلل الحاج عبد الرسول
شهاب  :أبو حسن " الذي وافته المنية في
في لندن  ،بعد معاناة شديدة مع المرض
والخط التي آلمها النبأ تتقدم إلى أسرة
الفقيد وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلين
اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله
وذويه الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.
الحاجة ألمثاله من الرجال الحكماء الخيرين .
ولكن عزاؤنا ما تركه من ارث عظيم من المواقف و األخالاق الحميدة
و السجايا العطرة و المآثر الجميلة ،فهي كفيلة بأن تحافظ على
سيرته في سجل الخالدين  ،وكذلك اخوانه األعزاء وأبنائه البررة
الذين نهلوا من مدرسته وسلكوا مسلكه و هم بحق يسيرون على
نهجه حتى يحافظوا على هذا التراث الضخم من الفضائل الكريمة.
يا أبا حسن نعزي فيك انفسنا ،يا أبا حسن ما عهدناك إال رج ً
ال
وطنياً في أقوالك وأفعالك وعالقاتك الممتدة من شرق الوطن إلى
غربه و من شماله الى جنوبه ،مشاركا في جميع المحافل الوطنية
و األحتماعية ،ما عهدناك اال مقربا بين األهل واألصحاب ،داعما
للشباب ،رابطاً بين الجميع ،ساعياً للم الشتات.
فمثلك يا أبا حسن  ......ال يموت بل يحي كل يوم من جديد بفضل
افعالك الخيرة و مآثرك الطيبة التي تسجل بأحرف من نور ،و مهما
قلنا فلن نوفيك حقك يا أبا حسن
فهذه الصفات من النادر ان يحتويها شخص واحد فانت حقا من
النوادر الذين انجبتهم المنطقة ،فالذين يخطون سيرتهم بمثل هذه
األعمال ال يموتون بل يخلدون في قلوب الشرفاء.
و كما قال الشاعر (ما مات من مات محموداً خصائله........
بل مات من عاش مذموماً من الكذب)
و قد رأينا كيف كان الوفاء في رحلة الوداع حيث خرجت األلوف
المؤلفة في موكب التشييع في يوم الثالثاء و رأينا افواج المعزين
في مجالس العزاء تفد من كل حدب و صوب و ترى األلم يعتصرهم
لفقد ابا حسن ،فهنيئاً لك هذا الحب و هذا الوفاء .
و في الختام ال نقول اال وداعا ايها الرمز الخالد و داعا ايها القمر
ونسأل اهلل العلي القدير أن يعوضك بالجنة ونعيمها ويحشرك مع
األنبياء والصديقين والشهدا والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وفيات

أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جنته إنه سمع مجيب

الحاج جواد الزاير إلى رحمة اهلل
في وقت متأخر من مساء يوم األحد الثامن من شهر رجب عام
1439هـ جاءنا الخبر الحزين برحيل العم العزيز الحاج جواد
بن المال رضي الزاير ( أبو حسين ) عميد أسرة الزاير الكريمة
والعريقة في المنطقة .
لقد كان الراحل العزيز عصاميا من الرعيل األول الذين اسسوا
صناعة العقار في المنطقة ،و لكنه ظل يعمل بصمت بعيدا عن
األضواء الساطعة واأللوان الفاقعة ،كان بطبعه يكره الشهرة و ال
يحب البروز .لكن بصماته و أثاره كانت حاضرة في كل مكان ،و
صيته الطيب مأل األفاق و معاملته الصادقة يشهد بها الجميع،
صنع سمعة مميزة في األوساط التجارية فأمسى اسمه (جواد
الزاير) اشهر من نار على علم .استطاع ان يبني هذه الثقة و
السمعة الطيبة بفضل حسن تعامالته .
و قد فجع قبل عدة سنوات بفقد ابنه األكبر الحاج حسين رحمه
اهلل و قد ترك ذلك فيه جرحا كبيرا و لكنه ظل صابرا محتسبا
األجر و الثواب من رب العباد .
كان محترما في جميع األوساط و عاش بسيطا و كان قمة في
التواضع كان اجتماعيا مشاركا ابناء مجتمعه في اتراحهم و
أفراحهم كان خفيف الضل حسن المعشر عف اللسان طيب
السريرة محب للنكتة .
يبحث عن مواطن الخير بهدؤ فيعطي بخفية بدون زوبعة أو تملق
ال يحب المديح أو األطراء.
وقف مع اصدقائه و معارفه و عمالئه في الشدائد و المحن و
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دعمهم و قد تنكر له البعض
و انكر حقوقه اخرون لكنه لم
يغير مبادئه فظل وفيا ،و برغم
تعامالته التجارية الكثيرة لن
تجد له شكوى أو دعوى واحدة
ضد احد في اروقة المحاكم ال
يحب الخالفات و ال النزاعات
يسعى لتسوية اإلشكاالت بالود و
التراضي.
وقد رأينا في مراسم العزاء
كيف تقاطر المحبون من
مختلف المناطق ليقدموا واجب العزاء لعائلته الكريمة تعبيرا عن
وفائهم لهذه الشخصية العزيزة المحبوبة .
ولكن عزاؤنا ما ترك من ابناء بررة لهم حضورهم و دورهم
االجتماعي المميز ارجو ان يستثمروا ما تركه الراحل من خصال
كريمة و رصيد اجتماعي و سمعة طيبة في األوساط التجارية
والمالية ليؤسسوا لهم كيانا تجاريا مؤثرا و ان يجتمعوا و يتوحدوا
و يتكاتفوا و يكونوا يدا واحدة متعاونين على البر و التقوى.
ونسأل اهلل له الرحمة و الرضوان وأن يسكنه اهلل فسيح الجنان
ويحشره مع النبي محمد وآله الطيبين األطهار و نسأل اهلل ان
يلهم اهله وذويه و اصدقائه و محبيه الصبر و السلوان انه سميع
مجيب الدعاء

الحاج جواد بن المال رضي الزاير
انتقل الى رحمة اهلل تعالى الحاج جواد
ال ُمال رضي محمد الزاير ،والد ك ٌل من:
المرحوم حسين و عبداإلله ونادر و فؤاد
وزكي وفتحي وفايز ،وسبع بنات.
والخط التي آلمها النبأ تتقدم إلى أسرة
الفقيد وأرحامهم بأحر التعازي ،سائلين
اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح
جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب.
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وفيات

التعازيالقدير
سائلين المولى
وأرحامهم بأحر
الفاقدين
تتقدم الخط
تتقدم
التعازيبأحر
وأرحامهم
الفاقدين
أسرةأسرة
الخطإلىإىل

كلمة عائلة المال في رثاء ابنها
المهندس أنور المال
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ْس الْ ُم ْط َم ِئ َّن ُة ا ْر ِجعِ ي ِإلَى َر ِّب ِك َر ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة َفا ْدخُ لِي فِ ي
(يَا أَ َّيتُ َها ال َّنف ُ
ِعبَادِ ي َوا ْدخُ لِي َج َّنتِي)
ماذا عساي أن أقول في حضرة الموت ،وكيف لي أن أصف تفجعي
وانكساري أمام هذا الوداع المر ،الذي أختطف مني جوهرة عقد أسرتي،
وأنتزع بعض روحي بل كل روحي ،تاركاً زهر خمائلي يتامى ،وملحقاً بي
أشد أنواع المعناة.
لقد كان ولدي الحبيب أنور ريحانة فواحة الشذى ،وأم ً
ال واعداً ،وعيني
التي أبصر بها ،وساعدي وصفوة آمالي ،بل روحي كلها ،وكان فقدة
وهو في ريعان الشباب وعنفوانيه العطاء والطموح الزاهر ،يعكس مرارة
فتى ليس ككل الفتيان
الفقدان ،وحسرة الخسارة ،التي أخذت معها ً
وشاباً خلوقاً كريماً ،أحتضن اإليمان من ُذ نعومة أظافرة ،وتعهدته المروءة
أماً وأباً ،وتشرب قلبه حب الخير للناس فكانت سجاياه يفعاً من ذلك
كله ،صدقاً ووفا ًء وأمان ًة ووعياً وإيماناً وخلقاً طيباً.
ولدي أنور :كنت لي جنة دين وأخالقاً ،ووسعتني عناي ًة وبراً ،وشملتني
المرحوم الشاب أنور علي المال
بأجزل صور األحسان ،وكان برك بي وبوالدتك كبيراً جداً ،لقد وجدتك
بعضي ،بل وجدتك كلي ،كما قال أمير المؤمنين  .حملت اعبا ًء جساماً،
وأنت بعد غض اإلهاب ،طري التجربة ،فكنت  -واهلل -فارس ميدانها ،وربان سفينتها ،والضامن لعهدتها ،والمأمول إدراك
نجاحها ،لقد أحببتك حباً ال يقارن بحب ،وتعلقت نفسي بك على نحو عظيم ،ذلك لما أعرفه عنك من جميل المناقب ،ورفيع
الهمم ،وسامي الطموح ،والحكمة والحلم وحسن الخلق.
لقد وجدت فيك أبائي ،ورأيت فيك حسن سيرتهم ،وفاضل أخالقهم  ...وبعد كل ذلك وفي فجأة مباغتة ،أطاح الموت بكل
تلك الصور ،وأحالها يباباً ،ولكنة ترك لنا جميعاً الذكرى الطيبة ،والسيرة الحسنة فآه عليك يا أنور ،وآه على فقدك ،ولوعة
فراقك.
أدعو اهلل سبحانه وتعالى أن يرحمك ويجعلك في عليين ،وأن يلهمني ،ويلهم والدتك وأخوانك الصبر والسلوان ،فقدك مؤلم،
صعب جسي ٌم.
وفراقك
ٌ
في ختام كلمتي أتقدم بوافر الشكر لكل من واسانا وتقدم لنا بواجب العزاء في فقيدنا ،وأسأل اهلل أن يجعل ذلك في ميزان
أعمالكم ( ِإ ّنَا ِ ّ ِ
اجعونَ) ورحم اهلل من يقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روحة وأرواح المؤمنين والمؤمنات.
ل َو ِإ ّنَـا ِإلَيْهِ َر ِ
المهندس علي المال
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وفيات

أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم الفسيح من جنته إنه سمع مجيب

مصباحٌ في مهبِّ الردى
يف رثاء الشاب  /املهندس أنور علي املال  -رحمه اهلل -

ُ
المـــوت أكثرا
قليلـــونَ جدا ُمذ بدا

تكس َِرا
الدهر فينا
ومنذ زجاج
َّ
ِ

ُ
المـــوت وج ًهـــا مل َّث ًما
يمـــر علينا

أبواب البيوتِ؛ ليعبــــرا
ويفت ُح
َ

ويختـــا ُر أحلى ما رأينـــاهُ في ال ُّد َنا

ويسلب منا ما حفظناهُ أده َُرا
ُ

ْ
ٌ
َ
تســـاقطت
ذكريات
تبـــق إال
ولـــم

ودم ٌع على خدِّ الخريفِ
تحدَّرا
َ

ٌ
ْ
هالة
األنظار للنـــور
وغابت عـــن
ِ
ح ُت َغ ِّذيـــه اإلرادةُ والقـــوى
طمـــو ٌ

للحب ( أنورا )
بيوم فقدنا فيه
ِّ
ٍ
العزم أث َم َرا
وفي عمره حقل ٌ من
ِ

عالقا ُتـــ ُه جســـ ُر المـــود ِة والرضا

تشج َرا
تؤدي به حيث اإلخا ُء
َّ

األخالق ُ
ٌ
آية حســـ ِن ِه
خلوق وفِـــي
ِ

وطب ُع السجايا ال ُيبا ُع و ُيشترى

ـــدس آوقا ًتـــا بخارطـــ ِة المدى
ُيه ِّن
ُ

ويعق ُد ً
س َرى
آمال على صهو ِة ال ُّ

بعمـــر ِه
ولكـــنَّ دا ًء قـــد ألـــ َّم
ِ

فكانَ على بؤس المرارا ِ
ت أصبرا

الطليعـــي فجأ ًة
العطر
خســـرنا ب ِه
َّ
َ

فاح فينا ياسمي ًنا وعنبرا
فكم
َ

وتفقـــ ُدهُ مـــــــرآ ُت ُه ُكــــل َّ ط َّلــــــ ٍة

فكمكانوج ًهامنسناالصبحأنضرا

و(صفوى) التي َ
صفاءها
أرخ ْت عليه
َ

تفيض عليه اآلن بالحزن أنهرا
ُ

ذراع ُه
هو ال َقـــدَ ُر المحتـــو ُم مـــدَّ
َ
ٌ
حكمة
ولكنـــه فـــي شـــرع ِة اللـــ ِه

ليختطف اآلتى  :فتى أو ُم َع ِّم َرا
يعيها الذي َف ْو َق الحقيق ِة ك َّب َرا

عرفنا مـــن الدنيا قليـــا  ،وطالما

جهلنا بما خلف الغيو ِ
ب تس َّت َرا

نرى كل َّ َ
ـــي ٍء من بعيـــ ٍد تو ُه ًما
ش ْ

س َّك َرا!!
فكم واح ٍد منا يرى
الملح ُ
َ

ُ
المـــوت أســـتا ٌذ يعلمنـــا معا
هـــو

وجوهرا
نبصر اإلنسانَ معنى
بأن
ً
َ

عـــرف اإلنســـانُ إال بفقـــ ِد ِه
وال ُي
ُ

ويمسي خياال في رؤى من تذ َّك َرا

ُ
تكو ْ
نـــت
مســـافة دنيانـــا
كبـــرق َّ
ٍ

ْ
ون األمها ِ
ت إلى ال َّث َرى
جرت من ُب ُط ِ

توج َه ْت
سال ًما على اإلنســـان أ َّنى َّ

نان ُم َط َّه َرا
ركائ ُب ُه
َ
نحو ال ِج ِ

ومـــادا َم ينمـــو الطيبـــونَ بأرضِ َنا

سنبص ُر في باقي األحب ِة ( أنورا )

ياسر آل غريب
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محمد صالح السيد عضو الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية :

تعلمت اإلصرار من والدي وجائزة
القصيبي أوحت لي الطريق الصحيح
حوار /سلمان العيد
ال شك إن الريادة هدف ،والوصول لمستوى التميز في الريادة ال يمكن أن يصله أي شخص ،بل تتطلب المبدعين
الساعين للتميز الغائصين ببحاره بحثا عن اللئاليء الكامنة فيه ..وضيفنا في هذه الحلقة من حوارات مجلة
الخط هو شخص آل على نفسه التميز ،سالكا طريقه بالوسيلة األوضح واألسلم وهي طريق العلم والتعلم ومن
ثم التطبيق والتنفيذ عن وجه األرض ..ذلك هو الدكتور محمد بن صالح السيد..
والدكتور السيد ولد في عائلة عصامية بدأت من الصفر حتى إمتهنت العمل الحر ،ورسخت لديه قيم المبادرة
والحرص على التفوق وعدم قبول البقاء في غير المركز األول ،والتفاؤل بالجديد والمستقبل الزاهر ،ورغم أن
والده يعد من ابرز رجال األعمال العصاميين في المنطقة الشرقية ،اال أن السيد الولد ق ّرر السير وفق خطى والده
الذي هو استاذه األول ،فمنه تعلم التفاؤل واالصرار والعزيمة وما شابه ذلك.
وخالل حوارنا هذا كان الدكتور السيد يستعد لخوض غمار انتخابات الدورة الجديدة لغرفة الشرقية ،وقد استعد
لهذه التجربة التي تبدو حديثه عليه بحكم كونه شابا من شباب األعمال..
لنرى ماذا يقول هذا السيد الذي ولد في الخبر ،وعاش في راس تنورة ،وهو اآلن في الدمام.
ـ في البداية نود التعرف على شخصكم الكريم ؟
ــــ أنا محمد بن صالح بن عبداهلل السيد ،من مواليد الخبر،
قضيت طفولتي المبكرة في راس تنورة ،حيث درست في
مدارسها ،وأنهيت المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية،
وفور تخ ّرجي من الثانوية في العام  2001التحقت بالجامعة
األمريكية في الشارقة و حصلت على درجة البكالريوس في
اإلدارة المالية عام  ،2006وفي الجامعة نفسها حصلت على
درجة الماجستير في تخصص إدارة األعمال ،وذلك بعد
دراسة استمرت خالل عامي ( 2006ـ  ،)2008ثم حصلت
على درجة الماجستير أيضا في االستثمار البنكي والتمويل
اإلسالمي من جامعة ردينع البريطانية عام  ،2010ذلك قبل
أن احصل على درجة الدكتوراه في تخصص اإلدارة المالية
من جامعة ولونغونع االسترالية عام  2016تلك كانت الفترات
األولى لحياتي الشخصية ..والمالحظة هنا أنني واصلت
الدراسة من االبتدائية وحتى الحصول على درجة الدكتوراه
دون توقف ،عدا أنني خالل فترات اإلجازات السنوية والتي
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كانت تصل إلى ثالثة أشهر ،كنا نعمل مع الوالد شهر ونصف
في شركته ،ثم يمنحنا المقابل المادي تجاه ذلك العمل
لنسافر إلى بعض بالد الدنيا ،كما أنني وخالل فترات حياتي
الدراسية للحصول على درجة الماجستير في الشارقة
عملت في أحد البنوك في دولة األمارات ،حيث يبدأ الدوام
في البنك من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء ،وبعدها
بساعة واحدة فقط ،وحتى التاسعة ليال كنت التحق بالجامعة
لمواصلة الدراسة ..فقد كنت أقوم بالدراسة والعمل في آن
واحد ،وهذا ما ساعدني كثيرا في حياتي العملية فيما بعد.
ـ ذكرت قبل قليل عن العائلة والوالد بالتحديد ،هال حدثتنا
عن تأثيرات العائلة على شخصكم الكريم؟
ـــ ال شك أن تأثيرات العائلة تكاد تكون مباشرة على حياة
اإلنسان وعشت في كنف عائلة تعتمد مبدأ الصدق واألمانة
والموضوعية في الطرح وإحترام اآلخر مهما كان جنسه
أو لونه أو عرقه أو طائفته فهنا تحكمنا اإلنسانية فقط ال

غير ،كما تعلّمت من الوالد حفظه اهلل
مبدأ عدم المستحيل في هذه الحياة،
فقد غرس فينا ـ أنا وأخوتي ـ العزيمة
واإلصرار والتميز فقد كان يقول دائماً
"مستحيل أن تجد شيئا مستحيال" ،
لدرجة أنني أحصل على درجة 99%
في المدرسة لكنه يسأل عن مركزي من
بين الطالب فأقول له أني المركز الثاني
أوالثالث ،فكان يقول لي ":لماذا ال تكون
األول" ،فكان هذا السؤال قد زرع في
نفسي حب التفوق وحب النجاح ،فالوالد
كان ـ وال يزال ـ دقيقا في كل شيء،
ومتفائال ،ويرفض اإلشاعات ويكره نقل
األخبار دون التأكد من صحتها ..كما
أن سيرة الوالد ،وطريقته في الحياة،
والتخصص العلمي الذي التحقت به كل
تلك العوامل صنعت مني شخصا طامحا
للتغيير منفتحا على ما هو جديد.

أول الخط

حوار
من خالل عمالتنا ،فأغلب وكالء
والدي علمني األصرار وكلفني
السيارات في المملكة هم زبائننا في
بشركة ناشئة وقد نجحت
الوقت الحاضر ،وبفعل هذا النشاط
جائزة القصيبي أوحت لي بأني اسير وانتقال الشركة إلى الربحية حصلنا
على جائزة الدكتور غازي القصيبي
في الطريق الصحيح
ألفضل منشأة واعدة التي تقدمها
غرفة الشرقية ..وبسبب تكرارالنجاح
بدايتي كلها دراسة نظرية لكني
وفقنا اهلل واخذنا وكاالت الضغط
دمجت الدراسة والعمل في اإلمارات العالي لخدمة قطاع الطاقة والغاز،
وتم بيع  26ماكينة خالل سنتين.

الموظف لدينا مثل أي واحد من
العائلة نثق فيه ونعطيه حقه

ـ ربما تأتي مالحظة في هذا الشأن،
وهي أنك ومن خالل الدراسة العلمية
حصلت على مؤهل علمي ،هل اقتصرت
غرفة الشرقية بوابتنا لتطوير
االقتصاد ..وصغار المنشآت عمادها على الشركة وانصرفت للعمل فقط،
أم كانت لك أدوار معينة أخرى تنسجم
والتخصص العلمي؟
ـــ رغم أن التركيز التام على الشركة التي أقوم بإدارتها ،لكن
لي نشاطا علميا وهو استاذ مساعد بجامعة العلوم التطبيقية
ـ بناء على تلك المعطيات ،ما النشاط التي تمارسه في بمملكة البحرين وذلك منذ فبراير الماضي،حيث أقوم
الوقت الحاضر؟
بتدريس تحليل القوائم المالية للطلبة الخريجين في هذه
ـــ في عام  2012م بدأت دراسة الدكتوراه تأخذ منحنى كتابة الجامعة بدوام جزئي وحيث أن الدوام يوم السبت بحيث ال
الرسالة بعد إكمال المقررات خالل سنتين واجتياز االختبار يتعارض مع الدوام في الشركة.
الشامل ،حينها اقترح علي الوالد أن اعمل مديرا تنفيذيا
للشركة السعودية لخدمات المصانع األساسية ،وهي شركة ـ ـ لقد أشرت قبل قليل أن الشركة التي جئت لها هي شركة
ناشئة ،ووضعنا خطة تنفيذية محكمة لتأهيل الشركة ،فكانت ناشئة ،ثم تح ّولت إلى مشروع ناجح ،وحاز على تقدير كل
الخطة على محورين ،محور طويل األمد يمتد حتى العام من أطلع عليه ،وفاز بجائزة الدكتور غازي القصيبي ألفضل
 2020ومحور قصير األجل حتى  2015وسرنا على ذلك ..منشاة واعدة ..مع العلم بأن الشركات الناشئة تواجه في
وقد قمنا بعمل دراسة لمدة  9اشهر مع مكتب آرنست آند بدايتها صعوبات كثيرة ،أترى ما ابرز عوامل النجاح؟
يونج حول كيف نقيم فكرة مشروع لغسيل السيارات ويكون
ــــ نحن ما زلنا في بداية الطريق ونعتبر أنفسنا تالميذ في
هذا الغسيل صديقا للبيئة ،ألن المتعارف عليه في غسيل هذه الحياة ولكن من أهم عوامل النجاح هو توفيق اهلل جل
السيارات هو الغسيل اليدوي واستخدام كميات هائلة من شأنه ،والذي أشعر به بسبب بر الوالدين ،والنية الحسنة،
المياه فضال عن استخدام بعض المنظفات الملوثة للبيئة ،والصدق في التعامل مع العمالء وتقديم المالحظات قبل
واستخدام معدات غير صحية ،فكانت الفكرة هو استخدام الميزات ،والسلبيات قبل اإليجابيات ،واألمانة في المتابعة
مكائن جديدة مختلفة لغسيل السيارات ،تعمل على إعادة اليومية ،حيث أن لدينا عملية
تدوير المياه ،وبموجب هذه الدراسة تم تحديد الشرائح تقييم تتم من خالل العمالء أنفسهم ،وتتم هذه العملية
المستهدفة ،وبعدها تم توقيع خمسة عقود تشغيلية ،كل عقد شهريا ،خاصة وأننا نحرص على مبدأ الجودة في كل شيء،
مدته خمس سنوات ،نقوم بجلب الماكينة من ألمانيا ونقوم في السلعة التي نقدمها للزبائن ،وخدمات ما بعد البيع
بتركيبها لدى الجهات طالبة الخدمة ،ونقوم بدور التشغيل التي تنطوي حولها سمعة الشركة ،ولعلي في هذا الشأن
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أتذكر كلمة الوالد يحفظه اهلل حيث قال
بأن الكل يبيع ولكن المتميز هو الذي
يقدم خدمة ما بعد البيع ،والتي تضمن
االستمرارية في البيع.

محافظة القطيف عزيزة على قلوبنا
ولن نوفيها حقها
اقتصادنا السعودي متين لكنه
يواجه مطبات هوائية طارئة

ــــ إننا اآلن في البداية ،ولكننا عرفنا
أننا نسير في الطريق الصحيح ،وقد
بدأت شركتنا بموظفين إثنين واآلن
لدينا أكثر من  30موظفا ،وخطتنا
هوالتوسع ،ونأمل أن نصل إلى إنشاء
مواقع أكثر للشركة.

ـ ـ لعل هذا األمر يقودنا لموضوع غاية
في األهمية ،وهو العنصر البشري ،كيف
وضعه لديكم؟
ـ ـ من المعروف أننا في مرحلة العولمة،
لكننا
منافسين
أوجدت
العولمة
ـــ إننا في هذا الشأن نسير وفق مبدأ ال
وما تعنيه هذه الكلمة من معان كثيرة
والتميز
التفوق
سر
امتلكنا
نحيد عنه وهو أن الموظف الذي يعمل
وعديدة ،ليس أقلها المنافسة الحادة
معنا هو فرد من أفراد العائلة ،نوليه
بين المؤسسات والسلع ،كيف وجدتم
عنايتنا ورعايتنا من شتى النواحي ،ونولي خدمات ما بعد البيع هي سمعة كل تأثير ذلك على نشاطكم في السوق؟
شركة ناجحة
اهتماما بعائلته ،فالموظف لدينا يحظى
ـــ ال شك أن العولمة أوجدت نوعا من
باألمان الوظيفي ،ويعمل في بيئة عمل
المنافسة الحادة في السوق ،وذلك
مشجعة ،لدرجة أنه وخالل خمس سنوات
في مختلف السلع ،ولدينا في السوق
يعرف أين سوف يكون ،وأين سيحط قدمه ،وفضال عن أن أكثر من منافس ،يوفرون السلعة نفسها ،ولكن الميزة التي
الشركة تمنح حوافز شهرية مربوطة بتقييم العمالء لدينا ،نملكها هي أن الشركة تقدم خدمات ما بعد البيع ،فضال عن
هذا غير الحقوق األساسية التي يحصل عليها كل موظف السلعة ال يمولها الزبون مباشرة بل على مدار خمس سنوات
وهي الراتب الشهري المجزي ،والبدالت األخرى كبدالت والعمالء الذين تم بيع مكائن لهم وتتم خدمتهم حتى اآلن
السكن والنقل والتأمين االجتماعي والصحي وغير ذلك بطريقة مثالية ومرضية بشهادة جميع العمالء وهذا وسام
ونحن والحمد هلل نحرص على أن يكون راتب كل موظف في فخر وإعتزاز لنا ،لذلك فالميزة التي نحملها تجعلنا مميزين
حسابه يوم  23من كل شهر بدون أي تأخير..
في هذا الجانب ،فنحن ال نبيع فقط ،بل نبيع ونقوم بدور
التشغيل ،ونقدم خدمات ما بعد البيع.
ـ ـ بناء على ذلك ،ما المبدأ اإلداري الذي تسير بموجبه دفة
الشركة؟
ـ ـ وكيف هو الدور االجتماعي للشركة؟
ــــ اعتمد مبدأ الثقة ومنح الصالحيات ،خاصة وأننا نأخذ ـــ نحن جزء من مجموعة شركات فال العربية القابضة،
وقتنا في التوظيف ،ولدينا نظام سلس وبيئة محفزة لإلنتاج ،والمجموعة لديها مساهمات عديدة في خدمة المجتمع ،من
ومادام صاحب القرار واثقا في موظفيه ،فال بد وأن تسود خالل مساعدة الجمعيات الخيرية واألندية الرياضية ،وهذا
الثقة بين كافة العاملين.
أقل واجب تجاه مجتمعنا.
ـ ـ على هذا فالسعودة لديكم تسير في الطريق األمثل؟
ــ الحمد هلل فالسعودة لدينا عالية ،وتسير في الطريق
الصحيح حيث أن شركتنا في نطاق األخضر المرتفع.
ـ ـ تطرقتم لجائزة الدكتورالقصيبي ألفضل منشأة واعدة،
ماذا تعني لكم هذه الجائزة؟
ــــ إن حصولنا على هذه الجائزة كانت بمثابة إشارة لنا بأننا
نسير على الطريق السليم ،أما ماذا سيكون تأثيرها فهذا
نجيب عليه بعد عشر سنوات.
ـ ـ على هذا أين تسير خططكم المستقبلية؟

68

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

ـ ـ ماذا عن العمل اإلجتماعي والتطوعي لدى الدكتور محمد
صالح السيد؟
ـــ اقتداء بوالدي فأنا أعمل لخدمة وطني ومجتمعي فأنا
وهلل الحمد عضو مجلس شباب االعمال بغرفة الشرقية منذ
العام  ،2014وعضو سابق في اللجنة الوطنية لشباب األعمال
منذ العام  2014حتى عام  ،2017ورئيس برنامج المحافظات
بالمجلس ،وقد شاركت مع وفود مجلس شباب األعمال في
العديد من الزيارات خارج المملكة لإلمارات ولليابان ،وقد
قمنا مع فريق عمل ــ وأفتخر بالعمل معهم ــ بتنظيم  5لقاءات
في محافظات المنطقة الشرقية (الخفجي ،القطيف ،راس
تنورة ،الجبيل ،بقيق) ،وقد شهدت هذه اللقاءات إستضافة

حوار
شخصيات عصامية من كل المحافظة من القطاع الخاص كي
يحكي تجربته والتحديات التي واجهها وكيف تم التغلب عليها
حتى يعطي حافزاً للشباب والشابات ،كما أن لي مشاركات
في أكثر من مكان وقد حزت على جائزة أفضل ورقة عمل
في مؤتمر التمويل العالمي في أبريل . 2014
ـ ـ إن إدارة شركة بهذا النشاط ،ومزاولة التدريس الجامعي،
فضال عن المهام الشخصية األخرى ،كيف استطعتم
التوفيق بين هذه المهام؟
ـــ كما قلت لكم بأني استاذ مساعد بجامعة العلوم التطبيقية
في مملكة البحرين ،فضال عن خبرتي في مجال التحليل
المالي ،وأنا وهلل الحمد متزوج ولدي ولد وبنتان ،ولدي هواية
القراءة ،هو توفيق من اهلل أن جعل لدي القدرة ألن أوفق
بين كل ذلك ،فأنا اقوم بإدارة الوقت بكل دقة وحسم ،وأسير
بمبدأ (ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد) ،فالعمل أقوم بأدائه
يوما بيوم..
ـ ـ تعتزمون خوض انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية ،
حدثنا عن هذا التوجه ،لماذا وماذا تتطلعون ،وماذا تعدون
الناخبين من رجال وسيدات األعمال؟
ـــ أسعى لخوض هذه التجربة ،وشعاري في هذا األمر هو
(شباب اليوم لرؤية الغد) ،وأسير من منطلقات عدة ،ربما
كان أهمها أن االقتصاد السعودي في الوقت الحاضر متين،
لكنه أشبه بطائرة تطير وتواجه بعض المطبات الهوائية ،وال
شك أنه سوف يتجاوزها ،لذلك فأجد أن خوض التجربة
االنتخابية في ظل نمو اقتصادي مستمر ،ومناخ استثماري
إيجابي ،تجعل من الظروف مالئمة الستقطاب المزيد من
المستثمرين والدخول إلى السوق ،واعتقد أن دورا أفضل
ينتظر غرفة الشرقية في السنوات المقبلة.
تفعلون البنود التي
ـ ـ على ذكر الرؤية  2030كيف سوف ّ
احتوتها ،خصوصا فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة
والمتوسطة؟
ــ بالفعل إننا نعيش زمن الرؤية الجديدة  2030التي نتطلع
لدور أكبر للقطاع الخاص ،ونسبة أعلى للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،وترتفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي من
 20%إلى  % 35أي من نصف تريليون ريال إلى أكثر من
تريليوني ريال ،وهذا اليتم اال من خالل خلق بيئة جاذبة
لرواد األعمال ،وهذا ما نسعى لتحقيقه من خالل المجلس
الجديد بإذن اهلل ،حيث نتطلع لمناقشة التحديات ،ورصد
األفكار الريادية ،ذاك ألننا نرى أن المنشآت الصغيرة

والمتوسطة ذات دور محوري في السوق ،ولكونها أحد أهم
روافد االقتصاد كما نرى ضرورة إنشاء بوابة اليكترونية
لرواد األعمال.
ـ ـ وهل لديكم خطة إلطالق حاضنة األعمال ،خاصة وأن
الحديث عن إيجادها في المنطقة الشرقية قد أثير ألكثر
من مرة ،في أكثر من محفل ،ولدى جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن توجها من هذا القبيل؟
ــــ نعم نتطلع إلطالق حاضنة االعمال لرصد أفكار الرواد
وارشادهم للطريق الصحيح لبدء أعمالهم ،سوف نسعى
إلطالق هذه الحاضنة من الغرفة،بالتنسيق مع الجهات
الحكومية المعنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،خاصة
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،ونأمل في
التواصل مع جهات الدعم المادي واالستشاري إلطالق
هذه الحاضنة لما لها من دور يخدم االقتصاد الوطني ،ألن
أهم العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة
هو ضعف التمويل ،وسوف نسعى ـ بإذن اهلل ـ إلى تفعيل
توجه الغرفة نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكتساب
المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ،ونشر ثقاقة الريادة،
وتحويل كل األفكار إلى مشاريع ذات قيمة مضافة.
ـ ـ بالنسبة لمحافظة القطيف ماذا سوف تقدمون في حال
وصولكم لسدة المجلس؟
ــــ ال شك أن محافظة القطيف غالية على قلوبنا جميعا،
والقطيف والحمد هلل بيئة صالحة لجملة من المشروعات
اإلستثمارية ذات قيمة مضافة إلقتصاد الوطن حيث أنها
تتميز بالثروة البشرية التي تحمل العلم والعمل والوعي
والطموح في الوطنية والتفاني فنحن نخدمهم ولن نوفيهم
حقهم ،وسوف نوليها عنايتنا كما نولي باقي محافظات
المنطقة الشرقية ،ومن مبدأ اليد باليد والتعاون من أجل
المصلحة العامة وزيادة فاعلية مجلس أعمال المحافظة
المنبثق من الغرفة.
ـ ـ وفي الختام ماذا تقول؟
ـــ اتمثل كلمة سيدي ولي العهد األمير محمد بن سلمان
حفظه اهلل حينما قال بأن المواطن السعودي والمواطنة
السعودية هم اهم ركائز تحقيق الالمستحيل ،فكلمة مستحيل
ال توجد في قاموس قيادتنا ألنهم أصحاب الهمم العالية
المليئة باألمل دوما ،وأعتقد جازماً اليوم ودوماً بأن الشعب
السعودي يستحق أن يكون في المركز األول.
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متابعات

في اللقاء االنتخابي الثالث بالقطيف

الدكتور محمد السيد :الشباب أحد الركائز
لتحويل رؤية  2030إلى واقع ملموس
شــدد الدكتــور محمــد صالــح الســيد عضــو غرفــة الشــرقية للــدورة
الثامنــة عشــر علــى دور الشــباب فــي تحويــل رؤيــة  2030الــى واقــع
ملمــوس ،مؤكــدا ان الدولــة تعــول كثيــرا علــى عنصــر الشــباب فــي
عمليــة التطويــر والمحافظــة علــى المكتســبات.
ولفــت الــى ان شــعار ( شــباب الْ َيــ ْو َم لرؤيــة الغــد) يســتند الــى
اآلمــال الكبيــرة علــى هــذه الشــريحة الهامــة فــي المملكــة.
وذكــر الدكتــور محمــد صالــح الســيد خــال اللقــاء االنتخابــي
الثالــث فــي محافظــة القطيــف ضمــن الحملــة االنتخابيــة ،ان
البرنامــج االنتخابــي الــذي يحملــه يهــدف للتركيــز علــى شــباب
وشــابات الوطــن للمســاهمة فــي االرتقــاء بالتنميــة الشــاملة
ومواصلــة العطــاء للنهــوض بالمملكــة فــي كافــة المجــاالت.
ولفــت الــى ان الوطــن والمواطن يســتحقان المراكز االولى والمزيد
مــن التقديــر والبــذل لتحقيــق المزيــد مــن اآلمــال ،مشــددا ،ان
التعــاون يمثــل المحــرك األســاس لتجســيد األحــام لواقــع معــاش.
وذكــر ان رؤيــة المملكــة  2030تعــول علــى الشــباب الســعودي فــي
تجســيدها علــى ارض الواقــع.
الفتــا الــى ان القيــادة بالمملكــة لديهــا ايمانــا راســخا فــي الشــباب
الــذي يمثــل القــوة الحقيقيــة لمواصلــة مشــوار العطــاء والدفــع
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بعجلــة التنميــة لألمــام.
وأكــد ،ان كلمــة مســتحيل ال توجــد فــي قامــوس الشــباب الطامــح
للتقــدم ،مشــيرا الــى ان اآلمــال العريضــة علــى عنصــر الشــباب
دفعــت القيــادة لوضــع هــدف طمــوح برفــع الدخــل القومــي الــى
 2,2تريليــون دوالر مقابــل  500مليــار دوالر.
ودعــا رجــل االعمــال وعضــو مجلــس ادارة غرفــة الشــرقية األســبق
الشــيخ صالــح الســيد الــى إعطــاء الشــباب الفرصــة لترجمــة
التطلعــات واآلمــال التــي تنســجم مــع مطالبــات مشــتركي الغرفــة.
وشــدد علــى ضــرورة وضــع البرامــج القــادرة علــى تنميــة جميــع
القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والســياحية والزراعيــة.
واكــد علــى أهميــة التركيــز علــى ريــادة االعمــال للشــباب والشــابات
وكذلــك إعطــاء الفرصــة للشــباب للمشــاركة فــي صنــع القــرار
ســواء مــن خــال االنخــراط فــي مجلــس ادارة الغــرف او االنتســاب
للجــان.
الدكتــور محمــد صالــح الســيد  -حفــل القطيــف وقــال ان المرشــح
صــب فــي خدمــة
ملتــزم بتنميــة قطــاع االعمــال فــي القطيــف بمــا يَ ْ
االنســان ويســاهم فــي عمليــة التطــور فــي اقتصــاد المحافظــة.
ولفــت الــى الصــوت امانــة ينبغــي ان يذهــب للشــخص المناســب

متابعات
واالجــدر ،محــذرا مــن عــدم التــزام المرشــح الفائــز
بالوعــود التــي أطلقهــا او البرنامــج الــذي تبنــاه.
فيمــا دعــا المستشــار االقتصــادي حســن الزايــر ،علــى
التركيــز علــى جيــل الــرواد ودعــم المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ،مشــددا علــى التخطيــط لمســتقبل مجهــول
وغيــر ثابــت.
وبيــن ،ان رجــل االعمــال الناجــح الــذي يمتلــك خيــارات
متعــددة ومدروســة لالنتقــال آلفــاق مفتوحــة ،مطالبــا
بضــرورة تحويــل العامــل البشــري الــى ثقافــة وســلوك
للمعرفــة مــن خــال خلــق الفــرص للتطــور فــي الوطــن.
وشــدد علــى ضــرورة التركيــز علــى مراكــز المعرفــة
باعتبارهــا أســاس النجــاح لالســتثمار والنمــو االقتصــادي
العــام.
بــدوره اشــاد رئيــس جمعيــة العواميــة الســابق الدكتــور
عبــد اهلل النمــر بالدعــم الســخي الــذي قدمــه رجــال
االعمــال صالــح الســيد للجمعيــات الخيريــة واألنديــة
بمحافظــة القطيــف خــال الســنوات الماضيــة.
ودعــا حملــة الســجالت التجاريــة بالمشــاركة الفاعلــة فــي
االنتخابــات القادمــة مــن خــال دعــم الدكتــور محمــد
صالــح الســيد ،فيمــا طالــب رجــل األعمــال عبــد الطيــف
النمــر باختيــار الشــخص القــوي عبــر االختيــار المناســب
والقــادر علــى العطــاء ســواء لقطــاع االعمــال او المجتمــع.
ولفــت الــى الدكتــور محمــد صالــح الســيد يتمتــع بســاح
العلــم والخبــرة الطويلــة فــي قطــاع االعمــال.
وذكــر رئيــس جمعيــة صفــوى الخيريــة الســابق المهنــدس
ســمير ال ناصــر ،ان الدكتــور محمــد صالــح الســيد يمتــاز
بالخبــرة النظريــة والعمليــة ،مــن خالل امتالكه للشــهادات
العليــا والخبــرة الطويلــة فــي المجــاالت التجاريــة.
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متابعات
في لقاء بمنتدى الخط الحضاري

تغطية

عضو غرفة الشرقية (السيد) يؤكد محورية الشباب
أكد عضو غرفة الشرقية الدكتور محمد بن صالح السيد على
أهمية دخول العنصر الشبابي يف املعترك االقتصادي ،وان يكون
رقما يف املعادلة احلالية التي تعتمد بصورة اساسية على االقتصاد
والنشاط االقتصادي ..موضحا بأن برنامجه االنتخابي يتضمن
إطالق حاضنة أعمال تولي هذه الفئة عناية ورعاية خاصة ،ملا
يتمتعون به من طموحات كبيرة وتطلعات غير محدودة ،ولكونهم
قيمة مضافة لالقتصاد الوطني والوطن بشكل عام.
قال ذلك يف كلمة له أمام عدد من رجال األعمال وبعض الفعاليات
االجتماعية يف محافظة القطيف ،وذلك يف لقاء شهده منتدى
اخلط احلضاري برعاية االعالمي فؤاد بن عبدالواحد نصر اهلل،
و أعرب السيد عن أمله يف أن تكون الدورة اجلديدة ملجلس
إدارة غرفة الشرقية ،فأل خير علينا جميعا ،وأن يشهد قطاعنا
االقتصادي املزيد من التطور واإلجناز ،والفاعلية ،ونرجو من اهلل
العلي القدير أن يوفقنا جميعا ملا يحب ويرضى".
وأضاف قائال":إننا جميعا مدعوون ألن نعمل معا خلدمة بالدنا،
ورفعة شأنه ،وإظهار املكنونات اإليجابية التي ينطوي عليها وطننا
احلبيب ،جلعلها النموذج الرائد الذي نتطلع له جميعا ..مشيرا
إلى كلمة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
حينما قال بأن هدفه األول هو تكون بالدنا منوذجاً ناجحاً ورائداً
يف العالم على كافة األصعدة،
وقال السيد":إننا يف فضائنا االقتصادي والتنموي ندخل مرحلة
جديدة ،مرحلة عمادها العنصر الشبابي الطامح للتغيير ،حيث
يحمل راية اآلباء واألجداد ،ويواصل مسيرة اإلجنازات ،ليحقق
اآلمال والتطلعات ،آمال احلاضر وتطلعات املستقبل".
ويف هذا الصدد لفت إلى جملة اطلقها صاحب السمو امللكي
األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير املنطقة الشرقية بحق
شباب األعمال أذ قال عنهم بأنهم "أعيننا وأيدينا وآذاننا التي
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نعمل ونسمع ونرى بها لتحقيق ما تتطلع له املنطقة الشرقية
من تطوير ..فالدولة تعول على أبنائها الشباب والشابات لتحويل
رؤية اململكة  2030إلى واقع ملموس".
وأكد على ضرورة التعاون والتكاتف والتكامل لتفعيل طروحات
وطموحات هؤالء الشباب يف املجال االقتصادي ،فالشباب هم
عماد املستقبل ،كما أنهم هم اساس احلاضر ،واجد من األهمية
أن تكون غرفتنا غرفة الشرقية رائدة يف هذا الشأن ،متميزة ـ
كما عهدناها.
وختم كلمته بالتأكيد على كلمة قال سمو االمير محمد بن سلمان
بأن املواطن السعودي يستحق أن يكون يف املراكز األولى يف كل
شيء.
وشهد اللقاء عددا من املداخالت ،كان أبرزها مداخلة راعي
املنتدى فؤاد نصر اهلل الذي أوضح بأن وطننا الغالي ال يزال
يقدم لنا مناذج وعينات متميزة على مختلف الصعد ويف مختلف
املجاالت ،منهم الدكتور محمد بن صالح السيد ..معربا عن أمله
يف أن حتظى القطيف باملزيد من املشاريع االقتصادية.
كما حتدث عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سابقا الشيخ
صالح السيد وقال بأن هذه الليلة من أسعد الليالي عنده ،إذ
يلتقى كوكبة من أبناء محافظة القطيف ،وقال بأن األوان قد
آن ألن نتيح فرصة للشباب لقيادة احلراك االقتصادي املتنامي
يف بالدنا الكرمية ،فالقطاع اخلاص يف الوقت احلاضر يحظى
بدعم ورعاية وتشجيع من الدولة لعل أبرزها ما أعلن عنه خادم
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز من دعم قوامه
 72مليار ريال ،وهذا يعني أننا أمام حراك اقتصادي واعد قوامه
العنصر الشبابي.
أما قريضة اليامي فقد حتدث وأكد على ضرورة املشاركة يف
االنتخابات ،سواء االنتخابات البلدية،أو انتخابات الغرف التجارية

متابعات

في الحياة االقتصادية

د .زكي نصراهلل ود .عادل أبو السعود وراعي المنتدى يكرمان د .محمد السيد

الصناعية ،فعندما ميلك املواطن سجال جتاريا ،فال يعني أنه امتلك السجل باملطلق بل عليه مسؤولية
جتاه وطنه وعليه أن يساهم من خالل هذا السجل يف بناء البالد من خالل املشاركة يف االنتخابات
وإيصال من يراهم أهال للمسؤولية إلى املجالس املنتخبة.
حتدث كل من املهندس عباس الشماسي ،وحسن علي الزاير ،وسمير الناصر.
يف اخلتام ق ّدم كل من الدكتور زكي عبداهلل نصراهلل والدكتور عادل عبدالكرمي ابوالسعود
وراعي املنتدى فؤاد نصراهلل درعا تذكارياً للدكتور محمدصالح عبداهلل السيد بهذه املناسبة.
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تغطية
آل هويدي يلقي الضوء على التساؤالت المثارة
حول «االنفجار العظيم»
كتبت  /مريم آل عبدالعال  -تصوير  /مالك سهوي
أكد الباحث األكاديمي والميداني في الرياضيات التطبيقية
وعلوم الفلك محمد حسين آل هويدي أن خلق الكون يرتكز على
نظريات تعاكس بعضها اآلخر وتتغير مع الزمن ،فيما تحظى
نظرية االنفجار العظيم بأكثر القبول.
وألقى الضوء على قبول نظرية االنفجار العظيم والتساؤالت
المثارة ،مستعرضاً أبرزها في ندوة «نظرية خلق الكون» التي
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أقامها منتدى الخط الحضاري بالقطيف برعاية فؤاد نصراهلل
وحاوره فيها حسن سلمان الحاجي.
وناقش عشر نظريات لمستقبل الكون مبيناً أنها ستبقى مجرد
نظريات قابلة للدحض بحسب كارل بوبر.
وجاءت النظريات المنتخبة من التصورات الحالية لبداية الكون
وهي «االنطواء ،الموت الحراري ،بلع الثقوب السوداء لكل شيء
يحيطها ،انتهاء الزمن ،االرتداد الكبير ،التمزق الكبير ،تغير
القوانين الفيزيائية للكون ،حاجز الزمن ،تعدد األكوان
وتزايدها يعني ،الكون السرمدي».
ونبه لثالثة مصطلحات :األزلي «الذي ال بداية له»،
واألبدي «الذي ال نهاية له» ،والسرمدي «األزلي األبدي
الذي ال بداية وال نهاية له».
وتطرق هويدي لقانوني الديناميكا الحرارية األول
والثاني في اإلشارة إلى أن وجود النظام الكوني يخالف
قانون الديناميكا الحرارية الثاني ،وأن توسع الكون ينافي
القانون األول.
وأشار أن األول ينص على أن الطاقة ال تفنى وال تستحدث
ولكن تتحول من شكل إلى آخر .والقانون الثاني المتعلق
بالفوضى « »entropyوالذي ينص على أن أي نظام مغلق

إما تزيد الفوضى فيه أو على أحسن األحوال تبقى على طبيعتها.
ولفت إلى أنه ومنذ االنفجار العظيم حتى يومنا هذا زادت طاقة الكون بمقدار  ،72%وال
نعلم من أين أتت هذه الطاقة الطاردة وما تم وضعه لها مجرد تصورات.
وقدم شرحاً للتساؤالت المطروحة حول أن بناء الكون يخالف قانوني الديناميكا
الحرارية ،وكيفية تحول الفوضى إلى نظام ،المستقاة من أن البشرية لم تشهد انفجارا
حدث على األرض بنى خلفه مستشفيات أو مدارس.
وناقش التساؤل المتداول ”أنه في حين كل انفجار يخلف وراءه فوضى عارمة في حين
أن االنفجار العظيم أكبر انفجار حدث في الكون ،فكيف خلَف وراءه نظام؟!“.
وشرح التعاريف لكل من الوهم ،والواقع ،والحقيقة مبيناً أن الوهم هو خطأ أو سوء
تفسير لتجربة حسية ،موضحاً أن ديدن األنبياء كان إنقاذ أقوامهم من األوهام التي
عاشوها.
ً
وشدد على أن ألي نظام متكامل ودقيق خالق ،مستنكرا قبول أن يكون للبسيط صانع
بينما يتعذر فهم أنه البد أن يكون لألصعب خالق.
وأردف” :نحن نستطيع أن نبتكر ونخلق برنامجا حاسوبيا ومن المستحيل لنا أن نصنع
ذرة من ال شيء ،ناهيك أن نخلق كونا بنظام متكامل ودقيق“.
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د ،خالد النويصر
بمنتدى الخط الحضاري

تغطية

إصالح التعليم
يبدأ بإصالح المعلم
أكد عميد كلية املعلمني بالدمام السابق الدكتور خالد النويصر،
على ضرورة متابعة البحوث العلمية ،والدراسات التحليلية
الواسعة البعدية وليس الفردية املستقلة .مشددا على ان اصالح
التعليم يبدا من ”اصالح املعلم“.
ودعا الى اهمية فحص االفكار واملمارسات السائدة يف التعليم
قبل تبنيها ،مطالبا بعدم فصل اجلانب العملي عن التعليمي يف
التعليم مما يساهم يف منو االساطير.
وقال يف محاضرة بعنوان ”اساطير يف التعليم“ مبنتدى اخلط
احلضاري مبحافظة القطيف والذي يرعاه اإلعالمي فؤاد
نصراهلل  :ان الدراسات واالبحاث العملية احلديثة ،كشفت ان
العامل االهم يف جناح العملية التعليمية يقوم على «املعلم».

وأستشهد بدراسة «جون هاتي» وهي دراسة جتميعية حتليلية
اعتمد فيها على نتائج  800حتليل جتميعي لنتائج  5000دراسة،
وشارك فيها  250مليون طالب ،حول العناصر التي جتعل
الدرس جي ًدا ،والتي حددها يف  136عنص ًرا مؤثر ،يف كتابه
”.“visiple learning

وع ّرف النويصر االسطورة بانها” :معتقدات خاطئة وراسخة عند
كثير من املربني «االباء واملعلمني» ،تؤثر على سلوكهم ،وتعيق
حتقيق االهداف التربوية والتعليمية“.
واضاف انها تنتج” :عن تفسير خاطيء ،او فهم قاصر
حلقائق علمية ،او حتليل مبسط لظواهر وخبرات
محدودة،وتعميمها“.

م .محمد عبدالصاحب أبو السعود و راعي المنتدى يكرمان د .خالد النويصر و المتحدث عاطف الغانم
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منصور جواد

عيسى العبيد

م .ميرزا العلوان

عبداهلل البوشي

علي الجشي

علي شروفنا

وذكر ان من خصائص تلك االساطير انها” :تتضمن جزء من احلقيقة ،وتستخدم يف
تسويغ السلوك ،وهي معيقة للتطوير والتغير واالبداع ،وتتحول عبر الزمن من اعتقاد
فردي الى جماعي.
ولفت الى ان تلك االساطير تتمثل يف استخدام احلاسب االلي ،استخدام شبكة االنترنت،
اعادة الطالب للسنة الدراسية“ الرسوب” ،الزيادة يف كمية الواجبات ،زيادة الصرف على
التعليم املدرسي ،صغر حجم الفصل“ قلة املتعلمني ” ،تصنيف املتعلمني ضمن هيمنة
احد شقي الدماغ االيسر واالمين ،صغر عمر املتعلم هو ما يساعد يف تعلم لغة ثانية“.
أدار الندوة األستاذ عاطف الغامن وقد شهدت العديد من املداخالت القيمة.
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العلوي :العقالنية العلمية
تفتقد لليقين واألمان المعرفي
كتبت  /مريم آل عبدالعال  -تصوير/مالك سهوي

تغطية
78

أكد دكتور الفيزياء الكونية جاسم العلوي
أن العقالنية العلمية تفتق ُد لقاعدة اليقين
واألمان المعرفي.
وأثبت من خالل ورقة علمية قدمها في
محاضرة علمية بمنتدى الخط الحضاري
بالقطيف برعاية اإلعالمي فؤاد نصراهلل
بعنوان ،الفيزياء والبنية الالشعورية في
الفكر العلمي ،أن التجربة في ذاتها،
واستقالالً عن العقل وأحكامه القبلية،
ستُحيلنا إلى الفراغ.
وأشار إلى إن التجربة ليس فيها ما يزودنا
باألمان واليقين المعرفي ،الذي يمكن دائ ًما
بالعودة إليه معاودة النشاط المعرفي.
واضح
انفصام
وقال إن ذلك يكشف عن
ٍ
ٍ
تُ َعاني منه العقالنية العلمية ما بين موقفها
النظري وموقفها العملي ،وهو ما يُؤكد وجود
بنية ال شعورية في الفكر العلمي.
واستعان بالممارسة التاريخية الفلسفية الستبيان فقدان هذه
البنية العميقة الصلبة للمعارف البشرية ،والتي اصلطح عليها
”قاعدةَ اليقين واألمان ،عند االلتزام بالمرتكزات التي تقوم
عليها العقالنية العلمية.
وجعل من السياق التاريخي لتطور العلوم ُمقدِّمات لبيان المشكلة
فلسفياً؛ والمتمثلة باألزمة المعرفية على ضوء االلتزام الصارم
بهذه العقالنية ،التي تؤمن بمركزية التجربة في النظام المعرفي.
ووقف على المحطات العلمية في التاريخ التي ش َّكلت ُمنعطافات
حادة في تطور العلوم ،وصنعت اتجاهات ورؤى فلسفية للوجود
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والتي تكشف أفكارا كانت راسخة وسائدة لفترات طويلة من
التاريخ.
وأبان انها تالشت وانتهت بعد أن تجاوزت اإلنسانية العقبة
السيكولوجية التي عاد ًة ما تتشكل بسبب العادات الفكرية
الضارة التي تحول دون فحص األفكار ومراجعتها .وكشف أن
َ
تتموضع من حيث األهمية
العالقة بين العقل والتجربة أخذت
بشكل ُمختلف في مثل هذه المحطات المهمة من تط ُّور العلوم.
واستعرض إلثبات العقالنية العلمية وافتقادها قاعدة اليقين
واألمان المعرفي عبر استعراض السياق التاريخي لتطور العلوم
متطرقاً للحظة الجاليلية ،ونظريات نيوتن في الجاذبية وحساب
التفاضل والتكامل ،نظرية أينشتاين ،والنظرية الكمية.

تغطية
وأثبت من خالل عرض السياق التاريخي للنظريات العلمية أن الفيزياء أصبحت اقل
تجريبية وأن العقل الرياضي يكون في مركز النظام المعرفي وأن ذلك يعد شاهد تحولي
لصالح الميتافيزيقا.
وفي جانب آخر ،انتقل إلى حالة االنفصام الذي تعاني منه العقالنية العلمية ما بين
موقفها العملي الملتزم ببديهيات العقل وما بين موقفها النظري الرافض لتلك البديهيات
وهو ما يثبت الحالة الالشعورية لدى هذا العقل عندما يتم نسيان المتغيرات في داخله.
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تغطية

في أمسية بمنتدى الخط الحضاري

الحميدي 8 :نقاط تؤهل القطيف
ألن تكون مركزا دائما للثقافة
دعا الناقد األدبي السعودي محمد
احلميدي إلى إقامة مشروع شمولي
يقوم به املبدعون من األدباء واملثقفني
والفنانني لتحويل منطقة القطيف إلى
مركز دائم للثقافة واألدب والفن ..وذلك
من خالل حتويل كافة الفعاليات الثقافية
الفردية إلى مشروع جماعي يستفيد منه
الكل رجاال ونساء.
جاء ذلك يف االمسية الثقافية التي نظمها
منتدى اخلط احلضاري برعاية االعالمي
فؤاد نصراهلل ،والتي اقيمت حتت عنوان
(احلراك الثقايف يف منطقة القطيف)،
إذ ذكر بأن أُولى خطوات املشروع تبدأ
بتعزيز نقاط التفوق التي تتسم بها
املنطقة ،وجتعلها مؤهلة للوصول إلى هذا
الهدف النبيل.
ويف بداية األمسية التي أدارها الكاتب
حسن آل زايد أجرى احلميدي تفريقا
مفصال بني مصطلحي "التمركز"
و"املركز" فذكر أن مصطلح املركز يعني
كل ما من شأنه أن يكون جزءا واحدا
مؤثرا يف طرف هامش أو أكثر ،وهذا
ال ينشأ من فراغ ،وإمنا ينشأ عبر تراكم
مستمر ،يفضي إلى كينونة ذا تأثير و
نفوذ ،ولو كانت رمزية ،وقد يكون املركز
سياسيا أو دينيا أو ثقافيا أو اقتصاديا،
بينما "التمركز" اجتماع واقعي ،أو رمزي،
تستدعيه احلاجة امللحة ،من أجل التغيير،
التعبير عن منط جديد ،غير مسبوق ،لم
يكن موجودا قبال ..داعيا يف هذا الشأن
إلى حتويل املنطقة من منطقة متركز
ثقايف قائم يف الوقت احلاضر إلى مركز،
من خالل رصد عوامل التفوق وتنميتها.

80

ويف هذا الصدد رصد احملاضر ثمانية
عوامل للتفوق الثقايف يف املنطقة،
أولها :االتصال بالشعر العربي املكتوب
واملسموع ،وثانيها :الدراسة النظامية
األكادميية حيث االجتاه إلى اجلامعات
بغرض الدراسة والتعرف على اجلديد يف
مجال العلوم واملعارف ،بينما متثل العامل
الثالث يف انفتاح اإلعالم املكتوب واملرئي
واملسموع فأصبح األدباء والفنانون
والشعراء والقصاص واملسرحيون يجدون
ترحيبا من وسائل اإلعالم التي احتفت
بهم وبإبداعهم على مستوى الدولة أو
على مستوى الوطن العربي ،يف حني
يتمثل العامل الرابع يف املسابقات الفنية
واألدبية ،واحلصول على اجلوائز من
مختلف األقطار.
وحدد احلميدي العامل اخلامس يف
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"التطوير الذاتي" ،حيث تشهد املنطقة
اجتاها إلى زيادة احلصيلة األدبية ومحاولة
الدخول يف نقاشات توعوية للمجتمع
والساحة الثقافية ،تشمل األجناس
األدبية املختلفة ،فالشاعر بطبيعة احلال
يتحدث عن الشعر والروائي عن الرواية
واملسرحي عن املسرح والسينمائي عن
السينما وهكذا ،هذه األحاديث تتخذ يف
الوقت احلالي مواقع التواصل االجتماعي
مسرحها األساسي ما يعني انفتاحها على
اجلماهير وإمكانية ضم الوجوه الشابة
وتنمية مواهبها ،على أن الفائدة ال تعود
على املتابعني للنقاش فقط بل تعود على
الشخص أو املجموعة التي تطرح األفكار
وتناقشها وحتاول بيان اجلوانب الفنية
واألهمية البالغة للجنس األدبي الذي
ينتمي إليه أو ينتمون إليه.

تغطية

ولفت احملاضر ـ خالل حديثه عن عوامل
التفوق ــ إلى كثرة املنتديات األدبية
والثقافية كعامل سادس ، ،ووجود بعض
املشاريع الثقافية كعامل سابع ،مختتما
تلك العوامل باحلديث عن عامل مهم
وأخير وهو وجود مطبعة أخذت على
عاتقها القيام بطباعة النتاج احمللي
للمنطقة بهدف تشجيعه وإدخاله عالم
الكتابة والتأثير بعد أن كان ضمن عالم
القراءة والتأثر.
وقال احلميدي":إذا كانت العوامل
الثمانية متثل جوانب احلراك الثقايف من
وجوهه املتعددة ،فإننا من أجل االستفادة
القصوى منها علينا العمل على تنميتها
وتطويرها عبر طرح مجموعة من
اإلضافات واملقترحات التي نأمل أن جتد
أذنا صاغية تستمع وتستوعب ،وتبادر
إلى املناقشة ،واختيار األنسب؛ الستمرار
احلراك ،والبلوغ به إلى حالة املركزية،
فما حتدثنا عنه ليس أكثر من جهود
فردية التقطناها ،نريد لها االستمرار،
لتتحول إلى مشروع جماعي ،يستفيد
منه الكل ،رجاال ونساء..
ودعا يف هذا اجلانب الى تنمية وزيادة
وفاعلية املشاركات واللقاءات وإقامة
الصالت والروابط مع اجلماعات
اخلارجية ،وهو حادث بالفعل ،ولكن
القصد هو إقامة
صالت جديدة ،وارتياد مناطق بكر
تسعى للنهوض وحتتوي مبدعني تواقني
للظهور ،وذلك بغية التعريف بثقافة
املنطقة وآدابها واحتوائها على مبدعني
ال يقلون شأنا عن غيرهم يف األقطار
العربية
املختلفة.
ولفت إلى قلة النتاج األدبي األكادميي
رغم كثرة عدد الدارسني ،وذلك لصعوبة

الكتابة املنهجية وانشغال األدباء بالفنون
اإلبداعية كالشعر والقصة أكثر من
انشغالهم بالكتابة يف النظريات األدبية
والتقعيد لها ومناقشتها وهو ما يؤدي
إلى خلل ظاهر يف النمو الثقايف ..مؤكدا
على ضرورة زيادة الكتابة حول اإلبداع
ورفده مبزيد من النظريات واآلراء مبا
يالئم املنطقة ويدفع بها ناحية األمام،
خصوصا أن النشر بات أسهل والصوت
يصل إلى أقصى األماكن واألقطار.
وذكر أن الشعر هو العمود الفقري
لإلبداع يف املنطقة ،وبقية األنواع تنافسه،
فله قيمة كبيرة يف النفوس ،ولهذا جند
االجتاه إلى تنظيم املسابقات فيه اكثر
من غيره من األجناس األدبية مثل الرواية
والنقد واملسرح والتصوير فاالهتمام بها
أقل ولهذا نفتقد إلى تنظيم املسابقات
فيها ،ونلحظ عدم وجود منتديات للقصة
أو املسرح ،وإذا وجدت فليست مثل
منتديات الشعر.
كما لفت إلى افتقار املنطقة لفهرس

ببلوغرايف يضم أسماء املبدعني احلاليني
وإنتاجاتهم وسهولة الوصول إليهم وهذا
سيفيد يف الدراسات والبحوث واملقاالت
التي ستأتي كعمل الحق ،باستثناء جتارب
محدودة كما بها بعض أبناء املنطقة ،كما
أن
الدراسات والبحوث اجلادة ألدب املنطقة
يبدو أننا نفتقدها يف بيئتنا الثقافية،
وأغلبها إذا وجدت تتعلق بالشأن الديني
وما يدور يف فلكه ،ويف هذا ما يشير إلى
نوعية الثقافة السائدة داخل املجتمع،
أما تلك املتعلقة بالفنيات والقائمة على
قواعد أساسية تتبع نظريات محددة فهي
رمبا يف حكم املعدوم.

لقطات:

ويف فقرة املداخالت قال عبدالعزيز
احلسن بأننا العالم يحتفل هذا املساء
باليوم العاملي للتسامح وحتى يتحقق
لها النمو الثقايف وحتقيق األهداف التي
نتطلع لها علينا أن جنعل التسامح جزءا
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تغطية
من حياتنا فلم يصل العرب يف نهضتهم األولى إلى ما
وصلوا إليه اال بالتسامح وقبول اآلخر.
وتساءل الشاعر سعيد ارهني عن إمكانية قياس املنتج
الثقايف ،فكان رد احملاضر بأن القياس يتم بالفعالية
وليس بالنظر ،فكلما زادت الفعالية زاد احلراك ،يف
الوقت نفسه نتطلع إلى جودة أعلى لإلنتاج الثقايف.
اما عبداهلل البوشي فقد دعا إلى تواصل اجتماعي
بني مثقفي املناطق يف اململكة ،فإن هذا التواصل سوف
يسهم كثيرا يف احلراك الثقايف.
ويف سؤال أثاره أحد احلضور حول مواصفات الكاتب
اجليد فقال احملاضر بأن أبرز مواصفات الكاتب
اجليد هي اتقان اللغة ،واساليب الكتابة ،وأن يكون
باحثا عن املعلومة وقادرا على احلوار واألقناع.
ومت خالل احلوار إثارة احلديث حول الدور الثقايف
لألندية احمللية وهي أندية رياضية وثقافية واجتماعية
فقال احملاضر بأن النشاط الثقايف لألندية كان رائعا
يف وقت سابق ،بينما تراجع هذا النشاط يف الوقت
احلاضر ،فهو بحاجة إلى تفعيل أكثر.
وضمن املشاركات النسوية ،مت عرض فكرة أدب الطفل،
كأحد أسس احلراك الثقايف فقد رأى احملاضر بأن
االهتمام بالطفل وثقافته هو أمر غاية يف األهمية،
ومما يؤسف له حقا قلة الكتابات التي ظهرت يف هذا
الشأن.
ويف ختام الندوة مت تكرمي احملاضر واملقدم من قبل
راعي امللتقى االعالمي فؤاد نصر اهلل الذي اشاد
باحملاضر وقدراته.
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شركة عبداهلل علي المحسن وأوالده

ﻣﺼﻨﻊ ﻃﺎﺑﻮق اﻟﻤﺤﺴﻦ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﻤﻨﺘﯿﮥ

اﻟﻤﺤﺴﻦ
ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﮥ

اﻟﻤﺤﺴﻦ

ﻟﻠﻨﻘﻠﯿﺎت وﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪات
المكتب الرئيسي :
القطيف  -شارع الملك فيصل  -مقابل مطعم قصر الربيع

0509640401
0504983741
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سلطان البازعي :هناك وزير بمستوى
موظف ..وموظف بمستوى مسؤول…!

كتب  /حبيب محمود ،أمل سعيد
على الرغم من اعتزازه بتاريخه الطويل
وكونه رجل عالقات عامة من الطراز األول؛
اعتنى سلطان البازعي بتبيين الخط األسود
من الخط األبيض من نشاط الجمعية
العربية للمسؤولية االجتماعية التي شارك
في تأسيسها ،ويشغل منصب الرئيس فيها.
صبرة " عن نشاطها؛
ور ّداً على سؤال لـ " ُ
قال البازعي " ليست جمعية عالقات عامة"
ولم يوارب في اعترافه بأن الجمعية العربية
للمسؤولية االجتماعية ما زالت أضعف من
أن تؤ ّثر على النحو الذي تؤثر فيه مؤسسات
لكن حديثه عنها،
المجتمع المدني األخرىّ .
خاص،
إيمان
ٍ
مساء البارحة ،انطوى على
ٍّ
على األق ّل في الح ّد الذي يُساعد على
إيصال المسؤولية االجتماعية إلى باقة
التشريعات والقوانين االقتصادية .البازعي
لم يقل ذلك بالحرف ،لكن هذا الطموح كان
مبثوثاً في حديثه أمام جمهور منتدى الخط ،بمنزل الصحافي فؤاد
نصر اهلل.
جمهور نخبة
كان الجمهور قلي ً
ال ،لكن وجوهه نخبوية .بين الحضور؛ عضو مجلس
الشورى اإلعالمي محمد رضا نصر اهلل ،رئيس النادي األدبي
سابقاً ورئيس تحرير " اليوم" سابقاً خليل الفزيع ،ومدير تحريرها
السابق محمد الصويغ ،والكاتب حسن الزاير ،ورجل األعمال خالد
المحروس ،والكاتب أحمد سماحة ،وجعفر الشايب ،واللواء متقاعد
عبداهلل البوشي ،ووجوه محسوب ٌة على نخبة المجتمع ومثقفيه،
وعاملين لهم وضعهم في اإلدارة واألعمال والثقافة.
قصة مشوقة
والمسؤولية االجتماعية ليست من الموضوعات الجاذبة ،والمتوقع
للحديث عنها أن يكون جافاً ومم ً
ال ،إال أن البازعي القادم من
العاصمة من أجل المحاضرة؛ كان مقتدراً بما يكفي لجعل المسؤولية
االجتماعية قص ًة مش ّوقة .قصص شركات وتجارب ومفاهيم دولية،
من واقع المباديء التي تقوم عليها هذه المسؤولية بوصفها "
نتاج استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة التي تتناول الناحية
األخالقية والقانونية والمجتمعية" وهذا يختلف عن مفهوم العالقات
العامة وتحسين الصورة ..قصة شركة النفط البريطاني  BPكانت
أكثر القصص لمعاناً في هذا االلتباس.
أنفقت الشركة العالمية ماليين الدوالرات من أجل بناء صورة لها
تضعها في قائمة الشركات المعنية بالتنمية المستدامة واحترام
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البيئة ..ثم أصابتها ثالث كوارث خالل خمس سنوات ،كارثة في
تكساس ،وكارثة في أالسكا ،وثالثة في خليج المكسيك ،لتنهار
صورتها في اإلعالم الغربي الذي جلدها على اختالف كالمها عن
أفعالها ،وكلّفها ذلك مزيداً من الماليين في التعويضات ومواجهة
التبعات.
فوجدت حديثي تخ ُّرج يقودون مشاريع
زرت "سابك" في بدايتها؛
ُ
صارت عمالقة
من بيتك
المسؤولية االجتماعية تبدأ من بيتك ،ثم تمت ّد إلى خارجه .هذا
بالضبط ما على الشركات أن تفهمه .العناية ببيئة العمل أه ّم من
سخاء التبرعات للمشاريع الخيرية .بيئة العمل هي بيت الشركة.
الحوادث تقع لسبب تقني أو بشري .وكال السببين ال يب ّريء ساحة
الشركة .حين وقعت كارثة انفجار صهريج غاز في الرياض قبل
سنوات؛ كشفت التحقيقات أن السبب هو بيئة العمل التي كان يعيشها
سائق الصهريج ..كان مرهقاً من ضغط العمل…!
زرت مديرها السابق ناصر بن
وفي شركة األسماك ـ يقول البازعي ـ ُ
عثمان الصالح ..دعاني المدير إلى االطالع على سكن الع ّمال ..كان
مختلفاً ع ّما نتخيله تماماً .السبب هو أن شركة أرامكو ،وهي من كبار
عمالء شركة األسماك ،ه ّددت بالتوقف عن شراء األسماك ما لم
تتحسن بيئة العمل وسكن العمال!..
غير ملزمة
المسؤولية المجتمعية حتى اآلن غير ملزمة ،يقول البازعي .يضيف
" لكن ومع ذلك فإن بعض معاييرها يعتبر من األمور التي يشملها

القانون والجزء اآلخر يكون طوعية" ،وأردف
موظف".
قدم في منتدى الخط
ّ
"على المؤسسات مراعاة اآلثار الناتجة عن
أحد الحضور عرض مشكلة تسريح الشركات
اسمها
قة
ومشو
ممتعة
قصة
ّ
أعمالها في البيئة والمجتمع ،وعليها وضع
في األشهر األخيرة ..رد البازعي "أعرف
"المسؤولية االجتماعية"
االستراتيجية المناسبة التي تساهم في
أن بعضكم يأمل من الجمعية الكثير ،لكنها
استمرارية التطوير والمحافظة على القيم
لم تصبح بع ُد بالمستوى التي تجعلها فاعلة
األخالقية" ،وتمنى " أن توجد الحوافز التي
ومؤثرة".
أرامكو ألزمت شركة األسماك
تحث الشركات والمؤسسات على تطبيق
حسن الزاير سرد قائمة من مؤسسات عالمية
بتحسين سكن العمالة شرط ًا
المسؤولية االجتماعية ،ألن ذلك يصب في
صنعتها المسؤولية االجتماعية ..مايو كلينك..
لشراء منتجاتها
صالح التنمية" .ففي النهاية "أهم عنصر هو
هارفافارد ..ستانفورد .البازعي أ ّمن على
العنصر البشري".
مداخلة الزاير .لكن هذه المؤسسات ـ حسب
تجربتان
المحاضر ـ نشأت في بيئة قانونية تشجع
البازعي تناول تجربتين في المسؤولية االجتماعية ،يراهما من النماذج المسؤولية االجتماعية وتقدم لها التسهيالت.
رؤية 2030
المشرقة .تجربة سعودية تم ّثلت في شركة "سابك" ،وبالذات في شقّ
بيئة العمل وصناعة القادة .وتذ ّكر بداياته الصحافية حين اقترح البيئة القانونية هي المطلوبة لتصبح المسؤولية االجتماعية ضمن
عليه الدكتور غازي القصيبي استطالع تجربة "سابك" في بداياتها ..القوانين والتشريعات ..أشار البازعي إلى أن رؤية المملكة 2030
"رأيت ش ّباناً حديثي التخرج ،ك ّل منهم يتولى مشروعاً ضخماً بكامل ركزت على دور رجال األعمال والشركات والمؤسسات في الجانب
ُ
مسؤولياته ..بعض هذه المشروعات صارت مصانع ُكبرى اآلن".
التنموي من باب تحمل المسؤولية االجتماعية ،مؤك ًدا أن هذه األعمال
النموذج اآلخر هو شركة "دال" السودانية" ..شركة عائلية تأسست في تجعل من المواطن شري ًكا مه ًما في التنمية.
الخمسينيات الميالدية ..لديها أنشطة متنوعة ،بينها صوامع غالل ولم تستثنِ الرؤية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بل جعلتهم
ومطاحن دقيق ..ويتبعها مركز تدريب مفتوح لكل السودانيين ..تدرب مركز اهتمامها؛ رغم تدني نسبة هذه الفئة التي تطمح المملكة إلى
الشركة الشاب على نشاط المخابز ،ثم تُقرضه لتأسيس مخبز ..بهذه زيادتها ألنها هي م ّما يُؤ َمل منها التجديد واالبتكار.
ال ح ّراً ،وضمنت عمي ً
الطريقة منحت الشركة الشاب عم ً
ال مستم ّراً وفي جواب له على أهداف الجمعية التي يرأسها؛ قال البازعي :إن
يشتري الدقيق منها .ومثل ذلك تفعل الشركة مع ر ّبات بيوت يعملن من أهم أهدافنا في الجمعية أن تكون المسؤولية االجتماعية ملزمة
في المنازل".
للشركات والمؤسسات ،وذلك بتطبيق معاييرها السبعة.
ماليين تحسين الصورة لم تمنع كوارث شركة  BPبسبب بيئة العمل األمسية امتألت بالكثير من األسئلة المعترضة والباحثة عن إجابات،
مداخالت
لكنها انتهت كما ابتدأت هادئة وأنيقة .وتسلّم الضيف درع التكريم من
منح البازعي جمهور محاضرته قص ًة ُممتعة اسمها "المسؤولية يد اإلعالمي محمد رضا نصر اهلل وصاحب المنتدى فؤاد نصر اهلل..
االجتماعية" ..األعمال الخيرية،
دعم الفن والثقافة ،البيئة ،األفكار
لكن األهم هو القيم
كثيرة.
ّ
األخالقية التي تفرض حتى على
صاحب المشروع الصغير أن يكون
عليها ..التستر ،الغش ،العمل
الرديء ..كل ذلك ض ّد المسؤولية
االجتماعية ..الفكرة بسيطة
جداً .لكنها استراتيجية بالنسبة
للشركات الكبيرة والمتوسطة..
اإلشارت الكثيرة واألمثلة ح ّركت
رغبة بعض الحضور لل ُمداخلة..
تحدث خالد المحروس عن
مع ّوقات بيروقراطية تواجه رجال
األعمال حين يفكرون في دعم
أنشطة اجتماعية وثقافية .علّق
البازعي "هناك مسؤول بمستوى
موظف ..وموظف بمستوى
مسؤول ..بل هناك وزير بمستوى
يونيو ٢٠١٨م
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العزام يقود رواد «الخط الحضاري »
لطرق تطوير الذات
تعرف أكثر من  40مشار ًكا من رواد
منتدى الخط الحضاري على أساليب
وطرق تطوير الذات؛ من خالل
محاضرة ،قدمها الدكتور فيصل العزام،
مساء الخميس  10شعبان 1439هـ،
بمقر المنتدى في منزل الكاتب فؤاد
نصر اهلل.
وأكد العزام على ضرورة تطوير الذات
في جميع نواحي الحياة ،مع تغيير
مراحل العمر؛ كون العالم يسير في
عجلة دائمة ومتسارعة ،وقال" :ولهذا
يتوجب علينا السير معه بقدر اإلمكان
وإال فسوف نبقى مكاننا عاجزين عن
التأقلم على ما يدور حولنا ،وسوف
تضيع الكثير من الفرص التي وهبنا
اهلل إياها من قدرات قد تكون غير
مستخدمة والتي يمكن استخدامها
لتغير حياتنا نحو األفضل ".
وأوضح مفهوم تطوير الذات أنه
تأهيل النفس والعقل والروح ليعيش
اإلنسان حياة أفضل والشعور بالرضا
والتميز ،كما أنه المنهج أو األسلوب
لتنمية واكتساب المهارات والمعلومات
والسلوكيات التي تجعل اإلنسان يشعر
بالرضى وتمكنه من تحقيق أهدافه.
وأشار الدكتور إلى أساليب يستطيع
الفرد ممارستها لتطوير ذاته بما
يلبي حاجته الخاصة وال يعارض الثقافة
المجتمعية ،ومنها :عمل تحليل نقاط القوة
والضعف وتحديدها؛ وبناء عليه فيجب
استغالل نقاط القوة وتطويرها والتخلص
من نقاط الضعف ،مع الدعوة لتنظيم الوقت
وإعطاء كل عمل وقتًا محد ًدا إلنجازه وذلك
من خالل تقسيم العمل ووضع األولوية
لتنفيذ كل عمل على حدة.
وأضاف أنه يجب على الفرد التحلّي بالمرونة
والصبر واإلرادة في التفكير ،والنظر بوعي
لقصص النجاح لمشاهير العالم والتي
كانت نتيجة لفشل معين بحياتهم ولكنهم
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أصروا على االستمرار ،ومحاولة االستفادة
منها ،مركزًا على العمل لتنمية المهارات
والمؤهالت من خالل حضور الدورات
التدريبية التي تساعد على تحفيز القدرات
العقلية والذهنية ،واختيار بيئة صحية
وعالقات اجتماعية بنفس المستوى الفكري
والثقافي لتكون داعمة ومشجعة ومحفّزة،
مع التخلص من األشخاص السلبيين.
وفصل العزام خطوات تطوير الذات والتي
ّ
تبدأ بشعور الفرد بأهمية نفسه ليسعى
لنقلها إلى حال أفضل ،وتحديد األهداف،
وإيقاظ الهمم الكامنة ،مع التحلي بالعديد
من المهارات والتدريب عليها ،مثل :مهارة
إدارة الوقت ،والتواصل مع اآلخرين ،وفن
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اإلصغاء.
وسأل الدكتور الحضور كيف يمكن أن نطور
ذواتنا؟ ليجيب بعد نقاش بأنه يكون بممارسة
سلوكيات نجعلها عادة وحياة يومية وهي؛
النوم واالستيقاظ مبك ًرا ،وعدم الخوف من
الفشل ،مع االرتباط بالقراءة والكتب خاصة.
ودعا لتطبيق  6مبادئ تساعد على تطوير
الذات ،وتحدث عنها بشكل تتابعي؛ وهي:
اختيار حياة النمو ،ابدأ بحياة النمو من
اليوم ،وركز على تطوير الذات وليس إشباع
شخصا دائم التعلم ،وضع خطة
الذات ،وكن
ً
النمو ،وأبحث عن وسيلة لتطبيق ما تعلمته.
في الختام ك ّرم رئيس منتدى الخط
الحضاري الكاتب فؤاد نصر اهلل الدكتور
فيصل العزام ،وشكره على ما قدمه من
معلومات أثرت الحصيلة المعرفية للجميع،
وتخللت المحاضرة مداخالت من الحضور
ضمن السياق الذي عرضه الدكتور ،فكانت
من بينها مداخلة؛ هدى القصاب ،ومصطفى
الكحالوي ،وعبداهلل البوشي ،وعبدالكريم
الثواب ،وحمد الجريان.
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رياضة
محمد السويق يفوز ببطولة العالم للناشئين في التايكوندو
كتب /علي القطان
لفت جنم التايكوندو السعودي الناشئ محمد السويق
األنظار ،بعد فوزه بلقب بطولة العالم للناشئني التي
أقيمت يف شرم الشيخ املصرية.
وحقق السويق نتائج مميزة ولم يخسر أي لقاء يف البطولة
التي ضمت العبني من دول متمرسة يف هذه اللعبة مثل
إيطاليا وأوكرانيا وغيرها ،حيث جنح النجم السعودي
يف الفوز بجميع املواجهات وآخرها أمام اإليطالي أندريا
ريوندينو بنتيجة « »6 - 12وذلك يف وزن «.»65
وعبر البطل السويق عن سعادته مبا حتقق من إجناز
باسم الوطن ،مشيداً مبا قدمه له والده من رعاية ودعم،
وكذلك الدعم املعنوي الدائم من والدته ،وكذلك تبني
املدرب عبد املنعم اخلواهر موهبته وتطويرها ،وكذلك ما قدمه له مدرب املنتخب فهد الدويسان ومحمد القحطاني وإدارته ودعم
رئيس االحتاد العميدركن شداد العمري .وقدم صاحب السمو امللكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير املنطقة الشرقية
تهنئته للنجم السويق وهنأ ناديه السالم ،وكذلك احتاد اللعبة برئاسة العميد شداد العمري ،وكل من أسهم يف هذا اإلجناز.

قبضة المحيط تتربع على
بطولة المملكة بجدارة
كتب  /وسام فيصل  -تصوير /بشير ال سعيد
بجدارة واستحقاق تمكن فريق شباب المحيط
بالجارودية لكرة اليد الحصول على بطولة
المملكة والصعود للدوري الممتاز بعد تفوقهم
على منافسهم فريق المحمل بنتيجة كبيرة
قوامها 27/21بعد مباراة أبدع فيها نجوم شباب
المحيط وتألقوا بتركيز في الملعب مما ساعد
على توسيع الفارق ولعب الدفاع والهجوم دورهم
الفعال في الحصول على النتيجة وقاد العلويات
ورفاقه حيدر وايمن والعواد محمد وباقي
زمالئهم الفوز بكل تألق.
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الرباع سراج آل سليم يحقق المركز

السادس على مستوى العالم بأمريكا

كتب -نذير املقبل
حقق الرباع السعودي سراج آل
سليم املركز السادس يف بطولة
العالم واملقامة يف مدينة انهامي
بالواليات املتحدة األمريكية.
وتعتبر مشاركة آل سليم (22
عام) والذي ينحدر من محافظة
القطيف ،هي األولى له على
مستوى درجة الكبار ،والتي يشارك
بها  68دولة و 328العب والعبة من نخبة أبطال العالم واألوملبياد.
واستطاع ال سليم من رفع  112كجم يف رفعة اخلطف و  138كجم
يف رفعة النتر محققاً بها مجموع  250نقطة وذلك خالل مشاركته
يف منافسات وزن  56كجم.
وينتظر مشاركة بقية الرباعني السعودين يف منافسات وزن  69كجم
مبشاركة محمود آل احميد ومحسن الدحيلب ،فيما يشارك خليل
احلمقان يف منافسات وزن  85كجم.
من جهته عبر الرباع سراج آل سليم عن سعادته بتحقيق املركز
السادس ،كأول مشاركة له على مستوى الكبار ،مشيداً باالستعداد
الكبير الذي أقامه املنتخب خالل الفترة املاضية بإقامة عدة
معسكرات خارجية وداخلية سبقت بطولة العالم ،وكان لها األثر
الكبير يف زيادة األرقام لدى الرباعني ،واعداً مبزيد من العمل
والتدريب من أجل الظفر بإحدى امليداليات يف البطوالت القادمة
يف طل الدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة من قبل القائمني على اللجنة
األوملبية السعودية واالحتاد السعودي لرفع األثقال والسعي لرفع
راية الوطن خفاقة دائماً يف احملافل الدولية واإلقليمية.

رياضة
«العلقم» األول في بطولة األجسام بالكويت
و«المرهون» ثان ًيا في أمريكا
حقق العب كمال األجسام أمين عبداهلل العلقم ،املركز األول
للفيزيك يف بطولة روني كوملان ،مع واوان ،املقامة بدولة الكويت،
مبشاركة العديد من دول العالم ،يف يوم اجلمعة .10/5/2018
وأعرب العلقم عن سعادته الغامرة ،بهذا اإلجنازً ،
قائل“ :احلمد
هلل ،لقد اجتهدت والفضل بعد اهلل ،يرجع للتجهيز للبطل الدولي
قاسم ليث ،وصانع األبطال خليل”.
ونوه إلى أن طموحاته املستقبلية تكمن يف املشاركة يف مستر
أوليمبيا العالم.
وشكر كل من وقف معه من أهله وخاص ًة زوجته ،وأصدقاءه ،وكل
دعمه وحفّزه.
من ّ
من جهة أخرى ،أحرز الالعب أحيدر حسن املرهون ،الذي
يدرس يف الواليات املتحدة األمريكية ،بوالية إنديانابوليس ،يف
بطولة جون سيمنز يف والية متشيقن األمريكية بتاريخ  12مايو،
والتي تعد أول مشاركة له ،املركز الثاني والثالث.
وقال املرهون“ :احلمد اهلل على هذا اإلجناز يف أول ظهور لي
يف املنافسات”.
وقدم شكره لكل من دعمه ،محفزًا إياه يف مشواره ،مهد ًيا

اإلجناز لولده وجلميع أهله يف املنطقة الشرقية ،وكذلك زوجته
التي رفعت من معنوياته وساندته ،ومدربه يوسف عبدالرزاق
اجلعفر ،متمنياً املشاركة يف بطولة أرنولد كالسيك ،واحلصول
على كارت االحتراف.

آل قاسم يحرز المركز األول في بطولة
 Iron rebelالعالمية بالدنمارك

أحرز العب كمال األجسام حسن علي آل قاسم ،السبت
 5مايو  ،2018املركز األول يف بطولة “ ”Iron rebelالعاملية
بالدمنارك.
وحصل “آل قاسم” على امليدالية الذهبية يف املركز األول،
كما فاز بامليدالية البرونزية يف املركز الثالث لفئة املتقدمني.
وأوضح أن رياضة كمال األجسام يستطيع ممارسها أن
يتجنب مضارها ويستفيد من منافعها يف اكتساب اجلسم
للتغذية الصحية ،وحصوله على لياقة بدنية عالية ،وحتسني
الدورة الدموية.
وقدم الشكر إلى مدربه زكريا الصفار ،مرج ًعا الفضل
له بفوزه بالبطولة على متابعته واهتمامه برياضة كمال
األجسام.
يذكر أن بطولة “ ”Iron rebelتعد من أقوى بطوالت الهواة
على مستوى العالم.
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رياضة

ليلة إنجازات تؤكد وجود نادي الس
ربما قارب الثمانين ،أو ناهزها ،وذاكرته
لم تعد تُسعفه حين راح يع ّدد أسماء رؤساء
مجلس إدارة النادي الذين عاصرهم منذ
تأسيس النادي ،لكنه ـ بالتأكيد ـ كان أكثر
معاصرة لما أنجزه "السالم
الموجودين
َ
من بطوالت ،وجمعه من كؤوس ،على
امتداد  57سنة من الزمان.
وهذا ما كانت مالمح حسن علي الزاهر
ـ أبو الوفاْ ـ تقوله وهو جالس في مقدمة
حضور حفل نادي السالم بالعوامية ،ليلة
البارحة ،في قاعة شهاب لالحتفاالت.
شهد "أبو الوفا" تاريخ النادي منذ
تأسيسه ،وما زال وف ّياً له ،وما زال النادي
وفياً معه .وحين حضر مساء البارحة،
كانت عيونه ترقب َّ
كل شيء بروح األب
الذي يراقب نجاح أبنائه.
بصمة عوامية
ّ
ٍ
اصطف
ببصمة ع ّوامية،
كانت ليلة إنجاز
فيها  140بط ً
ال ُمنجزاً في  8رياضات،
منصة التكريم ،بفضل ما بذلوه
على
ّ
من جهد في إيصال اسم البلدة إلى
واجهة البطوالت ،بدءاً من البطل محمد
السويق الحاصل على الميدالية الذهبية
في بطولة العالم للتايكواندو ،مروراً
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بالفريق األول لكرة اليد الذي وصل إلى
مصاف أندية الدرجة األولى ألول مرة
في تاريخ النادي ،وتأهل فريق السلة
للدوري الممتاز لفئة الشباب ،وتحقيق
بطولة الملكة لفئة البراعم ،وصوالً إال ما
حققته كرة المضرب من وصافة للدوري
الممتاز ،وعودة الفريق األول لكرة الطائرة
الى أندية الممتاز ،وصعود فريق تنس
الطاولة إلى الممتاز .عالوة على العبي
الدراجات بما حققوه من إنجازات.
سجل حافل
سجل حاف ً
ًّ
ال ذلك الذي عرضه
كان
رئيس مجلس اإلدارة فاضل النمر ،أمام
الجمهور الذي مأل القاعة ،وحضره
أعيا ٌن ورجال أعمال وعد ٌد كبير من
العبي النادي القدماء ،وضيوف الشرف،
واألهالي .ومن موقعه في رأس هرم
النادي؛ ن ّوه النادي بما تحظى به الرياضة
في المملكة من دعم حكومة خادم
الحرمين الشريفين وولي العهد االمين
حفظهم اهلل ،مشيراً إلى ما تمثله رؤية
المملكة ،وقال "وما الدعم المقدم حديثاً
الى دوري االندية السعودية للمحترفين
من سمو ولي العهد اال دليل على اهتمام
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سموه بالشباب واعتبارهم مكوناً اساسياً
من مكونات التنمية وأبرز محركات تحقيق
رؤية  ،2030وما تولية هيئة الرياضة
من اهتمام في كل االنشطة الرياضية
والشبابية يسير في ذلك التوجه.
تميز عالمي
كما نوه النمر بالتميز والتفوق الذي قدمه
نادي السالم والوصول الى المستوى
العالمي واهتمام وتشجيع صاحب السمو
الملكي االمير سعود بن نايف امير
المنطقة الشرقية وسمو نائبة صاحب
السمو االمير احمد بن فهد حفظهم
اهلل ،حيث اشاد سموه بإدارة النادي و
قال "المنجزات المحلية والدولية تحققت
بالتخطيط والفكر السليم واالهتمام
بألعاب النادي المختلفة".
شكر شامل
النمر وجه شكره وتقديره للجميع ،خص
مكتب الهيئة العامة للرياضة بالشرقية
ومديرها حامد السريعي وكافة العاملين
فيه ،وخص المكرمين من األبطال
والمحتفى بهم الذين حققوا انجازات
غير مسبوقة ،كما شكر أعضاء الشرف

رياضة

ســالم في واجهة بطوالت الرياضة
الداعمين .وقال "على مدى سنوات ونحن
نجتمع في كل عام ونستقبل العطاءات
المالية الكبيرة المقدمة منكم ..صنعنا
من خالل هذه العطاءات الكبيرة
مشاريع كبيرة وجديدة و نوعية ..ومنها:
مجمع تجاري سكني … مالعب رسمية
واستثمارية … إسكاناً خاص بالمدربين..
عيادة عالج طبيعي استثمارية… مركزاً
قرآنياً ثقافياً متطوراً".
عجز مالي
وقال إن النادي تميز "بأنه النادي الوحيد
تقريباً الذي يعرض ميزانيته بشكل علني
واضح وهنا سر استمرار دعم اعضاء
الشرف الكرام لناديهم" .ثم خاطب
الداعمين قائ ً
ال "ومن خالل دراسة وضع
الموازنة قبل أيام اتضح لدينا عجز كبير
جدا للموسم المقبل ،وبدون شك نحتاج
الى دعم ووقفة الجميع".
وأضاف النمر "في وهذه الليلة المباركة
سوف نبدأ بأنفسنا ،نحن اعضاء مجلس
اإلدارةـ في تعزيز قوة دعم هذه الحملة
الرمضانية وتغطية العجز المالي ،رغم
الجهد الكبير المبذول من أخواني
االعضاء في الوقت والمال والمتابعة

على مدار العام" .وقال "اتفق الجميع ،في
هذه األمسية ،على أن يكونوا مساهمين
مع الجميع ايضا ..بمبلغ  ٦٠الف ريال،
 ١٠آالف من رئيس النادي و  ٥٠٠٠آالف
من كل عضو".
مبادرة وكرم
وعلى قدر الشفّافية؛ جاءت المبادرات،
و ُفتح باب التبرع والدعم المالي ،وخالل
دقائق قلي ً
ال جمع النادي  505000ريال
من الحضور بدءاً من رجل األعمال صالح
السيد الذي تبرع بـ  100ألف ريال ،ثم
رجل األعمال غسان النمر بمبلغ مماثل،
ومثلهما رجل األعمال حسين الشيخ.
وهكذا توالى اإلعالن عن التبرعات حتى
ُجمع المبلغ في الحفل.
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كرة القدم القطيفية
في الذاكرة

كتب  /جهاد الطراح

ال يعلم الكثر من الجيل الحالي بأن كرة
القدم بالقطيف هي من اوائل المناطق
على مستوى المملكة التي أُنشئ بها
أندية رسمية ،و أول فريق سجل في
رعاية الشباب كان اسمه الخط نسب ًة
السم القطيف.
ويرجع هذا ألسباب كثيرة أهمها
اهتمام الكثير من الرؤساء و المؤسسين
لفرق الحواري في القطيف على تكوين
فرق ارتقت بسمعتها وانضباطها
وحصرها في مناطق القطيف ،وكان
هناك فرق تملك مقراً للفريق وتعمل
على عدة نشاطات ثقافية كفريق
الجزيرة الذي كان له مقر في حي
مياس ،وكذالك أفرقة بورسعيد بالقلعة
والنور والنسور وغيرهم في كافة
مناطق القطيف.
ولقد مرت المنطقة بعدة اندماجات على مستوى فرق
الحواري لتكون أندية عديدة ،ومن أبرز االندماجات على
مستوى جنوب القطيف بين فريقي الشباب و السالم تحت
مسمى الخط عام 1390ه ،ولكن الخط لم يستمر سوى سنة
واحدة وضمته رعاية الشباب بالشرقية الى نادي البدر

(  - ) ١المصادر /االستاذ ميرزا الضامن  -المهندس سيد زكي الصاخن
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وانتقل معظم العبيه الى البدر  ،وكان لهم دور بارز في قوة
نادي البدر في ذلك الوقت .
ومن ابرز االندماجات ايضاً اندماج البدر والشاطى اللذان
يعتبرهما الكثيرون االعرق على مستوى القطيف،وكانت هي
أشهر عملية اندماج رياضية شهدتها القطيف طوال تاريخها
الرياضي.
وهنا سوف يكون الحديث عن نادي البدر او كما يعرفونه
الناس بفريق البدر وعن اهم الالعبين الذين مثلو الفريق
من جنوب القطيف ،حيث انه تأسس حصيلة انضمام عدة
فرق وكان ابرز العبيه من الجنوب هم علي القفاص وحسن
الغريافي وقمبر سعود ورضي بزرون وعبد الوهاب جزير
وحسين سلمان وحميد سلمان و ميرزا الضامن وعلي
العلقم وعبد الجليل المحسن ومنصور الناس وعبدالرسول
العسيف وحسن علي المحاسنة وعبد الرسول الدهان
والمرحوم احمد سليم والكثير من شباب الدبابية والشويكة
وغيرهم.
و تحصل الفريق على بطولة المنطقة الشرقية عام 1394ه
بعد تغلبه على الفتح من االحساء على ملعب صفوى ،وكان
حينها كابتن الفريق االستاذ ميرزا الضامن ( . ) ١

رياضة

نادي الهدى وإنجازات الصعود

تعتبر قدرة المجتمع على التعاون من
العناصر األساسية لالزدهار .كثير من
الخدمات هي منافع عامة ،تحقق أقصى
فائدة ترجى منها إذا توافرت واستخدمت
بشكل جماعي.
والنادي من أهم المؤسسات االجتماعية
التي تعنى بالسالم والتعاون ،وله تأثير
إيجابي على شخصية أبناءنا الالعبين.
ونادي الهدى يعد من أبرز أندية المملكة
من حيث النتائج المختلفة ،يحققها 500
العب ينتشرون في  10ألعاب رياضية.
اهم نتائج أبنائنا األبطال حصول لعبة األثقال على الدرع العام
الموسم المنصرم .وحصول التايكوندو على المركز األول في
تركيا هذا العام وصعود العبي كرة الطاولة للممتاز في فئتي
الناشئين والشباب وصعود الفريق األول لدوري الدرجة األولى
في سابقة هي األولى في تاريخ هذه اللعبة بالنادي.
وايضا صعود ناشئين كرة اليد لدوري الممتاز وحصول بطل
المبارزة أحمد آل حسين ،على المركز الخامس في بطولة كأس

الساتااليت والتي أقيمت في مدينة سان خوزيه بكوستاريكا .كما
شارك  9من العبي المبارزة األبطال ضمن المنتخب الوطني في
مختلف البطوالت المصنفة عالميا.
وقوفنا مع النادي ،والتعاطف معه ،ودعمه ماديا ومعنويا أمر
بديهي لمجتمع متحضر يعي أهمية هذا الصرح االجتماعي
المميز.
حسين آل عبد المحسن
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طائرة شباب االبتسام تحلق بالذهب
كتب /وسام فيصل
حقــق فريــق شــباب نــادي االبتســام بــأم الحمــام المركــز األول فــي
بطولــة دوري شــباب الممتــاز لكــرة الطائــرة بعــد فوزهــم علــى فريق
الهــال بثالثــة أشــواط مقابــل شــوط واحــد وذلــك فــي المبــاراة
النهائيــة للــدوري الممتــاز لكــرة الطائــرة.
تفــوق االبتســام فــي الشــوط األول والثانــي بنتيجــة  20-25و-25
 18بعدهــا عــاد الهــال وكســب الشــوط الثالــث بنتيجــة .12-25
اال ان شــباب االبتســام بعزيمتهــم وإصرارهــم تمكنــوا مــن حســم
الشــوط والمبــاراة بنتيجــة  21/25وخطــف الشــوط الرابــع للمبــاراة
ليفــوز االبتســام ببطولــة الــدوري الممتــاز
المعــروف أن المبــاراة النهائيــة اســتضافها نــادي الهــال بالريــاض.
واســتطاع فريــق الخليــج خطــف الميداليــة البرونزيــة أمــام األهلــي.
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حوار

حوار

« زهرة الضامن» كفيفة تجمع الفنون بين يديها
وتمثل المملكة في محافل عالمية

حوار :جمال الناصر
أن تكون طموحاتك مكللة بالعزم واإلرادة ،فإنه النجاح بذاته ،نعم ،قد يكون ثمة صعوبات تعترض طريقك ،أمنياتك ،رغبتك العارمة
ً
مجدفا ،لتلبي مواهبك ،لتشبعها ،الشرفات بالضوء ،ورائحة الفل والبنفسج،
يف النجاح ،أن تؤمن بأنه ال شيء مستحيل ،لتبحر
جزئيا ،جتيء من عمق األلم ،ال
الياسمني ،هكذا ،تصبح مسافات البصر يف طهرها ،برغم كونك " كفيفً ا" ،تعاني ضعف البصر
ً
نبراسا ،يضيء لآلخرين ،سبل النجاحات.
تستجدي شفقة ،أو نظرة حنان ،تأتي ،لتكن حياتك،
ً
همسا ،ينعش فضاءات البوح،
الكفيفة زهرة الضامن ،املنحدرة من بلدة سنابس يف محافظة القطيف ،يف أذني «القطيف اليوم»
ً
مطرا ،يغذي التراب ،القتطاف أحاله ثمر يانع.
تبعثها ،مع الغيمات الزرقاء،
ً

س :عرفينا على بطاقتك الشخصية
والفنية؟
ج :ڈ علي الضامن ،من مواليد منطقة
سنابس مبحافظة القطيف ،خريجة
بكالوريوس إعالم مرئي ومسموع،
وحال ًيا طالبة ماجستير إعالم .بداياتي
الفنية ،كانت منذ الطفولة ،عبارة عن
مشاركات يف املعارض الفنية ،املدرسية
داخل اململكة ،ويف املرحلة الثانوية
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التحقت بدورة النحت على اخلزف يف
مركز رعاية املكفوفني بالقطيف ،التابع
جلمعية مضر اخليرية ،مع الفنانة عبير
البشراوي.
أنك كفيفة
س :بحسب ما وصلني ِ
ضعف بصر ،-ماذا عن هذا األمر ،وهللديك؟
يشكل إعاقة ،أم ال
ِ
ج :نعم ،أنا كفيفة جزئ ًيا ،يف احلقيقة لم
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أشعر يو ًما أن إعاقتي تشكل لي عائ ًقا
بفضل اهلل ،وبوجود احمليطني بي من
أسرتي ،وتشجيع من يؤمنون بقدراتي
من أفراد املجتمع ،لكن يف الوقت
الراهن ،نعم نواجه الكثير من الصعوبات
خصوصا
بسبب ضعف البصر الشديد،
ً
أثناء البحث عن فرص وظيفية ،لتكون
أول عقبة نواجهها عدم سالمة احلواس.

حوار
لديك منذ
س :هل ضعف النظر
ِ
الوالدة؟ وهل ثمة متابعة عالجية
خصوصا أن العلم الطبي
تتابعينها،
ً
سراعا ،هل هناك خطوات
يتطور
ً
عالجية؟
ج :أنا كفيفة منذ الوالدة ،بسبب تأثير
األكسجني الزائد يف احلاضنة ،أصبت
بانفصال يف شبكية العني ،وضمور
يف األعصاب ،والرأرأة ،ومع املتابعة
املستمرة ،لألسف ال يوجد عالج ،حتى
مع التطور العلمي يف مجال الطب.
س :حدثينا عن تدرج مراحلك
الدراسية ،كذلك الوظيفية؟
ج :التحقت مبعهد النور للكفيفات
مبحافظة اإلحساء ،ثم انتقلت الستكمال
دراستي مبشروع الدمج اجلزئي مبدينة
سيهات من الصف الثالث االبتدائي،
حتى الصف السادس االبتدائي ،تليها
مرحلة الدمج الكلي يف املرحلتني
املتوسطة والثانوية بسيهات ساب ًقا،
واملطبق حال ًيا مبحافظة القطيف،
بعدها التحقت بجامعة امللك سعود
بالعاصمة الرياض ،وبعد استكمال
السنة التحضيرية ،تخصصت بقسم
اإلعالم ،والعلوم السياسية مسار
مرئي ،ومسموع ،ثم التحقت ببرنامج
املاجستير واخترت اإلعالم اجلديد.
يف مرحلة البكالوريوس ،كنت عضو يف

جلنة اإلذاعة والتليفزيون ،وجلنة إعداد
التقارير الصحفية يف نادي اإلعالميات،
التابع لقسم اإلعالم بكلية اآلداب،
وعضو يف املجلس االستشاري ،وعضو
يف جلنة اإلعالم يف سكن الطالبات
اجلامعي ،وإعالمية متطوعة يف احملافل،
التي تقام يف اجلامعة.
س :اجلامعة يف حياتك الدراسية ،كيف
واجهتك
لونها ،وما أبرز املواقف التي
ِ
فيها ،باختالف أثرها ،السعد واحلزن،
كذلك مرحلة املاجستير ،ما حيثياتها
ويف أي تخصص ستكملينها؟
ج :املرحلة اجلامعية بالنسبة لي هي
مرحلة حتقيق الطموحات ،حتى وإن
واجهتني بعض الصعوبات ،لكنها من
أجمل املراحل الدراسية .ومن الصعوبات
التي واجهتني خالل دراستي اجلامعية،
عدم توفر الكثير من املراجع ،التي
تخدم تخصصي ،ومحدودية األفكار
يف املشاريع التي قمت بتقدميها
خالل القاعات الدراسية بسبب بعض
املعوقات ،مثل عدم القدرة على اخلروج
بشكل متكرر ،إلجناز مشاريعي بصورة
ترضيني ،وذلك لعدم توفر املرافق بشكل
مستمر ،ويف بعض األحيان القوانني
الصارمة املفروضة على الطالبات داخل
السكن اجلامعي ،ومبا أنني كفيفة ال
تتوفر أجهزة يف مجال اإلعالم تتناسب

مع قدراتي البصرية .وبالتأكيد واجهتني
الكثير من املواقف السعيدة واحلزينة
خالل سنوات الدراسة يف اجلامعة ،ومن
أكثر املواقف حز ًنا نظرة أعضاء هيئة
التدريس لذوي االحتياجات اخلاصة
بالشفقة ،أو محدودية املجاالت املتاحة
لهم ،لكن بحمد اهلل استطعنا تغيير
الكثير من وجهات النظر يف العديد
من التخصصات احلديثة ،كاإلعالم،
والقانون ،وحتول هذا املوقف إلى
الفخر واالعتزاز مبنسوبات اجلامعة
من طالبات ذوي اإلعاقة ،وهذا املوقف
بالنسبة لي ً
أيضا من أجمل املواقف التي
أسعدتني عندما أثبت ملن حولي عكس
ما تصوروه مسب ًقا .أما بالنسبة ملرحلة
املاجستير ،فقد تخصصت يف اإلعالم
اجلديد وسوف أطبق رسالتي على موقع
"يوتيوب" ،يف املجتمع السعودي ،لكن
يختلف كثي ًرا عن مرحلة البكالوريوس
التي تعتمد على اجلانب امليداني،
والتطبيقي ،أما يف مرحلة املاجستير
فاإلعالم أكادميي بالدرجة األولى ومبني
على البحث العلمي.
س :اختيارك تخصص اإلعالم ،الذي
ميدانيا
يحتاج البصر احلاذق ،والتواجد
ً
يف احلدث اخلبري ،أحيانًا كثر ،واملتابعة،
اخترت هذا التخصص ،وهل ثمة
ملاذا
ِ
صعوبات واجهتك يف دراسته؟
ج :اخترت تخصص اإلعالم حتى أحقق
حلم طفولتي ،ويف احلقيقة وجدت
نفسي يف تخصص اإلعالم أكثر من بقية
التخصصات ،إصراري على التخصص،
كان بنا ًء على ميولي للتصوير والكتابة
واإللقاء ،باإلضافة إلى االطالع على كل
ما هو جديد ومميز .ومن الصعوبات
التي واجهناها :عدم توفر األجهزة
واملعدات ،والبرمجيات ،التي تتوافق
مع قارئات الشاشة ،إلجناز املشاريع
يف اجلامعة ،وقلة املراجع التي تعنى
باإلعالم يف املكتبة اجلامعية ،وندرة
اجلهات التي تدعم وتتبنى طالبات
اإلعالم أثناء الدراسة ،أما بالنسبة
للعمل امليداني ،فكنت أجد لنفسي بدائل
بشكل مستمر باالتفاق مع أعضاء هيئة
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التدريس ،كاختيار البرمجيات ،واألفكار،
التي تالئم قدراتي.
س :طموحك إلى أين مداه ،وخط
االستواء؟
ج :ليس لطموحي نهاية ،كلما شعرت
أنني شارفت على الوصول لهديف،
اكتشف أنه ما زال أمامي الكثير ،حتى
أصل ألعلى هدف .يف البداية ،كان
طموحي دراسة تخصص اإلعالم،
حتى أبرز صوت ذوي االحتياجات
اخلاصة ،وبعد التخرج أصبح طموحي
أكبر ،لذا واصلت مسيرتي الستكمال
مرحلة املاجستير ،وأمتنى ممارسة
العمل اإلعالمي بالصورة ،التي تخدم
مجتمعي.
عامليا،
س :حدثينا عن متثيلك اململكة ً
بالتفصيل -إن أمكن ،-كذلك متثيلها يف
مملكة البحرين ،متى كان ويف أي أمر،
وماذا حققتم؟
ج :يف البداية مت اختياري من قبل
امللحقية الثقافية بالسفارة البريطانية
للمشاركة يف مشروع النور الهشة ،وهو
عبارة عن ورش عمل فنية يف الرسم
والنحت ،باإلضافة إلى تصوير فيلم
وثائقي ،وزيارة معهد رية للتوحد ،مع
الفنانة ريتشل ،عام 2014م ،تلتها
مشاركتان يف دولة بريطانيا ،املشاركة
األولى " آرت إيفل" ،والثانية " داد
فيست"  ،كذلك تخللت العديد من
النشاطات الفنية ،كالورش وتقدمي
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األعمال وزيارة أهم املعارض واملتاحف
الفنية ،وأثناء زيارتنا ملعرض هنا وهناك،
كانت املفاجأة وجود صورتي من بني
الفنانني األوائل على مستوى العالم،
والوطن العربي عام 2016م.
س :ما أبرز اإلجنازات التي حتققت
لديك ،وتفخرين بها؟
ِ
ج :من أبرز اإلجنازات التي حققتها،
القيام بعرض قصتي كنموذج ناجح
عبر األفالم الوثائقية داخل اجلامعة
وخارجها ،ومن أبرزها فيلم “زهرة”،
احلائز على املركز األول على مستوى
جامعة امللك سعود لعام 2016م،
باإلضافة إلى العديد من األفالم
التوعوية ،التي تعنى بالتقنيات املساندة
للمكفوفني يف اجلامعة لعام 2017م،
وإضافة سيرتي الذاتية يف كتاب " همم
قهرت املستحيل" لعام 2017م.
س :كتاب "همم قهرت املستحيل" ،ما
فكرته؟
ج :فكرته جمع سير أصحاب الهمم
مبختلف الشخصيات الدينية
والتاريخية ،عامل ًيا ومحل ًيا.
س :بكلمات موجزة ،عرفينا على فيلم "
زهرة" ؟
ج  :فيلم "زهرة" يحكي قصة جناحي
من الطفولة وطموحي يف قسم اإلعالم
واملجال الفني ،واستغرق يف العرض ٦
دقائق.
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س :ماذا عن مواهبك التي تتقنيها يف
الزاوية األخرى عن اإلعالم ،كالنحت
على اخلزف والتصوير وتصميم مقاطع
الفيديو الصغيرة وغيرها -إن وجد-
كذلك مشاركاتك يف احلمالت التوعوية
التي ُتعنى بذوي اإلعاقة؟
ج :بالنسبة ملوهبة النحت على اخلزف،
أمارسها يف أوقات الفراغ ،أو أثناء
املشاركة يف املعارض الفنية ،وهي
عبارة عن بناء مجسمات "الدما" ،من
نسج اخليال ،أما عن موهبة التصوير
وتصميم مقاطع الفيديو القصيرة،
فأحب ممارستها أكثر األوقات،
أستعرض خاللها ذكرياتي ويومياتي
يف اجلامعة ،أو بعض مشاركاتي يف
الفعاليات ،واملعارض عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى
الكتابة التي أزاولها بشكل مستمر،
لتدوين بعض اخلواطر ،أو القصص
القصيرة ،وحترير األخبار الصحفية بني
احلني واآلخر ،أما بالنسبة للحمالت
التوعوية ،التي تعنى بذوي االحتياجات
اخلاصة ،فأحرص على التواجد فيها
بشكل دائم للمشاركة يف األركان الفنية،
إلبراز موهبتي يف النحت على اخلزف،
والرسم باستخدام اخلامات املختلفة،
واألركان التعريفية بذوي االحتياجات
اخلاصة ،لتسليط الضوء على قدراتهم،
وتوعية املجتمع حول كيفية التعامل مع
هذه الفئات ،باإلضافة إلى أبرز التقنيات
املساندة احلديثة ،ولم تقتصر املشاركات
على احلمالت التوعوية واملهرجانات
فقط ،وإمنا امتد دورنا حلضور القاعات
الدراسية ،حتى للحديث عن ذوي
االحتياجات اخلاصة ،ليس كعنصر ناجح
وملهم يف املجتمع فقط ،وإمنا لبيان أبرز
التحديات ،واملعوقات ،واحلقوق التي
يجب تسليط الضوء عليها يف املجتمع.
س :حدثينا عن الدورات التدريبية يف
مجال احلاسب اآللي ،ومجال النحت
على اخلزف؟
ج :بالتعاون مع مركز رعاية املكفوفني
بالقطيف ،قمنا بتقدمي دورات يف
احلاسب اآللي ،املتعلقة بحزمة
املايكروسوفت أوفيس مثل :الباوربوينت،

حوار
ودورة اإلنترنت ،أما دورة النحت على
اخلزف ،فتم تقدميها يف مركز رعاية
املكفوفني ً
أيضا العام املاضي ،ضمت
عشر متدربات قدمنا خاللها أساسيات
النحت ،باإلضافة إلى التعرف على
أهم األدوات املستخدمة ،وإخراج العمل
بصورته النهائية ،باإلضافة إلى إقامة
العديد من الورش املباشرة للنحت على
اخلزف يف الكثير من املهرجانات على
مستوى اململكة.
أنت مشتركة يف جماعات
س :هل ِ
فوتوغرافية ،أو تشكيلية ،أو غيرها من
اجلماعات التي ُتعنى بالفنون البصرية
يف محافظة القطيف؟
ج :بصراحة لم ألتحق بأي جماعة تعنى
بالفنون يف احملافظة ،لعدم تواجدي
بشكل دائم يف منطقة القطيف بسبب
ظروف الدراسة ،وإلى اآلن لم أجد
الفرصة املناسبة لالنضمام ،لكن أنا على
اتصال دائم بالعديد من اإلعالميني،
والفنانني ،والفنانات على مستوى
القطيف ،ومن أبرزهم الفنانة كرمية
املسيري ،والفنانة عبير البشراوي،
باإلضافة إلى العديد من الفنانني على
مستوى اخلليج.

س :ما تقييمك لإلعالم يف محافظة
القطيف ،وتعاطيه مع ذوي االحتياجات
اخلاصة؟
ج :كل اجلهود اإلعالمية املبذولة تستحق
الثناء على مستوى احملافظة على العطاء
املتميز ،وبالنسبة لذوي االحتياجات
نوعا
اخلاصة ،ال يزال اإلعالم بعي ًدا ً
ما عن تسليط الضوء على أهم النقاط
التي يجب أن تصل للجهات املعنية ،مثل:
إبراز معاناة ذوي االحتياجات اخلاصة،
ومنها قلة اجلامعات التي حتتضن هذه
الفئات ،وعدم توفر فرص وظيفية للكثير
من اخلريجني من مختلف املجاالت،
وغيرها .دائ ًما نرى اجلانب اإليجابي
يظهر يف اإلعالم ،بالطبع هذا ليس على
مستوى احملافظة فقط ،وإمنا بشكل
عام.
عملت
س :ما اجلهات اإلعالمية التي
ِ
فيها ،حلد اآلن ،كمحررة صحفية ،أو
سواها؟
ج :عملت ،كمحررة يف صحيفة " البلد"
اإللكترونية ،وحال ًيا متطوعة يف اللجنة
اإلعالمية بجمعية مضر اخليرية ،أما
على مستوى اجلامعة ،فكنت عضوة يف
نادي اإلعالميات ،باإلضافة إلى تغطية
الفعاليات والندوات.

س :اإلعالم يف محافظة القطيف ،ماذا
ينقصه برأيك ،ليتطور ويرتقي؟
ج :ينقصه شيء واحد فقط ،العمل يف
غرفة إخبارية موحدة ،حتت إشراف
رئيس حترير ،تصب يف جميع أنحاء
احملافظة.
س :ما تقييمك للجنة اإلعالمية
يف جمعية مضر ،وما النصائح التي
تقدميها لها ،بحكم كونك متخصصة يف
أكادمييا؟
اإلعالم،
ً
ج :يف احلقيقة عطاء جلنة اإلعالم
يف جمعية مضر اخليرية ،رائع ،حيث
الحظت روح الفريق متجانسة أثناء
العمل ،كما ملست اإلبداع والتميز من
ناحية التحرير وتصميم اجلرافيك،
ومن بني األفكار املميزة ً
أيضا ،النشرة
الشهرية ،التي تعطي القراء نبذة
مختصرة عن أبرز األخبار والفعاليات
فيها ،وأمتنى من جلنة اإلعالم يف
جمعية مضر اخليرية ،مواصلة النشاط
والعمل كفريق دو ًما لالرتقاء ،نحو
األفضل.
س :سؤال يخطر يف ذاتك اآلن ،تتمنني
سألناك إياه؟
لو
ِ
ج :ما الذي أمتناه اآلن؟ أمتنى من
جميع املسؤولني النظر يف مستقبل
اخلريجني واخلريجات من
ذوي االحتياجات اخلاصة
الوظيفي وإتاحة الفرص لهم
للمشاركة يف تقدمي اخلدمات
يف املجتمع ،ألننا منتلك طاقات
تتميز باإلبداع يف الكثير من
املجاالت ،احلرفية والتقنية.
لك ،ما هي
س :كلمة أخيرة ِ
وملن توجهينها؟
ج :يف البداية ،الشكر اجلزيل
لـ«القطيف اليوم» على إتاحة
الفرصة لي للحديث ،وأتقدم
بالشكر ً
أيضا لكل شخص قدم
الدعم لي على الصعيد املعنوي
واملادي يف دراستي اجلامعية،
وعلى املستويني الفني،
واإلعالمي.
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مقالة

٢-٢

الشاعر جعفر الخطي ..
وترنيمة الغربة

فؤاد نصراهلل

* مجاراة سرى البرق:
تتنوع أغراض الشعر لدى الخطي  ،وفي كل قصيدة تختلف
انطالقاته ووثباته الشعرية المبنية على خبرة شاعر مبدع .
لقد رحل من القطيف إلى أوال ومنها إلى شيراز  ،حامال على
كاهله معاناة شخص أثقلت ظهره المحن .فحين طلب منه الشيخ ويستمر النص في كشف ما تتميز به " الحرائر " في زمن
البهائي مجاراته في قصيدة كان مطلعها :
يختلط فيه الخبيث بالطيب  ،فيقوم الشعر بدوره في الكشف
ســرى البــرق مــن نجــد فهيــج تــذكاري
عن المعادن األصيلة  .وهو شعر به جمال خالص  ،ورونق بهي ،
عهو ٌد بحزوى والعذيب وذي قار يعبر عن قريحة خصبة وعقل ذكي ووجدان يفيض بالصفاء :
تمكن الشاعر الخطي من إجابة طلبه في الحال بعد أن
حرائـــر ينظـــرن األصـــول بأوجـــه
اعتزل إلى جانب المجلس،مع أن الشيخ المجلسي أمهله شهرا
تغـــص بأمـــواه النضـــارة أحـــرار
لمعارضة القصيدة  ،فكتب قصيدته الفريدة  ،وكان من أبياتها:
معاطيـــر لـــم تغمـــس يـــ ٌد فـــي لطيمـــة

فأصبحــت قــدْ أنفقــت أطيــب مــا مضــى
من العمـــر فيها بين عـــون وأبكار
نواصــع بيــض لــو أفضــن علــى الدجــى
سناهن الستغنى عن األنجم الساري

هــى الــدار تستســقيك مدمعهــا الجــاري
فســـقيا ً فأجـــدى الدمـــع مـــا كان للدار الشيخ جعفر الخطي كتب تلك القصيدة في جلسة واحدة
فـــا تســـتضع دمعـــا ً تريـــق مصونـــه
بمجلس الشيخ البهائي رغم أنه منح بقية الشعراء ما يتجاوز
لعزتـــه مـــا بيـــن نـــؤى وأحجـــار اسبوعين  ،وهو نوع من التحدي الذي فرضه الشاعر على

لهـــن وال اســـتعبقن جونـــة عطار

ويستمر الخطي في قصيدته  ،محمال إياها قدرا من المديح
نفسه ،فهو يتمرد على كل من يبكي بدموع مدرارة على األحجار
 ،مع مسحة من الحكمة التي طالت النص  ،وحركت خيال
 ،ويتباكى على االطالل القديمة.
المتلقي:
موقف ثوري أو هو قريب من ذلك  ،ال يصدر إال عن شاعر
فأنــت امــرؤٌ قــدْ كنــت باألمــس جارهــا
واع ومثقف بمقاييس عصره  ،يعرف كيف يخلع مشاعره على
وللجـــار حقٌ قدْ علمـــت على الجار الطبيعة  ،فيدخل في عالقة جدلية مع الظواهر من حوله ،
عش ــوت إل ــى الل ــذات فيه ــا عل ــى س ــنا
كلوامع النجوم  ،وندى الصباح  ،وقلق البحر.
شـــموس وجوه مـــا يغبـــن وأقمار مضى الشاعر الخطي ليكمل ما بدأه بنفس الروح  ،محاوال
يلجأ الشاعر إلى خبرته في التعامل مع الرموز من أبناء عصره ان يحيك قصيدته بألفاظ استقاها من خبرته مع كتب التراث
بشكل يدل على أريحيته  ،وقوة أسلوبه  ،وقدرته على النفاذ
الغنية بالكنوز اللغوية واألسلوبية :
إلى أعماق األشياء  .إن الشاعر يتأمل العمر ويقتحم الدجى
جهلــت علــى معــروف فضلــي فلــم يكــن
 ،ويقتنص األنجم في لغة معاصرة  ،ال تخلو من السحر الفني
ســـواه من األقوام يعـــرف مقداري
العذب:
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يخفيها الطير النادر والوحش الغريب  ،وحتى هذه االطالل
علـــى أنـــه لـــم يبـــق فيمـــا أظنـــه
من األرض قط ٌر لم تطبقه أخباري ال تمنحك الراحة النفسية فتستمر في معايشة حالة القلق
يستعرض الخطي شهرته  ،فيفخر باسمه  ،وبما أنجزه من علوم والتهدم:
وشعر ومعرفة في زمن يندر فيه العطاء  ،لذلك لم يكن مستغربا لـــك الخيـــر ال تذهـــب بحملـــك دمنة
البلى واســـتوطنتها األواب ُد
أن يعود لتأمل ذاته في مرآة معاصريه :
محاهـــا ِ

فمـــا هـــي إن خاطبتهـــا بمجيبـــة
وإن جاوبت لم يشـــفِ ما أنت واج ُد

وال غـــرو فاإلكســـير أكبـــر شـــهرة
ومازال من جهل به تحت أستار
تتوالى على النفس آالم وحسرات مثلما يموت المرء ظمئا فيما
متـــى بـــل ّ بـــي كفـــا ً فليـــس بآســـف
علـــى درهـــم أنّ لـــ ْم ينلـــه ودينار الماء من حوله في كل أحواله من الجريان والركود  .ويشبه

الخطي الذي مر بحاالت من الفقر المدقع  ،ال يهمه المال بقدر
ما يفكر في علو الشأن بقصائده وأفكاره وقدرته على أن يخلد
بشعره الحي  ،الفعال  ،المؤثر .
ما أجملها من لغة  ،وما أعظمه من تصوير يأخذك إلى عالم
اإلبداع اآلسر  ،فإذا أنت في حضرة الشعر الناضج الجزل الذي
يتخطى السطح الساكن ليبحث في األعماق .

* البطولة في حرب  ..الصمود في قتال:
له من اآلثار المنشورة بين الناس ديوان شعره المشهور ،نقتطف
منه ما يخص اإلمام الحسين عليه السالم  ،وسندرك على الفور
أن هذا الشاعر كان قادرا على التفاعل الحي واألخاذ بالقضايا
التي ثارت في عصره  ،مثلما نجد في هذا النص المدهش  ،عن
الحنين وسقوط الدمع في تلك الديار التي له معها ذكريات ال
تنسى:

اإلمام الحسين عليه السالم وأصحابه باألسد الهصور في
إقدامه وشجاعته الفائقة ،وقد حفت به األسود اللوابد:

ولكـــن هلـــم الخطـــب فـــي رزء ســـ ّيد
جـــار وراك ُد
قضـــى ظمـــأ والمـــاء
ٍ
كأنـــي بـــه فـــي ث ّلـــة مـــن رجالـــه
حـــف بالليـــث االُســـود اللواب ُد
كما
ّ

ودليل شجاعته انه يخوض بأصحابه المخلصين األشداء ،
ميادين القتال فتبدو في حربه شجاعته العلوية  ،وهو يخوض
بهم بحر الوغى وكأنه يرد الماء الكوثر العذب لبسالته وبسالة
أصحابه الخلص .ثم يصف تفصيالت االشتباك مع العدا  ،حيث
ترى الرماح مصوبة لقلوب األعدء  ،فيتساقطون قتلى وكلمى :

يخـــوض بهـــم بحـــر الوغـــى فكأنـــه
لـــوارده عـــذب المجاجـــة بـــار ُد
وجـــردوا
إذا اعتقلـــوا ســـمر الرمـــاح
ّ
ســـيوفا ً أعارتهـــا البطون األســـاو ُد

معــاهدهــــــم باألبرقيــــــن هوامـــــ ُد
رزقـــن عهـــادَ المزن تلـــك المعاه ُد تلك الرماح تطعن بقوة إيمان وعقيدة وذكاء فتطعن في الصدور
والنحور  ،لكونها تكون في لحظات الصدام  ،مكشوفة وغير
ولـــوال احمـــرار الدمع النبعثـــت لها
ســـحائب دمـــع بالحنيـــن رواعـــ ُد مخفية  .بالرغم من أن أولئك األعدء ا قد ستروا أجسادهم

ويعود ليرصد تفاصيل ما وقع مع " الوحش" في صور منتزعة
من واقع تلك البيئة التي عرفها  ،فكأنه ملك وسط حاشيته ،
تنصت على حديثه وتنفذ ما يشير به :

بالدروع والخوذات  .إنها الحرب التي تكشف قوة وبأس الفارس
الفذ عند مالقاة األعداء :

فليـــس لهـــا إالّ
الصـــدور مراكـــز
َ
وليـــس لهـــا إالّ
النحـــور مغامـــ ُد
وقفـــت بهـــا والوحش حولـــي كأنني
َ
بهـــن مليـــك حولـــه الجند حاشـــ ُد يالقـــون شـــدات الكمـــاة بأنفـــس
إذا غضبـــت هانـــت عليها الشـــدائ ُد
ســـرح فـــي أكنافها الطـــرف ال أرى
اُ ّ
ســـوى أشعت أشـــجته أمس الوالئ ُد يواصل الشاعر جعفر الخطي قصيدته المحملة بلغة جزلة

تكشف عن ثراء لغوي أصيل  ،لكنه هنا يصورمشهد سقوط آل
إنه يتلفت هنا وهناك  ،يريد ان يسأل من يفيده عن أسرار
الحسين وأصحابه صرعى على األرض  ،أشبه وكأنهم النخيل
تخص ذلك المكان وسكانه  ،لكن هل يا ترى يمكن ان تجيب "
الحمائم" فتشفي الغليل ؟ بالطبع ال يتلقى سوى الصمت المبين :الشامخات التي أماتهم العواضد  .وهنا نالحظ اثر بيئة
وإالّ ثالثـــا ً كالحمائـــم ج ّثمـــا ً
القطيف في تشكيل الصور الشعرية المتالحقة  .وهو يواصل
ونؤيـــا ً عفتـــه الذاهبـــات العوائـــ ُد تصوير المعركة وفرسانها الذين حققوا كرامة الشهادة بشموخ
تحر
وإباء منقطعي النضير:
وأســـألها عـــن أهلهـــا وهي لـــم ْ
جوابا ً وهل يســـتنطق العج َم ناشـــ ُد

إن االطالل التي درست والبيوت التي هدمت وتحولت إلى آثار
منكسة  ،توشك أن تجيب وتكشف عن األسرار  ،التي يكاد

إلــى أن ثــووا في األرض صرعى كأنهم
نخيـــل أمالتهـــن أيـــ ٍد عواضـــ ُد
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الحفـــاظ ســـمت بهـــم
اُولئـــك أربـــاب َ
النفوس األماج ُد
إلى الغاية القصوى
ُ

مقالة

إنها الحرب التي فتكت بالمقاتلين األشاوس الذين صمدوا أمام
أعتى الجيوش منافحين عن ابن بنت رسول اهلل  ،إذ لم يعد
هناك مهرب من المصير المحتوم،إنها الحرب الفتاكة،وبقي
أبوعبداهلل الحسين وحيدا فريدا الذي يكمل ملحمة الخلود:

ولـــم يبـــقَ إالّ واحـــد النـــاس واحداً
يكابـــد مـــن أعدائـــه مـــا يكابـــ ُد
يكــــــر فنيثالـــــــون عــنـــــه كأنـــهم
مهـــا ً خلفهـــن الضاريات شـــوار ُد

ويواصل الشاعر رصد تفصيالت المعركة واصفا اإلمام الحسين
الذي يقتحم ساحة الوغى ثم يخرج منها ليلتمس راحة ما
وسرعان ما يعود لضجيجها وغبارها  ،وهاهو يستعرض موقفه
في حماية حرم رسول اهلل الطاهرات بدفع األعداء عنهن .
كاألسد،بل أشجع ،حين يدافع عن عرينه:

يحامـــي وراء الطاهـــرات مجاهـــداً
بأهلي وبي ذاك المحامـــي المجاه ُد
فماالليث ذو األشـــبال هِيج على طوى
بأشـــجع منـــه حين قـــل ّ المســـاع ُد

ويواصل شاعرنا بجزالته اللغوية وثرائه المعجمي وصل ما
انقطع من مظاهر الحرب  ،فهاهو األمام الحسين يخوض
المعركة ثابت الجنان إلى أن تكاثرت عليه األعداء وأوهنته
السهام وأضعفه طعن الرماح فسقط هاويا على األرض على
وجهه في حالة سجود  .وهنا يربط الفعل القتالي بفريضة
الصالة:
وال ســـمعت اُذنـــي وال اُذن ســـامع
بأثبـــت منه في اللقـــا وهو واح ُد
إلى أن أســال الطعن والضرب نفســه
فخر كما يهوي إلى األرض ساج ُد
ّ
فلهف ــي ل ــه والخي ــل منه ــن ص ــادر
خضيب الحوامي من دماه ووار ُد
فـــأي فتـــى ظ ّلـــت خيـــول اُم ّيـــة
تعـــادى علـــى جثمانـــه وتطار ُد
يبدي الشاعر تفجعه وألمه لسقوط ابن بنت رسول اهلل .ثم
يشير إلى جلوس شمر على صدره وقطع رأسه الشريف:
وأعظ ــم ش ــيء أن ش ــمراً ل ــه عل ــى
جناجـــن صدر ابن النبـــي مقاع ُد
فشـــ ّلت يـــداه حيـــن يفـــري بســـيفه
مق َّلـــد مـــن ُتلقـــى إليـــه المقال ُد
إنه مشهد عظيم ومفجع بحق حين يذبح أفضل إنسان على وجه
البسيطة في زمانه على يد حثالة األمم:
وإن قتيـــاً م ّيـــز الشـــمر شـــلوه
ألكـــرم مفقـــود يبكيـــه فاقـــ ُد
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ـى بمحانــي الطــف شــلواً ورأســه
لقـ ً
ّ
الخـــط وار ُد
ينـــوء به لدن مـــن
يستغرق الشاعر في حزنه وتفجعه  ،في رثاء أبي عبداهلل
وأصحابه الذين أصبحوا موائد للطيور الجارحة  ،متجاوزا
حدود األلم القصوى:
ولهفـــي علـــى أنصـــاره وحماتِـــه
وهـــم لســـراحين الفـــاة موائ ُد
مض ّمخـــة أجســـادهم فكأنهـــم
عليهن من حمر الدماء مجاســـ ُد
لقد كان مشهدا فريد أقرب إلى األسطورة إنها مأساة الطف
" كربالء " التي شهدت مصارع الكرام من بيت النبوة  ،وكذا
صحبة وقفوا مع الحق ودافعوا عن القيم حتى نالوا كرامة
الشهادة:
تضــيء بهــم أكنــاف عرصــة كربالء
وتظلـــم منهـــم أر ُبـــع ومشـــاه ُد
أنـــس النســـاء كأنهـــا
أنـــس ال
وإن
َ
َ
يع مـــن أوكاره وهو هاج ُد
قطا ً ِر َ
إنها الجريمة الكبرى التي أظهرت رجس األعداء وتجاوزهم
وابتعادهم عن أدنى الفضائل والقيم العربية واإلسالمية  ،بعد
أن كشفوا ستر حرم رسول اهلل الطاهرات العفيفات المصونات
حتى صارت براقعهن األيدي :
خ ــوارج م ــن أبياته ــا وه ــي بعده ــا
ألرجـــاس حرب بالحريـــق مواق ُد
س ــوافر بع ــد الص ــون م ــا لوجوهه ــا
براقـــــــــع إال أذرع وســـــواع ُد
ثم يصف الشاعر ماوقع للنساء الطاهرات بعد مصرع ابي
عبداهلل ووأبنائه وجاله من األهل واألنصار،حيث تم اقتيادهن
بعد االسر وسلبت قالئدهن .ولم يتوقف األمر عند هذا فقد
انهال عليهن األعداء بالسياط يقودوهن كما تقاد األنعام وهن
صابرات محتسبات:
إذا هـــن ســـ ّلبن القالئـــد ُجـــددت
من األســـر فـــي أعناقهـــن قالئ ُد
و ُتلـــوى علـــى أعضادهـــن معاضـــد
من الضرب إذ ّ
تبتز منها المعاض ُد
نـــوادب لـــو أن الجبـــال ســـمعنها
تداعـــت أعاليهـــن فهي ســـواج ُد
إذا هـــنّ أبصـــرن الجســـوم كأنهـــا
نجـــوم على ظهر الفـــاة رواك ُد
وشِ ـــمن رؤوســـا ً كالبـــدور تق ّلهـــا
الركـــي موائ ُد
رمـــاح كأشـــطان
ّ
ويستمر في وصف السبايا ومنظرهن الدامي  ،وهن في سالسل
االسر ،تتصدع الجبال الجالمد حزنا عليهن ورأفة بحالهن:
تداعيـــن يلطمـــن الخـــدود بعولـــة
تصـــدّ ع منها القاســـيات الجالم ُد

ويخمش ــن باألي ــدي الوج ــوه كأنه ــا
دنانيـــر أبالهـــن بالحـــك ناقـــ ُد
إنه بحق مشهد مفجع.نسوة من نسل الرسالة وخيرة الناس
يتعرضن لهذا التنكيل  ،والحقيقة أن الشاعر الخطي أن يصف
المعركة وحال السبايا كما لو كان شاهدا.ورغم المأساة إال أنه
اليمكننا إال اإلشارة إلى تشبيه الشاعر وجوه السبايا بالدنانير
التي أبالها حك الناقد ،وهن يخمشن وجوههن  .وهو تشبيه
رائع رغم المأساة.
وظلـــن يـــردّ دن المنـــاخ كأنمـــا
تع ّلـــم منهـــن الحمـــام الفواقـــ ُد
في ــا وقع ــة م ــا أح ــدث الده ــر مثله ــا
ذكرها وهـــو خال ُد
يبيـــد الليالـــي َ
أللبســـت هـــذا الديـــن أثـــواب ذ ّلـــة
ّ
تـــرث لهـــا األيـــام وهـــي جدائ ُد
إنها حادثة عظيمة لن تنسى ابدا وستظل تتناقلها االجيال إلى
األبد  ،ستظل مشاهدها حية في ذاكرة األجيال.
* عن الشوق لألهل:
في طريقه إلى خرسان  ،عالج الشاعر جعفر الخطي مسألة
الشعور بالغربة ومخاطبة األهل واألحبة  ،وقد استخدم قاموسا
حافال بالمعاني الفياضة بالشوق والحنين والعاطفة المشبوبة ،
والرغبة في ان تدفع به الظروف لمراتع الطفولة والصبا  .أنظر
إليه يتحدث عن الفراق مستخدما لغ ًة يغلب عليها مفردات تدل
على البؤس المقيم مثل " الزقوم" وفي النص ما يدل على الدموع
التي انسابت حزنا على مفارقة الخالن :
فارقتكـــم فجرعـــت زقـــوم األســـى
زاداً وغســـاق الدمـــوع شـــرابا
وهو يتساءل بقلب مفعم باألسى  :هل كل من يفارق األحباب
يمر بتلك التجربة القاسية التي تترك أثرها ندوبا في الجسد
والروح؟:
أكـــذاك كل مفـــارق أم لـــم يكـــن
قبلـــي محـــب فـــارق األحبابـــا
إنه يشعر باألسى لكونه لم يودعهم بما يكفي ليشعر بالطمأنينة ،
الشيء الذي أوقعه في الشك والريبة :
وتأســـفي أنـــي غـــداة فراقكـــم
لـــم أقـــض مـــن توديعكـــم آرابا
إن تلك الفرقة تبدو كأنها أقرب ما تكون لسيف فصل بينه وبين
محبيه  .فهل يتاح له اللقاء في القرب العاجل ؟ :
قـــد جـــرد التفريـــق ســـيفا ً بيننـــا
أفمـــا يتيـــح لـــه اللقـــاء قرابـــا
ويستغرق جعفر الخطي في تتبع اآلثار التي تركتها عملية السفر
والبعد عن األهل الذين هم سنده ومحل ثقته :

يـــا هـــل تـــرون لنـــازح قذفـــت بـــه
أيـــدي البعـــاد ،لجد حفـــص إيابا
وهو يدرك انه بعد أن ترك " البحرين " صار مشردا فال دار له
وال وطن:
ال تحســـب البحريـــن أنـــي بعدهـــا
مســـتوطن داراً وال أصحابـــا
هو يعيش في " شيراز "  ،وهي تمنحه حبها  ،لكنها ليست أحب
عنده من " أوال"  .فالنزوح جعله يفقد القدرة على الشعور
بالسعادة التي صارت عنه بعيدة:
م ــا أصبح ــت ش ــيراز وه ــي حبيب ــة
عنـــدي بأبهـــج مـــن أوال جنابا
هو في جميع األحوال يشعر باالغتراب  ،ولن يكون مقبال على
شراء دار يستقر به فهو أوالً وأخيراً واقع في مقام " االغتراب"
الذي يكاد يذهب بالعقل  ،وعلى اعتاب غربة تتعمق باأليام
والليالي :
مـــا كنـــت بالمبتـــاع دارة ســـروها
يومـــاً ..بفـــاران وال بمقابـــا
وأخيرا فهو يعد من يستمع لقصيدته  ،أن يسير طريقا صعبا
طويال حتى يصل ألحبابه  ،فيعيش بينهم شاعرا بالمودة والدفء
واألمان الذي ال يعوض :
ألســـيرن لكـــم وإن طـــال المـــدى
مـــا رق من محـــض الثناء وطابا
هكذا تتبعنا جعفر الخطي شاعرا أصيال  ،صاحب خيال
مجنح ،ولديه موقف مبدئي من الحياة  ،يحمل في قلبه حب أهل
البيت  ،ويعتز ايما اعتزاز بوطنه  .قد يفارقه لظروف حياتية
ضاغطة لكنه يظل يذكره بالخير دائما  ،ويتطلع للعودة إليه
بكافة السبل .
إنه موقف كل شاعر أخلص للوطن والقوم والسكن .
شاعر يذكرنا دائما بحقيقة أن النص الشعري هو ابن بيئته
وانعكاس لتاريخ قائله.
انتقل الشيخ جعفر الخطي إلى جوار ربه في سنة  1028هجرية،
حيث كان يعيش في مدينة شيراز بإيران  ،لكن قلبه المعلق
بالوطن  ،ظل حتى النهاية يلتمس الحنين في ذكريات حميمة
نحو األهل ومراتع الطفولة  ،وأحداث الشباب الفتي.
وقد دفن عند مرقد السيد الجليل السيد أحمد بن اإلمام موسى
الكاظم عليه السالم.
وظل صوتاً يعبر عن الرغبة في االنعتاق من الظروف القاسية
وحب الوطن مهما كان بعيدا  ،والرغبة في أن يعود إليه مهما
امتد به زمن االغتراب.
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اليخفى على الكثيرين من مرتادي تخصص طب وجراحة الفم
واألسنان بأنه بحر من العلوم وتتفرع منه عدة تخصصات ،
وتخصص أمراض وجراحة اللثة من أبرز وأهم التخصصات يف
طب األسنان ..
فبصالح اللثة يصلح ما سواها وبفسادها يفسد ترابط األسنان
وتفسد جميع أجزائه  ..فهي مبثابة اجلزء الداعم واملثبت للسن .
عوضاً عن أن اللثة مبثابة املرآة لصحة اجلسد ،فهناك أمراض
كثيرة يتم اكتشافها عن طريق صحة وسالمة اللثة  ..ومرض
السكري كمثال على ذلك  ،حيث بتسبب هذا املرض بإضعاف اللثة
بشكل كبير الذي بدوره يؤثر على تراجع اللثة وانكشاف اجلذر
بالتالي فقدان السن يف نهاية املطاف .
بنا ًء على ذلك احملافظة على سالمة اللثة من األساسيات
والبديهات التي ال يجب أن نغفل عنها أبداً ...
هناك عالمات إذا ظهرت على اللثة ينبغي االنتباه لها وعدم جتاهل
األمر  ..مثل :
تورم اللثة  ،تغير لون اللثة إلى حمراء او بنفسجية اللون  ،لثة طرية
او مؤملة عند اللمس  ،نزيف اللثة بعد التنظيف بالفرشاة عند
إهمال هذه اإلشارات التي توضح بوجود التهاب  ،يتطور االلتهاب
من التهاب األنسجة احمليطة إلى التهاب األنسجة الداعمه والتي
بدورها تؤدي إلى تآكل العظم وتراجع اللثة مما يتسبب بحساسية
مفرطة يف األسنان .
فالتهاب اللثة مرض يصيب األنسجة احمليطة باألسنان واحلالة
املزمنة من اللثة امللتهبة تؤدي إلى تضرر عظم الفك وفقدان
األسنان ..
السبب الرئيسي اللتهاب اللثة هو البالك طبقة من البكتيريا
املترسبة .البكتيريا واملواد الناجتة عن حتلل املواد الغذائية ،تتراكم
على األسنان وتكون عليها طبقة لزجة وعدمية اللون .يف حالة عدم
إزالة هذه الطبقة بشكل يومي ,بواسطة فركها بالفرشاة بشكل
صحيح وفعال ،فإنها تتكلس.
هناك عوامل أخرى تسبب اللثة امللتهبة ،أهمها :التدخني،
التغيرات الهرمونية ،األدوية ،األمراض العامة ،الضغط النفسي
والوراثة.
والبد أن يكون احلرص على إن تكون صحية وسليمة من األولويات
حلماية األسنان ألطول فتره ممكنة...
وللحفاظ على صحة اجلسد باكتشاف اي خلل فيه مبكراً .
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شركة علي حسن آل فردان
لتأجير السيارات
وشركاه

فرع شارع الرياض

8520804 8556260

فرع شارع أحد  -مقابل بندة

0566713387

فرع تركيه الصناعية  -شارع عمار بن ياسر

8233668

فرع شركة علي حسن أل فردان وشركاه

مغسلة الخط للسيارات

8552305 8556260
القطيف  -شارع الرياض

فرع شركة علي حسن أل فردان
وشركاه

للنقل املدرسي

القطيف  -شارع الرياض
8520804 8556260
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آفاق علمية

داء املقوسات مرض مشترك بني اإلنسان واحليوان يسببه
طفيل وحيد اخللية يدعى طفيل قندي املقوس .وسبب
التسمية هو أن هذا الطفيل مت إكتشافه ألول مرة يف
نسيج حيوان قندي وخلية هذا الطفيل شكلها مقوس
على شكل هالل يف أحد جوانبها  ،لذا سميت قندي نسبة
للحيوان ومقوس لشكلها>>> .

المقوسـات

>>> لقصة بدأت يف معهد باستور بالعاصمة التونسية وهو
مستشفى ومركز دراسات طبية مبدينة تونس عندما الحظ مدير
املعهد الطبيب الفرنسي شارل نيكول كائن مجهري على شكل هالل
(قوس) يف نسيج حيوان القندي خالل أبحاثه عن األمراض املعدية
عام 1907م .وبعد عام من الدراسة والبحث نشر الطبيب شارل
نيكول وزميله لويس مانسويكس شرحا مبدئيا عن هذا الطفيل
املكتشف ،ويف عام 1909م نشرا تقريراً مفص ً
ال عن هذا الطفيل
وأطلقا عليه إسم طفيل قندي املقوس .ويف البرازيل إستطاع العالم
"الفانسو سبلندور" من إكتشاف نفس الطفيل يف نسيج األرانب
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عام 1908م .وحيوان قندي نوع من أنواع القوارض يعيش يف شمال
إفريقيا ويف الصحاري الصخرية كصحراء جنوب تونس الصخرية
وهو من الثدييات يشبه الى حد كبير حيوان الهامستر ولون فروه
أصهب قريب الى لون البيئة التي يعيش فيها .ومرض داء املقوسات
الذي ينقله هذا الطفيل يعتبر من أوسع األمراض إنتشارا على
الكرة األرضية ،إذ يقدر عدد املصابني بهذا الداء بأكثر من ثلث
سكان العالم من البشر ،وتتصدر فرنسا والبرازيل القائمة إذ يفوق
عدد املصابني الـ  % 80من السكان .أما احليوانات فحدث وال حرج
إذ تقول أحد اإلحصائيات عام 1997م بأن  % 69من األبقار يف

فرنسا مصابة و % 49من األبقار يف مصر ،أما إحصائيات عام
1993م فتؤكد على أن  % 92من األبقار مصابة يف ايطاليا .ويف
عام 1998م تقول اإلحصائيات بأن  % 60من اخلراف مصابة يف
اندونيسيا و % 69من املاعز مصابة يف استراليا حسب إحصائية
عام 1996م و  % 35من األرانب مصابة يف الشيك عام 1981م.

دورة الحياة:

ينتقل طفيل قندي املقوس لإلنسان بطريقتني األولى عن طريق
تناول اللحوم امللوثة بهذا الطفيل والتي لم يتم طهيها جيدا والثانية
عن طريق إنتقال أكياس بيض هذا الطفيل املوجودة يف براز القطط
املصابة جلسم اإلنسان من خالل اخلضروات والفواكه واملياه
امللوثة بهذه األكياس .وميكن أيضاً أن ينتقل عن طريق عملية
نقل الدم امللوث الى الدورة الدموية للمريض .إحتاج اإلنسان
لعشرات السنني من الدراسات والبحث العلمي لفهم دورة حياة
هذا الطفيل املعقدة ،واكتشف أن طفيل قندي املقوس له مضائف
وسطية وله مضائف نهائية .املضائف النهائية لهذا الطفيل هي
العائلة السنورية حصراً ويتواجد فيها هذا الطفيل ليكمل بلوغه
ويتكاثر يف أمعائها وتخرج أكياس البيض لهذه الطفيليات مع براز
هذه القطط.
والعائلة السنورية تشمل القطط األليفة بأنواعها وكذلك األسود
والنمور والفهود .وال ميكن لهذه الطفيليات أن تصل حد البلوغ يف
أي حيوان آخر كعائل نهائي (مضيف نهائي) إال يف حيوان ينتمي
للعائلة السنورية.
ويتكاثر طفيل قندي املقوس بطريقتني تواصلية وغير تواصلية،
الغير تواصلية تتم يف العائل الوسيط مثل الثدييات والطيور
واإلنسان فعندما يدخل طفيل قندي املقوس الى خلية العائل
الوسيط وليكن فأراً أو طيراً يصنع له حويصلة ينقسم داخلها
ويتكاثر حتى متوت اخللية وتنفجر ومن ثم تنتشر هذه الطفيليات
اجلديدة املنقسمة عن طريق الدم الى جميع أنسجة اجلسم لهذا
العائل الوسيط .أما التواصلية تتم يف العائل النهائي أي يف أحد
افراد العائلة السنورية فعندما تدخل الطفيليات يف أمعاء اجلهاز
الهضمي للسنور تتكاثر جنسيا بشكل كبير وقد ينتج سنور واحد

وخالل أقل من ثالث أسابيع عدة ماليني بيضة لتنتشر وكأنها
جراثيم قادرة على تلويث البيئة وكل ما تصل اليه من املاء والتربة
والفواكه واخلضروات .وتخرج أكياس البيض باملاليني مع براز
القطط سواء كان قطاً أو أسداً أومنراً أو غيره من حيوانات العائلة
السنورية وتبقى يف التربة ملدة طويلة حتى يأتي العائل الوسطي
(املضيف الوسطي) ليتناول هذه األكياس املجهرية املليئة ببيض
طفيل قندي املقوس عن طريق تناول العشب من قبل القوارض
واخلراف واألبقار واألرانب واخلنازير وغيرها والى اإلنسان عن
طريق تناوله حلوم هذه احليوانات أو عن طريق اخلضروات
والفواكه املزروعة بأرض ملوثة بأكياس بيض الطفيليات .فالعائل
الوسيط قد يكون إنساناً أو حيواناً أو طيراً .بالنسبة لإلنسان
ضعيف املناعة واملرأة احلامل يكونان أكثر عرضة لإلصابة مبرض
املقوسات الذي يسببه طفيل قندي املقوس ويشكل هذا الداء
خطراً على حياة اإلنسان عندما تهاجم هذه الطفيليات أنسجة
عضالت اإلنسان وجهاز أعصابه والقلب والرئة والعني واملخ.
والعالقة بني طفيل قندي املقوس واإلنسان كعائل وسطي غير
مفهومة جيداً حتى اآلن ألن معظم البشر لديهم مناعة وال تظهر
عليهم أعراض مرض املقوسات ويعيش هذا الطفيل مستترا داخل
جسم اإلنسان لسنوات حتى تضعف مناعة اإلنسان بعدها ينشط
ويهاجم أنسجة وخاليا اإلنسان.

دراسات وأبحاث:

منذ إكتشاف طفيل قندي املقوس وملدة مائة وثمان من السنني
وحتى اآلن (2017م) تركزت األبحاث حملاربة داء املقوسات على
معرفة دورة احلياة لهذا الطفيل اخلطير على حياة اإلنسان
واحليوان ،وإستطاعت هذه الدراسات أن تسلط األضواء على
عالقة طفيل قندي املقوس مع املضائف الوسطية وهذه املعرفة
ساعدت كثيراً يف احلد من إنتشار العدوى بهذا الطفيل .كما بدأت
دراسة النظام املناعي لهذا الطفيل منذ عام 1940م ولهذا الطفيل
الفضل يف إخضاع اآلف األبحاث يف جامعات ومراكز األبحاث يف
شتى أنحاء املعمورة لدراسة علم املناعة ووضع تصورات دقيقة
للدراسات املستقبلية يف هذا املجال .إن فهم نظام طفيل قندي
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املقوس املناعي وسلوكياته يساعد كثيراً
لفهم مسببات األمراض داخل اخلاليا لذا
كانت معظم األبحاث تتمحور حول دراسة
ما تطلقه اخلاليا من بروتينات ثؤثر
على سلوك اخلاليا األخرى باإلضافة
الى دراسة مكونات اخللية والنظام
املناعي املصاحب لها وإستجابت اإلنسان
واحليوان املناعية .وسيتمكن اإلنسان يف
السنوات القادمة وبال شك وهو ينهج هذا
املنهج من األبحاث من أن يصل لفهم أعمق
للمناعة الفطرية والقدرة على التحكم يف
النظام املناعي للكائنات املجهرية وبالتالي
ميكن تطوير لقاح وقائي يقف أمام إنتشار داء املقوسات وإيجاد
عالج فعال للمرضى املتضررين من هذا الداء .وقد أعلن املركز
الطبي بجامعة شيكاجو يف يوم  15من يوليو من عام ()2016
بأن فريقا من  39باحثا من  14معهدا علميا من أمريكا وفرنسا
وبريطانيا قد وضعوا خارطة طريق لعالج داء املقوسات ميكن
أن تعجل يف تطوير أدوية أفضل لهذا املرض العضال .خارطة
الطريق هذه تعتمد على ثالث بنود :األول إعتماد الدراسات
املقارنة بني طفيل قندي املقوس والطفيليات األخرى التي تعيش
يف الدماغ .الثاني تطوير مركبات قادرة على شل طفيل قندي
املقوس وعالج التهابات اجلهاز العصبي املركزي .الثالث اإلقرار
بأنه كلما زادت املعرفة باملقوسات زادت املعرفة بالطفيليات التي
تسبب أمراض اخرى كاملالريا وغيرها .ومن أغرب األبحاث
التي ظهرت مؤخرا تلك التي تؤكد على أن طفيل قندي املقوس
يؤدي الى اضطراب النواقل العصبية يف الدماغ ويعمل على زيادة
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الناقل العصبي األساسي واألهم يف الدماغ مما يؤدي الى خلل
يف عمل األعصاب فترى الفأر املصاب بدل أن يهرب من القط
يلجأ اليه .وأبحاث أخرى عديدة تؤكد أن البشر املصابني ولديهم
مناعة ال تظهر عليهم أعراض املرض لكن تظهر عليهم العديد
من األمراض النفسية والعصبية والسلوكية.

السنوريات والفصيلة الكلبية:

يحق لنا أن نطلق العنان بخيالنا العلمي الى أقصى مداه كي
جنمع شتات األفكار وليكن هذا من التفكر لفهم نظام اخللقة
واهلل ميدح املتفكرين .فماذا لو إفترضنا أن املضائف النهائية
لطفيل قندي املقوس ليس العائلة السنورية وإمنا العائلة الكلبية،
ماذا سيحدث؟ وماذا سيكون عليه الوضع للمضائف الوسطية؟
وكيف سيكون موقع داء املقوسات من اإلعراب؟ لإلجابة على
هذه األسئلة اإلفتراضية يجب علينا أن نتعرف جيدا على العائلة
السنورية والعائلة الكلبية.
السنوريات من رتبة اللواحم من
عائلة القطط وتشمل السباع
كاألسود والنمور والفهود باإلضافة
الى القطط املنزلية األليفة .وهي
حيوانات مستقلة عادة ما تكون
وجوهها مستديرة وعيونها واسعة
وذيولها طويلة.
وال يحتاجون ملكان واسع يعيشون
فيه والقطط حيوانات ذكية ونظيفة
وعدائية ،وهي تزأر وتصطاد مبهارة
عالية .بينما الفصيلة الكلبية تأكل
اللحوم واألعشاب وغيرها وتشمل
جميع أنواع الكالب والثعالب
والذئاب وهي حيوانات تعتمد على

الغير ووجوهها فيها طول ويحتاجون ملساحات شاسعة للركض.
والكالب حيوانات أقل ذكاء ونظافة وعدائية من القطط واقل
مهارة يف الصيد وتنبح .وهناك فروقات خطرة بني العائلة
السنورية والعائلة الكلبية تتعلق بدورة احلياة لطفيل قندي
املقوس نذكر منها التالي:
 .1القطط ال حتتاج ملكان واسع كي تعيش بينما الكالب حتتاج
ملساحات شاسعة وبالتالي فالكالب لها القدرة على نشر طفيل
قندي املقوس إذا كانت مصابة على مساحات أكبر من األرض.
 .2القطط حيوانات مستقلة وتعيش حياة إنفرادية الى حد كبير
باستثناء األسود بينما الكالب إجتماعيني ويعيشون كجماعات
وبالتالي يسهل انتقال الطفيليات بني املجموعة.
 .3اجلهاز الهضمي للقطط أقصر من اجلهاز الهضمي للكالب
ألنه يقتصر على اللحوم فقط لذا تتوفر مساحات أكبر لطفيل
قندي املقوس للتكاثر والعيش يف أمعاء الكالب عنها يف أمعاء
القطط.
 .4أثبتت الدراسات احلديثة أن الكالب معرضة لإلصابة
بالسرطان ضعف ما تتعرض له القطط لذا
فالبيئة جيدة للطفيليات أن تهاجم أجساد الكالب املريضة
بضعف أعدادها من القطط.
هذه الفروقات كفيلة بنشر طفيل قندي املقوس يف بقاع أكثر من
العالم ،والكالب أقدر من القطط يف نشر طفيل قندي املقوس
الى املضائف الوسطية بسهولة ويسر لسهولة تواصلها مع
اإلنسان واحليوانات األخرى وال نبالغ إن قلنا أن كل املخلوقات
تقع يف دائرة اخلطر لو أن أفراد العائلة الكلبية هي املضائف
النهائية لطفيل قندي املقوس بدل العائلة السنورية .إنها حكمة
اهلل سبحانه وتعالى وهي بال شك واحدة من مصاديق النعم

التي ذكرها اخلالق يف محكم آياتهَ ( :و ِإ ْن تَ ُع ُّدوا ِن ْع َم َة َّ ِ
الل َل
ُ ْ
وها).
ص َ
ت ُ
أعداده بفضل نعمة النظام املناعي .وطفيل قندي املقوس أيضاً ال
يرغب يف القضاء على املضائف الوسطية ومنها اإلنسان ألنه بكل
بساطة ال يريد أن يخسر بيته ومكان إقامته .وينبغي علينا جميعا
أن نتعرف على هذا العدو جيداً ونحاربه باملزيد من األبحاث
وتطوير العالجات والتطعيمات وال نغفل أن نهتم بطبخ اللحوم
جيداً وغسل أيدينا وكل ما نأكله من فواكه وخضار للوقاية من
هذا الطفيل الشرس.

الخاتمة:

األبحاث املتواصلة لعشرات السنني حول طفيل قندي املقوس
يف أنحاء املعمورة تؤكد أن اإلنسان املصاب بداء املقوسات
ولديه مناعة ال تظهر عليه أعراض املرض ألن جهاز املناعة
قادر على إيقاف نشاط الطفيل ومحاصرته ،لكن طفيل
قندي املقوس يعمل يف اخلفاء ويخادع جهاز املناعة ويتالعب
يف النواقل العصبية يف الدماغ ويتحكم يف سلوك اإلنسان
ويحول تصرفاته الى تصرفات غير مألوفة وهي ما نسميها
بحاالت الغضب أو األمراض النفسية ،وإذا صحت هذه
األبحاث فإن هذا الطفيل هو املسؤول عن حاالت اإلكتئاب
واألمراض العصبية وقد يكون هو السبب أيضاً وراء حاالت
العنف والعدوان والعناد والتهجم على اآلخرين .فنحن أمام
عدو خطير يتحكم يف طريقة حياتنا ويتسلط على سعادتنا
ويقودنا الى الشقاء .لكن يجب علينا أن ال نهلع خوفا فاهلل
سبحانه وتعالى حفظنا بأن جعل املضائف النهائية لهذا
الطفيل يف العائلة السنورية ،واإلنسان عاش مع هذا الطفيل
منذ القدم ولم ينقرض ،بل تزداد .
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مقال

صل أرحامك وإن قطعوك وجفوك
أعلى مراتب صلة الرحم البذل والمحبة والطاعة
وأدنى مراتب القطيعة العداوة والبهتان

الشيخ حسين البيات

 برك بوالديك والقيام بحاجتهما في شيخوختهما اقرب طرق رحمة اهلل. استفاضت الروايات بان صلة الرحم تطيل العمر وتوسع في الرزق. اذا استصعبت عليك نفسك في الصلة فتذكر رحمة الباري. -إن أجمل صلة لرحمك صدقة على رحم كاشح محتاج.

ما أصعب أن تدافع نفسك على أمر لم تستطع تحمله عندما يكون
رحمك كاشحا جافي ًا أو جارح ًا ذا لسان الذع وانت ترجو صلته
وتخشى عواقب ردوده فتجد نفسك امام قرار صعب وخطوات
مترددة عندما تكون في خصام مع شخص فانت بين عارف به
وبسلوكه وردوده السلبية وبين متوقع او محتمل لبعضها وبين
متوقع ردود ايجابية بمجرد السير فيها ،وبذلك تتشكل درجة
ارادتك وتتولد مراحل البعث النفسي لديك.
واستعمل اللفظ في كل متعلق بك نسبا
الرحم هو مصدر النسل ُ
كالوالدين واالجداد وهي اعلى مراتبها واالخوة واالعمام واالخوال
وساللتهم جميعا وتختلف درجة العالقة بمقدار سلسلة القرب
منك فالعم اقرب من ابن العم واالب اقرب من االخ وهكذا تتفرع
على ذلك درجات الصلة معهم وكيفية تجسير معنى الصلة بهم او
القطيعة.
هناك اربعة عناوين لعالقة االرحام وهي "صلة وقطيعة وجفوة
وغفلة":
االول "صلة الرحم" وهذا ما يحث عليه الشرع المقدس وهي
درجات فاعالها القيام بما اوجبه اهلل من نفقة وطاعة وتحابهم
وتزاورهم وتراحمهم وتعاونهم ومراعاة حاجاتهم ما استطعت لذلك
سبيال السيما المستطيع بل وافضلها على ذي الرحم الكاشح اي
"سئل
المبغض وهي درجة صعبة على النفس لكنها االفضل فقد ُ
أي الصدقة أفضل؟ قال :على ذي الرحم الكاشح
رسول اهلل (ص) ّ
" فانت تستصعب اقامة عالقة معه فكيف بمد العون اليه لكنها
مصداق لدفع السيئة بالحسنة ولما فيه من ترطيب العالقة
وتدفئتها ولو ُخيرت بين ان تقدم معونة لجمعية خيرية وبين ان
تقوم بنفسك بتقديم حاجة رحمك البعيد او القريب والمحب او
المبغض فهو افضل ففي الرواية «ال صدقة وذو رحم محتاج»
وأقل درجة لمعنى الصلة – وحسب العالقة النسبية  -بالسالم
فقد روي عن أمير المؤمنين (ع)" :صلوا أرحامكم ولو بالتسليم"
لكن هذا ال ُيعد صلة ألبوين محتاجين اليك خصوصا في كبرهما
وليس من البر بهما ان ترمي بهما في دار للعجزة وانت مستطيع
للقيام بخدمتهما،
ولعل بعض السلوكيات الجيدة ما يقوم به بعض بزيارات قصيرة ال
تزيد عن دقائق معدودة في اوائل شهر رمضان المبارك او يوم العيد
فيصل اغلب ارحامه وهي تؤكد على رابطة الرحم وتعزيزه.
الثاني "قطيعة الرحم" وهو المحرم عند اهلل تعالى ويعتبر من
الكبائر ومن مصاديقه الخصام وعدم التواصل واشده اظهار
العداوة والغيبة والبهتان واثارة االخرين عليه ،ولعل اهم اسبابه هو
الحقد والتحاسد والتكبر السيما اذا كان ذا جاه ومال وكلها بسبب
تهافت االنسان على الدنيا او الثأر لنفسه واعتبارها اولوية ال ُتمس
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لتنتهي تلك العالقة الرحمية الى عداوة وتباعد ونفور.
الثالث "جفوة الرحم" وهي الدرجة الثانية من عدم الصلة وهي
ليست بمرتبة القطيعة من الحقد والعداوة ولكن ال يحب التواصل
معهم اما لكونهم اصحاب حاجة او فقراء او ضعاف ويحسب ان
زيارة لهم تورطه في القيام بحاجتهم
الرابع "غفلة الرحم" والسهو عنهم خصوصا مع انشغال االنسان
بالحياة ومتاعبها مما يجعلهم في سباق مع الدنيا وينسى ان
هناك من هم اكثر حاجة الى التواصل معهم ففيه ترطيب النفوس
وتماسكها وتقويتها
ونجد في الخطبة المروية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه واله
نصائح عظيمة وفي هذه الجزئية المهمة "..ومن وصل فيه رحمه
وصله اهلل برحمته يوم يلقاه ومن قطع رحمه قطع اهلل عنه رحمته
يوم يلقاه"..
(فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم
فأصمهم وأعمى أبصارهم) واللعن هو
أولئك الذين لعنهم اهلل
َّ
الطرد من رحمة اهلل ،ويقول سبحانه وتعالى( واتقوا اهلل الذي
تساءلون به واألرحام إنَّ اهلل كان عليكم رقيبا)
وضع المشرع االسالمي رابطة ليحث بها على توطيد هذه العالقة
الرحمية وفي عناصر تمس رغبة االنسان العليا وهي حياته
ورزقه فاعتبر ان لتلك الصلة رابطة واقعية قد ال ندرك البعادها
ومسبباتها لكننا نجدها مستفيضة فقد روي عن االمام الرضا(ع)
ضمنت له أربع ًا،
أنه قال« :قال رسول اهلل(ص)َ :من َض ِمنَ لي واحدة
ُ
مر ِه
فيح ّبهُ اهلل تعالى
َي ِص ُل َر ِح َمه ُ
ِّ
ويوسع عليه رز َقهُ ويزيد في ُع ِ
ويدخله الج ّن َة التي َو َع َده»
عمار رابطة بين طول العمر
بل نجد ان في صحيحة اسحاق بن ّ
نعلم شيئ ًا يزيد في العمر
وصلة الرحم  ،قال أبو عبد اهلل(ع) «ما ُ
الر ِحم حتى أنّ الرجل يكون أجله ثالث سنين ،فيكون
إال صلة َّ
للر ِحم ،فيزيد اهلل في عمره ثالثين سنة ،فيجعلها ثالثاً
َوصو ًال َّ
وثالثين سنة .ويكون أجله ثالث ًا وثالثين سنة ،فيكون قاطع ًا للرحم
فينقصه اهلل ثالثين سنة ويجعل أجله الى ثالث سنين»
ان ُسبل التواصل بين االرحام اصبحت اكثر راحة اليوم لذا ُيعتبر
ذلك امرا مفيدا يصدق عليه عنوان صلة الرحم ولكنه ال يخلو من
فراغات يحتم سدها وذلك بان نجعل ذلك طريقا لصلة الرحم ال
لتسقيطه او اضعافه او جعله مصدرا للعداوة او التحزبات حيث
تتحول الى مصدر للعداوة بدل ان تكون للمحبة واأللفة
لذا لنفكر بالسبل االيجابية ما امكننا ذلك وال نحولها الى مصدر
للعداوة بين االفراد خصوصا االرحام الن وجهتنا االولى هو
الرابطة بين االرحام وليس العداوة فلنجعل كل ما ينفر او يجلب
العداوة بعيدا عن العالقة تلك.

٤٢

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

109

حوار
خبيرة التجميل وفاء القطري لـ " الخط "

مركز ( ماسة ) وصل
وخيارنا الـــــــ
حوار  /أمل فؤاد نصراهلل
تتميز محافظة القطيف باملراكز والصالونات النسائية الراقية يف تقدمي أجود خدمات التجميل للمرأة  .وتستقطب هذه املراكز
زبونات من كافة انحاء املنطقة الشرقية وخارجها يف العديد من املناسبات .
ويحظى صالون وفاء وماسة بسمعة طيبة وشهرة واسعة خلبرته الطويلة وكفاءة عامالته من داخل الوطن وخارجه  ،والستخدامه
أرقى املاركات العاملية يف مجال اجلمال ..
هنا حوار مميز مع خبيرة التجميل صاحبة صالون ماسة النسائي  ،حتدثنا عن مجال التجميل واجلمال  ،وعن مسرة النجاح
لصالونها النسائي .

كيف انطلقت فكرة مركز ماسة  ،وما الصعوبات التي
واجهتك في بدايات التأسيس ؟
انطلقت فكرة مركز ماسة بحلم منذ نعومة أظفاري فأنا أهوى
الفن والتجميل لذلك كان حلماً وحتقق ،أما بالنسبة للمعوقات
فكانت معوقات مادية كنت اقتص جزءاً من راتبي باإلضافة إلى
القروض البنكية.
هل كان في الحسبان المنافسة مع المراكز المتميزة
والناجحة في القطيف؟
لم يكن الكثر من املراكز وكانت املراكز املتوفرة صغيرة بينما
وضعت باحلسبان أن أبدأ كبيرة  ،ابدأ من حيث وصل األخرون
ولم تكن بداية صغيرة  ،املركز كان أكبر مركز منذ االفتتاح
فوصلنا وهلل احلمد للقمة يف وقت قصير جدا ولم أجد صعوبة
 ،أما الصعوبة احلقيقية فهي أن نبقى يف القمة يف ظل التنافس
فيما بعد.
هل تتميز القطيف بالمراكز الناجحة ؟
بكل تأكيد ناجحة ومنافسة وأنا مع التنافس اإليجابي ولوال
وجود صالونات ومراكز نسائية بجودة عالية ملا كان اصراري
أنا وغيري من املراكز على التنافس خلدمة العميل يف املنطقة
بشكل أفضل ألن العميل هو من يستحق األفضل وهذه املنافسة
من صاحله.
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هل تعتمدين على الخبرات الوطنية في نجاحات المركز
أم خبرات من خارج الوطن ؟
يعتمد على املجال  .مع األسف اخلبرات األجنبية يف الشعر
أفضل من اخلبرات احمللية فسعيت للسفر ألستعني بخبرات
من اخلارج  ،أما بالنسبة ملجال التجميل واملكياج فاعتمادنا على
األنامل احمللية فهي مبدعة للغاية  ،فاستفادتي من اخلبرات
احمللية أكثر من اخلبرات اخلارجية.
هل يعتمد ممثلو هوليود على المكياج ؟
ممثلو هوليود يعتمدون على املكياج بطبقة كبيرة جدا  ،واجلميع
يعتقد أن ممثلي هوليود ال يعتمدون على املكياج ومانراه يف
هوليود عبارة عن طبقات من املكياج ال نستطيع أن جناريهم
يتم صباغة اجلسم بالكامل بأكثر من طبقة التأسيس لتغير لون
اجلسم بالكامل ويعطيه لون برونزي أو ابيض بطبقات المتناهية
لتغطية الوجه واجلسم ،لكنهم يعتمدون على ألوان طبيعية بحيث
ال تكون واضحة للرائي .أنها أساس وال تكفيهم عمليات التجميل
 ،لكن عندما سافرت الى اخلارج ألدرس املكياج اكتشفت وضع
الكميات الكبيرة من األساس حيث يتراوح عدد الطبقات من 12
الى  13طبقة ولكن الرائي ال يدركها ألن الكاميرا ال تنقل هذا
كما نراه يف الطبيعة.

حوار

إلى القمة في وقت قياسي
ـــــوحيد هو الجودة

ألم يأن األوان أن تعتمدي على الخبرات الوطنية أم أن
المزاوجة بين الخبرات الوطنية والوافدة هي األفضل ؟
املزاوجة جميلة إذا أننا ال نستطيع أن نعتمد فقط على اخلبرات
الوطنية يف مجال الشعر لعدم توفر األكادمييات التي تخرج لنا
جي ً
ال ذا خبرة عالية يف هذا املجال ،فاملزاوجة حتقق التكامل.
هل تنصحين بإقامة أكاديميات في المنطقة ؟ وهل
سعيت إلقامة أكاديمية؟
ِ
األكادمييات خطوة يف غاية الصعوبة ،لكن سأبد يف إعطاء
دورات قصرة وهادفة يف التجميل بعد اخلبرة الطويلة والتي
متتد إلى  17عاما.
ما طبيعة التنافس بين المراكز النسائية؟
طبيعة التنافس يف اجلودة  .ويف نظري أن التنافس يف جودة
العمل إيجابي يستفيد منه العميل أوال  ،فمع التنافس اإليجابي
 ،نرتقي أكثر ليستفيد العميل ولوال التنافس لم نصل إلى ما
نريد وصالونات القطيف من اجنح الصالونات باملنطقة الشرقية
وأنا على اطالع كامل بالصالونات باململكة لكن التميز األكثر
مبحافظة القطيف .كما يوجد لدينا عمالء دائمون من أنحاء
املنطقة الشرقية.

ماذا عن أسعار المراكز هل هي موحدة أو متقاربة أو
متفاوتة ؟
األسعار متفاوتة وكال يعتمد حسب تكلفة مواد التجميل.
هل ترين أن من الضروري توحيد األسعار سواء من خالل
تسعيرة الدولة او اتفاق بين المراكز ؟
ال وبكل تأكيد ،وال أؤويد االتفاق بني املراكز ،وال تسعيرة الدولة
 ،ألنها ال تناسب الصالونات الكبيرة التي تكون مصاريفها باهظة
الثمن  ،وال أقارنها بصالونات تقدم خبرات طويلة ويُبتعث سنويا
موظفيها للخارج ليتعلموا كل ما هو جديد.
حدثينا عن انجازات مركز ماسة ومن أشهر السيدات
الالتي أشرف المركز على تجميلهن ؟
من أشهر :
أبرار سبت  ،زارا البلوشي  ،غدير السبتي والكثير وحزنا على
شريحة كبيرة من الداخل واخلارج  .اما إرضاء اجلميع فغاية
ال تدرك .
هل تقومين بوضع " بكجات " خاصة تناسب العميل ؟
نحن طوال العام نقدم عروضاً مختلفة تناسب العميل ،ونحن
ندعم بعض األنشطة االجتماعية عن طريق بعض اجلمعيات
يونيو ٢٠١٨م
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لذوي الدخل احملدود .
هل تعملين على تطوير العامالت لديك من خالل حضور
دورات في مجال التجميل ؟
دائما وابدا ،وأنا متعبة ملن يعمل معي ألني أُريد التطوير الدائم.
برأيك كيف يستمر المركز في مواكبة كل جديد في
مجال الجمال ؟
بالتطلع والتثقيف والدورات واالشتراك يف املعارض واستقطاب
املدربني العامليني.
ماذا عن المواد التي يستخدمها مركز ماسة ؟ هل هي من
أفضل الماركات ؟
منذ البداية وأنا أستعمل أفضل املاركات  ،وهذا سبب بقائنا يف
القمة  ،واملصداقية مع العميل مهمه جدا ،فنحن نستخدم أفضل
املواد حتى اآلن  ،ورغم األزمة االقتصادية لن نحاول التقليل من
جودة املواد املستخدمة لتقليل مصاريفنا ،و دائما يف نظري بأن
العميل هو الرابح وهذا هو سبب مصداقيتنا عند العميل .وجزء
كبير من جناحنا فالعميل يثق بنا الستعمالنا مواد ذات جودة
عالية .ورغم ذلك فإننا نقدم عروضا خاصة متالئمة مع األزمة
االقتصادية.
ماذا عن أسعار بعض المراكز الباهظة خصوصا عند
ذهاب العامالت إلى الصاالت حيث يتضاعف السعر
مرات؟
يوجد منافسة كبيرة يف اخلروج إلى الصاالت بني املراكز ،لكني
ال أؤيد خروج صالوني إلى اخلارج وأنا من الصالونات املقلة
يف اخلروج للصاالت فالعمل داخل املركز أنسب لي وللعميل ،
أما بالنسبة لألسعار فالعميل يختار انسب األسعار له واملنافسة
كبيرة يف السعر.
فأسعارنا تناسب مع املواد املستخدمة غير األجور التي تدفع
للموظفات ذات اخلبرة الطويلة واملهارة العالية.
ما المشكالت التي تواجهها مراكز التجميل ؟
العمل اخلاص أيا كان هو عبارة عن حتديات ومعوقات وكلما
تغلبنا على معوق واجهتنا معوقات  ،فأصعب املشكالت هي
املنافسة غير الشريفة مبعنى أن مهنة التجميل أصبحت مهنة
ال مهنة له.
فمن املشكالت التي تواجهنا وجود فئة حتضر دوراتها سريعة ثم
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تدخل سوق العمل من النافذة وذلك بإدعائها بأنها متتلك خبرة
واسعة يف مجال العمل  ،وهذه الفئة هي التي تنتقل بني املنازل
وهي ال متلك ال اخلبرة وال املهارة وال األدوات حيث أن كل ما
متلكه هو جوال ،تنشر رقمها وتسرق منا الزبائن وتقدم اسعاراً
مخفضة ؛ النهال اتدفع شيئاً من الرسوم الباهظة واملرتبات
العالية التي ندفعها  .وقد أثرت هذه الفئة على املراكز ،إال
أن الزبونات الواعيات واملتميزات واالتي يعرفن مستوى اخلدمة
وجودة العمل ونوعية املواد املستخدمة ما أسرع ان تكتشفن
الفرق فيرجعن إلى املركز.
ماذا عن الصعوبات التي توجهها المرأة العاملة في مجال
التجميل ؟
اآلن احلكومة السعودية افتتحت أقساماً نسائية يف الدوائر
احلكومية .وأصبحت املرأة قادرة على إجناز عملها ،فأصعب
األمور هي املوازنة بني احلياه الشخصية والعمل فإذا اجنرفنا
للعمل فقدنا احلياة اخلاصة يف األمور األسرية ،وأن اجنرفنا
لألسرة فقدنا العمل  ،فيجب على املرأة املوازنة ثم املوازنة ثم
املوازنة  ،اذا لم تقدر على حتقيق املوازنة فهي فاشلة يف احدى
الضفتني.
ماذا عن المرأة ؟
كل شيء نقوم به منذ فتح املركز ألجل املرأة فأنا أؤمن أن املرأة
سواء هنا أويف أي مكان آخر تستحق األفضل ولذلك اسعى
جاهدة بل ألهث لتوفير بيئة مناسبة للمرأة لتنسى فيه أعباء
العمل وأعباء التربية و تهرب من ضغوطات احلياة إلى املركز،
لذلك أحاول بقدر اإلمكان توسيع املركز وتغيير الديكورات واسعى
ليكون مريحاً لألعصاب ،فقط لتهرب السيدة من ضغوط العمل
وضغوط احلياة وتأتي املركز و تشعر براحة وترمي أعباء احلياة
وهذا هدف أساسي من بقائي يف القمة رغم الكلفة العالية حيث
يعاد دهان املركز مرتني يف السنة كما يجدد الديكور كل ثالث
سنوات مبعنى كل مرة ننشئ مركزاً جديداً عدا األجور وما إلى
ذلك  .ومع ذلك أصر على التجديد لتوفير بيئة جميلة وراقية
لسيدات املجتمع  ،فدائما أسعى للتغيير ألن العميل يستحق
األفضل.
كلمة أخيرة للمرأة ؟
املرأة تستحق األفضل فلنسعى جميعا لتحقيق األفضل لها
ويجب أن نكون منصفني نحن النساء لبنات جنسنا  ،لذلك يجب
أن نسعى لألفضل فاملرآة تستحق أفضل .

مركز وفاء وماسة النسائي

نساهم يف صناعة اجلمال

القطيف  -شارع القدس

8527771 8525551 055975001
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العب كرة السلة الوطني فتحي القصاب لــ "الخط"

الرياضة أعطتني كل شيء..
وخدمة الوطن شرف كبير

حوار /سلمان العيد
لقد كان رياضيا بالفطرة ،فت ّوج ذلك بالدراسة
والتخصص والعمل في هذا المجال ،فبعد أن كان العبا
لكرة الطائرة والسلة منذ نعومة اظفاره ،بات عضوا في
االتحاد العربي السعودي لكرة السلة  ،بعد رحلة طويلة
بين أندية الشاطيء والترجي ( بعد االندماج ) والمسيرة
والهدى والخويلدية ،ومن ثم االلتحاق بمنتخب الوطن
والمشاركة في إنجازاته ..إنه الالعب الكابتن والمربي
فتحي القصاب الذي فتح قلبه ل ـ "الخط" وجرى معه
الحوار التالي:
ـ ـ عرف الكابتن فتحي بن حبيب القصاب كالعب كرة سلة،
كيف نشأت هذه العالقة مع هذه اللعبة؟
ـــ قبل أن أتحدث عن عالقتي بكرة السلة ،أنا من األصل
رياضي منذ الطفولة ،وتخصصي العلمي والعملي هو تربية
رياضية ،فأنا من مواليد القطيف (حي المياس) ،التحقت
بالرياضة مع نادي الشاطيء ،وشهدت إنجاز االندماج مع
البدر ،وشهدت ـ وهلل الحمد ـ العديد من إنجازات النادي،
والمنتخب في كرة السلة ،وأنا اآلن عضو االتحاد السعودي
لكرة السلة ،ولجنة المنتخبات أيضا ..هذه خالصة عالقتي
بالرياضة ،وبكرة السلة.
ـ ـ فهل جاء حبك لكرة السلة من النادي أم من التخصص
العلمي؟
ـــ من األصل كنت رياضيا بالفطرة ،بمعنى لم يأت
التخصص العلمي انسجاما مع التوجه الرياضي ،ألنني
من األصل كنت أطمح للتخصص في علوم الرياضيات،
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القصاب مرتديا شعار الوطن

حوار

القصاب في إحدى مباريات
المنتخب السعودي

ولكن حالت ظروفي العائلية والشخصية ألن التحق بهذا التخصص ،فالتحقت
بالرياضة وهي الهواية المحببة لي ،خاصة وأنا رياضي منذ الصغر ،فقد لعبت
كرة الطائرة في المرحلة االبتدائية ،وكانت مهاراتي في هذه اللعبة أكثر من
مهاراتي في كرة السلة ،لكن حبي للشوكوالتة نقلني لكرة السلة.
ـ ـ وكيف ذلك؟
ــ ذات يوم حضرت تدريبا بمالعب نادي الشاطيء ،وشاهدت فريق كرة السلة
يحصلون على علبة شوكوالتة (بونتي) مع عصير البرتقال (بوم األزرق) ،في حين
أن العبي كرة الطائرة ال يحصلون على شيء من ذلك ،وألني احب الشوكوالتة
والعصير فنقلت رغبتي من هذه اللعبة لتلك ،فمنذ ذلك الحين وأنا العب كرة
سلة.
ـ ـ من أي الدرجات بدأت في هذه اللعبة؟
ــ قصة االلتحاق من كرة الطائرة إلى كرة السلة بدأت منذ أن كنت صغيرا ،فق
التحقت بالنادي منذ العام  1977بدرجة األشبال ،ثم تدرجت في كافة المستويات
السنية المتعارف عليها في ذلك الوقت (ناشئين ،شباب ،أولى).
ـ ـ ومن كان المدرب الذي أشرف عليك وساهم في صقل موهبتك؟
ـــ لم يكن في ذلك الوقت أي مدرب للفئات السنية ،عدا أن من جعلنا نحب كرة
السلة ،وأشرف علينا هو الالعب فيصل الجامد (يرحمه اهلل) ،فهذا الرجل رغم
قصر قامته كان يقفز ويصل لمستوى الالعبين طوال القامة ،وهو أول مدرب
جعلني أنا وزمالئي نحب كرة السلة بل نعشق هذه اللعبة ،ولذلك في تلك الفترة
(السبعينيات وبداية الثمانينيات) كنت ألعب في فئة األشبال ،حتى وصلت إلى
يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

حبي لــ "الشوكالتة
والعصير" نقلني من
الكرة الطائرة لكرة
السلة
شهدت اندماج الشاطئ
والبدر ووقفت على
انجازات الترجي
أنا رياضي بالفطرة
وتخصصي العلمي كان
داعما لهوايتي
لم اخضع لمدرب معين
والالعب فيصل الجامد
جعلني محبا لكرة السلة
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ـ القصاب رافعا الكاس مع الترجي
ـ القصاب مع نادي الشاطي

الفريق األول في الدوري الممتاز لفريق الشاطيء ،وبقيت
في اللعبة مع نادي الترجي.
ـ ـ وهذا يعني أنك شهدت حدث االندماج ،كيف كان تأثيره
عليك كالعب؟
ـــ أظن أن قصة االندماج والحدث الذي جرى معروف
لديكم ،وتفاصيله قد عرضها أكثر من شخص التقيتم
به ،وال داعي للتكرار ،لكن األصل في الموضوع أن هذا
االندماج ق ّرب البعيد وحل العديد من المشاكل ،ولك أن
تتصور لو أن القطيف تدار من قبل ناديين متنافسين في كل
شيء ،فقد كانت كرة السلة اللعبة األولى في القطيف ككل،
وذلك قبل أن تدخل كرة اليد في السنوات األخيرة ،واتذكر
أن الجمهور لبس الشعار الجديد في مباراة خاضها نادي
الشاطئ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،ما يعني أن
نبأ االندماج قد عرفه الجمهور بتفاصيله بما فيه شعار
النادي الجديد قبل أن يتم اإلعالن عنه.
ـ ـ ما أبرز اإلنجازات التي تحققت خالل فترة لعبكم مع
النادي؟
ـــ في درجتي األشبال والشباب حققنا أكثر من بطولة
للمنطقة الشرقية ،إذ كان في ذلك الوقت دوري المناطق
حماسيا ،وقد وصل النادي للدوري الممتاز ،لكن الخلل الذي
كنا نعاني منه هو أننا في لعبة كرة السلة قصار القامة ،وهذه
اللعبة تتطلب الطوال ،ومع ذلك كنا مع نادي الخليج نتنافس
على دوري المنطقة خالل حقبتي السبعينيات والثمانينيات
وبداية التسعينيات.
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ـ ـ ماذا عن المنتخب؟
ــــ طوال فترة مزاولتي لكرة السلة تشرفت بخدمة وطني
والرياضة السعودية ،فقد شاركت مع المنتخب في أكثر من
بطولة ،فقد حققنا البطولة الخليجية في قطر عام 1990
والمركز السادس في البطولة األسيوية في الفليبين عام
 1989والمركز الخامس للبطولة العربية في وهران عام
.1988
ـ ـ كل هذا وأنت مع الترجي أم التحقت بأندية أخرى؟
ـــ التحقت بعدد من األندية ـ غير الترجي ـ منها نادي النهضة
لخمسة مواسم ،وفي تلك الفترة استطاع الفريق العودة إلى
أندية الممتاز ،واستطاع هزيمة أبرز األندية وهو (نادي
أحد) ،بعد ذلك رجعت إلى الترجي وقد الغيت اللعبة لعدم
وجود مالعب ،ثم جاءني عرض من نادي المسيرة الذي كان
في الدرجة الثانية فلعبت معهم في التصفيات حتى انتقل
إلى الدرجة األولى ،ثم صعد إلى الدرجة الممتاز ،كما لعبت
لنادي الهدى ونادي الخويلدية.
ـ ـ ماذا عن التدريب ،واألنشطة ما بعد اللعب؟
ـــ دخلت التدريب لفترة مؤقتة ،وذلك إذا حدث وغاب
المدرب ،وكان هذه التدريب للفئات السنية ،كما دربت
منتخب مدارس الشرقية في الدورة الثانية والثالثة ،تركت
اللعب بعد  38عاما من الركض ،ووفقت ألن أكون عضوا في
االتحاد السعودي لكرة السلة ،وقد وصلت
له باالنتخاب ،واستفدت من زيادة عدد أعضاء االتحاد من
 7إلى  9ومازلت عضوا في االتحاد ،وكذلك عضو لجنة

حوار

ـ القصاب ضمن صفوف نادي الترجي

المنتخبات السعودية لكرة السلة ،ونأمل أن نوفق إلعادة
هيبة كرة السلة السعودية التي كانت في وقت ما اللعبة
الثانية بعد كرة القدم ..كما أنني في الوقت الحاضر
مشرف على منشأة نادي الترجي ،التي هي منشأة للنادي
لكنها تخدم الوطن بشكل عام ،فمنتخب السباحة يقصدها
للقيام ببعض برامجه التدريبية ،كما أن بعض األندية تأتي
وتستفيد من المنشأة ،أنا ـ وبكل تواضع ـ من عرض نفسه
لألشراف على هذه المنشأة الجميلة.
ـ ـ يوجد ما يشبه اإلجماع على انخفاض مستوى كرة السلة
السعودية ،لماذا وما هي الحلول الذي يتبناها االتحاد في
الوقت الحاضر؟
ـــ انخفض مستوى كرة السلة السعودية ،وهذا صحيح،
وال خالف عليه ،وذلك ألسباب عديدة ،منها يعود للثقافة
العامة لدى الالعبين ،فتجد أن الالعب في الزمن السابق
يأتي للنادي ليخدم الكيان (الوطن ،المدينة ،الحارة) ،بينما
في الوقت الحاضر يأتي من اجل المصلحة الذاتية ،لقد
كنا في وقت ما أبطال العرب (الخليج والترجي) ،اصبحنا
في واقع آخر ،بل حتى منافستنا في اإلطار الخليجي باتت
متواضعة ،ولكن ما نراه من جهود ،ومن حرص ومتابعة
رئيس االتحاد العربي السعودي لكرة السلة سمو األمير
محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود ،ومدير األداء الرياضي
باالتحاد االستاذ محمد بن عزوز سوف تعود األمور إلى
نصابها بإذن اهلل ،فقد تم التوجيه لتعديل كافة الصاالت في
األندية ،وزيادة عدد المنافسات ،وإضافة الدرجات السنية
(براعم  ،1وبراعم  ،2أشبال ،شباب ،األولمبي ،الممتاز)،
وننتظر قرارات جديدة تخدم كرة السلة المحلية.

ـ القصاب مع ابنه ...

ـ ـ هل انت الذي اعطيت
الرياضة أم التي اعطتك،
وماذا اعطتك؟
ــ الرياضة هي الصديق
لعبت للعديد من األندية
المخلص لي ،ساعدتني
لكن اللعب في المنتخب
ـ بعد توفيق اهلل ـ ماديا،
غير !!
وكانت لي المعين إذا
اصبت بهم أو غم أو حزن،
جهود كبيرة تبذل
ولوال الرياضة لما وصلت
إلى شيء في حياتي ،ولعلي إلعادة النصاب والحيوية
أتذكر قصة حدثت لي لكرة السلة السعودية
المدينة المنورة حيث كان
ولدي أحمد مصابا بارتفاع
درجة الحرارة وذهبت
به إلى المستشفى وكان
االزدحام كبيرا جدا ،فرآني
أحد األشخاص وكان يح ّدق بعينيه تجاهي فبادرني بالقول
":انت رياضي فإن كنت العب كرة يد فأنت من الخليج ،وإن
كنت العب كرة سلة فأنت من الترجي" ،فابتسمت له وقلت
له":بالفعل انا العب كرة سلة من الترجي" ،فسألني عن
حاجتي فشرحت له القصة فترك عمله وقام بمساعدتي
مساعدة ال أنساها.
ـ ـ على ذكر األوالد هل أحد منهم دخل غمار الرياضة؟
ــ احمد فتحي العب كرة سلة ،وقد لعب معي في الدوري،
فهو العب مميز ويعتمد عليه النادي ،وينتظره مستقبل
أفضل.
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حوار
اإلعالمي المخضرم الحاج علي الزاكي لــ " الخط"

واحة القطيف حافلة بالتاريخ

حوار /فؤاد نصر اهلل
حينما يتطرق المؤرخون والكتاب إلى القطيف يتذكرون جملة من الحوادث والمواقف ،ويتذكرون بعض
الشخصيات المتميزة التي أعطت جزءا من الصورة الحقيقية لهذا الجزء الغالي من بالدنا الحبيبة..وكما
تع ّودنا في مجلة الخط أن نرصد هذه الكفاءات ونسعى إلبرازها ،من خالل الحديث معها لتعرض ما لديها
وما تملكه من مؤهالت وخبرات تخدم اإلنسانية بشكل عام.
وفي هذه الحلقة من حلقات حواراتنا مع الشخصيات المميزة في هذه المحافظة نلتقي اليوم بشخصية
لها بصمة في عالم األدب والصحافة ،فقد شهدت النقالت النوعية التي شهدتها الصحافة في بالدنا وكان
مساهما فذا في هذا الشأن إنه الكاتب واألديب والناقد والصحفي علي بن أحمد الزاكي ،الذي فتح قلبه
لــ"الخط" من خالل الحوار التالي:

ـ في البداية نود التعرف على شخصكم الكريم؟

ـ أنا على بن أحمد الزاكي ،من مواليد مدينة سيهات بمحافظة القطيف ،التحقت في بداية حياتي بالكتّاب على يد المال
عبدالمحسن المعلم ،ثم عملت مع والدي في التجارة ،فقد كان يرحمه اهلل "طواشا" يبيع ويشتري اللؤلؤ الطبيعي من النواخذة،
وتتطلب هذه المهنة في بعض األحيان الذهاب إلى مواقع صيد أو استخراج اللؤلؤ في البحر والتي يطلق عليها "الهيرات" ،فالبعض
يتفاعل معه ويبيعه منتجه ،والبعض يرفض وينتظر العودة الى البالد ومن ثم بيع المنتج ،وكان الوالد يصطحبني معه إلى البحر
وغرضه من ذلك هو تقوية شخصيتي من صغر سني ،وقد عاصرت نهاية الغوص ،وشهدت بداية انطالق شركة الزيت.
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والحضارة
ـ من المعروف أن عائلة الزاكي من العوائل المعروفة في
سيهات والقطيف ،ما تأثير ذلك على شخصكم الكريم؟

ــ رغم عدم إيماني بالفرق بين العوائل ،وإن قيمة المرء ما ينتجه،
لكني أتذكر ـ وكما قيل لي ـ بأن أحد أجدادنا كان قد عمل قائد
فرقة في جيش األمير فيصل بن تركي (في الدولة السعودية
الثانية) ،وقد ترك سيهات وغادر إلى جدة ،ونزل منطقة (نزلة
اليمانية) هناك ،ولديه فيها ثالثة منازل أحدها وقف ..والمفارقة
إن هذه األمالك لم نكن نعلم بها لوال أن أمرأة جليلة من جدة (وقد
توفيت يرحمها اهلل) وقد أوصت رجال يعمل معنا ليعلمنا بحقيقة
هذا األمر ،والمنطقة المذكورة معروضة لإلزالة والتطوير،
وسعرها اآلن يختلف عنها أيام الدولة السعودية الثانية ..كما
أن لدينا ثالث حظور (جمع حظرة وهي المكان الذي يتجمع
فيه السمك في فترة المد ،ويتم احتجازه في فترة الجزر) ،وهي
قرب حي الناصرة ،وقد و ّكلنا السيد حسن العوامي (ابو زكي)
منذ ايام الشيخ محمد صالح المبارك ،لمتابعة المعاملة ،وكان
يفترض أن تأخذها شركة أرامكو السعودية ،عدا أن أحد التجار
المعروفين ادعى ملكيته لها ،فقالت ارامكو السعودية بأنها ال
تأخذ أرضا موضع نزاع.

ـ في تلك الفترة عايشت العديد من األحداث والعديد من
الشخصيات ،ماذا تتذكر من ذلك العهد؟

ــ كل شخص قطن سيهات والقطيف ،وعاش عمرا فيها يتذكر
العمدة الحاج عبداهلل بن حسين بن نصر ،فقد كان شخصية
ذا هيبة ،وهو في الواقع حاكم في سيهات ،قبل أن تأتي األمارة
والشرطة ،وهو في منصبه يحكم ويعاقب أيضا ،هذا الرجل كنت
أراه وأنا صغير في السن ،يملك هيبة غير طبيعية ،فهو إذا ما
قصد القطيف (وهو متزوج بواحدة من آل الزاير) يمشي ومعه
عشرة رجال على األقل ،و يسير بهدوء وكأنه يحسب خطواته،
وال يتكلم إال بهدوء وال يزيد عن كلمة "السالم عليكم" ،وكل من
يراه يؤدي إليه التحية ويناديه بكنيته "ابو منصور" وما يلفت
النظر أن مالبسه دائما أنيقة ونظيفة وكأنها للتو قد أتت من
الخياط..
هذا العمدة قصد البحرين للعالج فقد اصيب بداء السكري
وقصد الدكتور هريسون وأخذ معه هدايا واستقل سفينة خاصة
به ،وحينما وصل صارت ضجة كبيرة هناك لما يحمله من هيبة
وسمعة..وكان للعمدة عبداهلل بن حسين بن نصر أخ يدعى

"حجي" بكسر الحاء كان هذا محبوبا  ،فقد قصد شركة ارامكو
للعمل ،وذهب إلى الظهران مشيا على االقدام مع صديق له،
وتعرضا لهجوم حيوان مفترس قيل بأنه "ذئب" فقضى عليه هو
وصديقه..

ـ ـ كيف جمعت بين الثقافة والتجارة؟

ـــ أما األدب والتاريخ والكتابات فأنا مغرم بها إلى حد العشق
وبدأت اقرأ كل كتاب يقع في يدي منذ أن كان عمري ثمان
سنوات ولست مبالغا في هذا األمر ،وأما التجارة والمقاوالت
فأنا اقتديت بالوالد يرحمه اهلل وكنت أعمل معه منذ صغري،
وصارت لدي ـ فيما بعد ـ مؤسسة مقاوالت ،كان يعمل بها في يوم
من األيام  122شخصا بين عامل وفني من الجنسيات اللبنانية
والهندية والبنجالديشية.

عملت في التجارة مع والدي
لكن حب الحرف أخذني لألدب
والصحافة
بدأت من الكتاتيب ثم حزت على
درجة الدبلوم في الصحافة
بداية حياتي الصحفية مدقق
لغوي ،فارتقيت لمستوى نائب
رئيس التحرير
جهود المحافظين على تراث
القطيف مشكورة جدا
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ـ وكيف أتيت إلى الصحافة؟

ــ خالل فترة عملي مع الوالد كنت شغوفا بالقراءة والصحافة ،وخالل فترة حياته
حصلت على مؤهل علمي وهو (دبلوم الصحافة) من (معهد الجواهري بمصر)،
وحصلت على شهادة في الصحافة من كلية الصحافة المصرية ،ودرست اللغة
اإلنجليزية في البحرين بمدرسة عبدالرسول التاجر ،وفيها كانت بداية عالقتي مع
الحرف ،و منذ بداية العام  1945عملت كمصحح أو مدقق لغوي في جريدة الخليج
وهي جريدة يومية تصدر حينذاك باللغتين العربية واالنجليزية ..وكتبت في مجلة
العرفان الشهيرة التي كانت تصدر في طرابلس شمال لبنان لصاحبها الشيخ عارف
الزين ،واتذكر أن اول مقال كتبته فيها بعنوان (رغيف الظهران) ،وأما عالقتي بالعمل
الصحفي المباشر فقد بدأت من العام  1954إذ عملت نائب رئيس التحرير في مجلة
الخليج العربي لصاحبها علي بوخمسين ،وهي مجلة اسبوعية تصدر في الخبر،
عملت بها حتى اغلقت بعد صدور نظام المؤسسات الصحفية ،وكنت اشرف على
بابين في المجلة (أضواء على السياسة العالمية ،إلى أن نلتقي) ،وكان من زمالئنا في
وقت ما بالمجلة رئيس تحرير جريدة اليوم األسبق خليل الفزيع ،كما كتبت في مجلة
االشعاع لصاحبها سعد البواردي وقد شهدت أول مقال أدبي لي وكان عنوانه (واقعنا
األدبي) ،وبقيت على عالقة بها أزودها بالمقاالت إلى أن احتجبت.

ـ وهل ثمة جرائد أخرى تعاملت معها بعد صدور نظام المؤسسات الصحفية؟

ــ بقيت على عالقة بالصحافة لفترة طويلة ،ولكن ليس على سبيل التفرغ وإنما على
سبيل التعاون من قبيل كتابة المقاالت ،فكتبت في صحف "الرياض والجزيرة واليوم
والبالد والمدينة".

ـ وفي أي الشؤون كانت ـ وال زالت ـ اهتماماتكم؟

ورثت التجارة من والدي ..
واعتبر طه حسين أبرز اساتذتي
"مئوية التأسيس"
أتاحت لي فرصة المساهمة
في كتابة تاريخ المملكة
اهتماماتي متنوعة بين األدب
والشعر والتاريخ والتراث
والرياضة
ال رأي لي في الصحافة
الحالية ..وأدعو المثقفين
للصدق مع أنفسهم

120

ــ أنا متنوع االهتمامات والمجاالت ،ويظهر ذلك في مجموعة المؤلفات التي صدرت
لي ،أو التي سوف تصدر ،فقد صدر لي في العام  1990كتاب عن (مكانة الخيل
عند العرب) وذلك لحبي وتعلقي بالخيل العربية وأصنافها وأسمائها ،وفي العام
 1999صدر لي كتاب (درب الصحافة الطويل) ،ولدي مخطوطات تتنظر النشر
منها (المجوهرات واالحجار الكريمة) ،و( األمير عبداهلل الفيصل..شاعر في ظالل
العبقرية) وهو كتاب في النقد األدبي ،وآخر بعنوان (هوامش وتعليمات على ديوان
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم) ،ورواية بعنوان (حياة معلمة في مهب الريح)،
وكتاب بعنوان (حصادي الصحفي لخمسين عاما) ..واشتغل اآلن على ديوان شعر
عنوانه (ديوان األشواق للشاعر على الزاكي)..،كما أشتغل على إصدار كتاب بعنوان
(عنصر األمن في المباني السكنية)..وقد ورد إسمي ضمن كتاب (األدب في الخليج
العربي) لمؤلفه عبدالرحمن العبيد رئيس النادي األدبي األسبق ،كما ساهمت ـ بفضل
اهلل ـ في كتابة تاريخ المملكة ،إذ استدعتني مكتبة الملك فهد الوطنية بمناسبة
الذكرى المئوية لتأسيس المملكة وأجرت معي لقاء موسعا ووجهوا لي حوالي مائتي
سؤال وتم حفظ هذه المقابلة في قسم خاص لألجيال القادمة ،والحال نفسه جرى
مع األخ العزيز محمد سعيد الخنيزي.

ـ لو سألنا األستاذ الزاكي من هم اساتذته في الثقافة واألدب والصحافة؟

ــ استطيع القول بأنني تتلمذت على يد الدكتور طه حسين من خالل متابعتي وقراءتي
لكافة مؤلفاته التي فاقت على السبعين مؤلفا ،وإعجابي بشخصيته وعبقريته ،فقد
التقيت به في منزله بحي العجوزة ،وسألته العديد من األسئلة ،والمفارقة في
حياة هذا الرجل المميز أن مقولة ظهرت تفيد بأن طبيبا فرنسيا ماهرا أعلن عن
فضل أن يكون كفيفا
تبرعه بعين ،ويجري له عملية تجعله يبصر لكنه (يرحمه اهلل) ّ
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على اإلبصار ،وكان مبرره بأنه راض على أمور كثيرة في حياته
(بما فيها زوجته) ،ويخشى إذا أبصر أن تتغير وجهة نظره ،إن
هذا الرجل "طه حسين " شخصية ال يضاهيه أحد في الوطن
العربي ،ولديه مهارة خاصة في الكتابة بشكل عام وكتابة العناوين
بشكل خاص  ..وفي مجال الحياة االجتماعية فال أنسى فضل
الزعيم الفذ علي بن حسن أبو السعود.وكذا الحاج عبداهلل بن
نصراهلل كبير العمد بمنطقة القطيف.

الحضارة من فئة المالك واصحاب النفوذ ..فالعيون التي
تغذي هذه الواحة الخضراء تسمى بعيون السيح وهي التي
لم توجد بطريقة الحفر اآللي وإنما حفرت واخذت طابعها
على مر السنين ،هذه العيون هي التي وفرت السقيا وروت
الواحة وساهمت في البداية مساهمة اساسية في توفير الغذاء
الالزم لسكان الواحة ،وبالتالي قامت بدور اساسي في التكوين
الحضاري للقطيف ،فالحضارات تبدأ أساسا بالزراعة.

ـ ألم تفكر في يوم من األيام أن تصدر صحيفة؟

ـ ولماذا وقفت على العيون كأبرز ما تحمله القطيف
وتاريخها المديد؟

ــ لقد فكرت طويال حتى أصبت باإلحباط.

ـ ـ ما رأيك في الصحافة المحلية الحالية؟

ــ ال رأي لي فيها ،وال أملك رأيا حولها.

ـ ـ ماذا تنصح الجيل المثقف الحالي؟

ـــ انصحهم بأن يكون كل واحد منهم صادقا مع نفسه ،ويطلع
الناس على كتاباته كي يقيمونه ويقبل النقد.

ـ ـ ماذا عن أوالدك وبناتك ،هل أحد منهم دخل عالم األدب
والكتابة والحرف؟

ــ خالل سني حياتي تزوجت مرتين ،األولى من عائلة الزاكي من
الدبابية بالقطيف ولي منها ولدان وبنتان ،والثانية من عائلة آل
دعبل من الم ّياس بالقطيف أيضا ولي منها أربعة أوالد وبنت،
جميعهم تخرجوا عدا البنت األخيرة التزال تدرس في جامعة
األميرة نورة بالرياض ..وجميعهم توجهوا لألعمال الوظيفية في
الشركات والبنوك ..ولم يتوجه أحد منهم للكتابة والتأليف.

ـ ـ هل هذا هو سر االرتباط القوي بالقطيف رغم أنك من
سيهات؟

ـــ كما ذكرت قبل قليل فإن بيني وبين القطيف وشائج قربى ،
ولدي أصدقاء أعزاء منهم محمد سعيد الخنيزي واألخ علي بن
الشيخ منصور (ابونادر) ،وعدد من أبناء عائلة
الشماسي المحترمين وغيرهم كثير .

ــ كما سبق القول بأن العيون هي العامل المساعد لبناء
الحضارة ،فقد كانت القطيف في فترات من تاريخها مكتفية
ذاتية من العديد من المنتجات االساسية ،فمن خالل هذه
العيون ـ بعد عناية اهلل ــ عرفت القطيف بإنتاج العديد من
المحاصيل الزراعية المحلية الخالصة كالرطب والرمان والخوخ
والتين وغير ذلك فكانت هذه المنتجات سمة من سمات تقدم
القطيف عامة وواحتها الخضراء في المشارف والقرى كما ال
يخفى على المتابع .هذا فضال عن أن تلك العيون كانت تستخدم
لالستشفاء من بعض األمراض ،كون ماؤها كبريتيا مفيدا.

ـ ماذا عن الجانب الثاني ،والمتمثل في فئة المالك؟

ــ فئة المالك في الزمن الماضي هم الشخصيات الكبيرة التي
اسهمت في المحافظة والحرص على تنمية المنتوج المتوقع
بما يمتلكون من نخيل الواحة فالعديد من الشخصيات كانت
ذات حضور اجتماعي مشهود ،من قبيل الزعيم على بن حسن
ابوالسعود الذي يعد من الشخصيات ذات الجاذبية القيادية ،وله
العديد من المواقف ال يمكن أن تنسى والتي يتناقلها األجيال..
ومن الرجال الذين انجبتهم القطيف الحاج عبداهلل بن نصر اهلل
هذا الرجل الكبير في
مركزه كزعيم وطني وهو عمدة القطيف وموضع ثقة الدولة
وكانت له مواقف مشهودة في حل الكثير من المشاكل امثال ذلك

ـ بصفتك صحفيا قديما ،وكان لك اهتمام
معين بالشخصيات التاريخية ذات األثر
الملموس ،ما المبدأ الذي تسعى لتحقيقه
من خالل االهتمام بالتراجم والشخصيات؟

ــ أشكرك على هذا السؤال الجميل ،ولإلجابة
على السؤال أقول بأنني قد اخترت لنفسي
مرتكزا أو حيزا أتكلم في حدوده خالل الحديث
عن القطيف ،وأسعى دائما ألن أسلط الضوء
على جانبين في هذه الواحة الجميلة ،األول
نشأة حضارة القطيف والثاني الشخصيات
الفاعلة والمؤثرة في تشخيص معالم تلك
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عندما نشأ خالف في مسألة ايصال الزكاة
من الواحة الى المالية كان له الفضل ــ بعد
اهلل ــ في حل الخالف قبل ان يستعصي على
الحل وغير ذلك من األمور المشابهة.

عبداهلل بن نصراهلل

علي أبو السعود

عبداهلل حسين بن نصر

 .ـ ماذا عن الجوانب الحياتية األخرى في
القطيف؟

ــ من الثابت في التاريخ االقتصادي للقطيف
أنها ذات ميناء بحري شهير نستورد عن
طريقه بضائع كثيرة ،يتم نقلها بالحمير إلى
اصحابها ،ويحتاج القائمون على ادارتها
الى االستعانة ببعض السكان لمنع ضعاف
النفوس من القيام بأعمال التهريب وتقدم
لهذا الغرض بعض السكان وكان للسيد مكي
الصاخن من سكان الدبابية الفوز بوظيفة
مراقب ..وطبعا بحكم حركة المجتمع في
حياته برز عندنا اشخاص نهضوا بالتجارة
والزراعة فحين نتكلم مثال عن اول سيارة
وجدت في القطيف نجدها عند احمد
السنان واخرى نجدها عند سعيد المحروس
ومن ثم سيارات طه الحداد ،وعرفنا وقتئذ
سواقين امثال السيسبان ونلمح في هذا
المجال سيارة مرسيدس عشرة وتعمل ما
بين القطيف والدمام.

ـ ماذا تقول في الجهود التي بذلت لحفظ تراث القطيف
من قبل ومحبي التراث والتحف وما شابه ذلك؟

ــ ما تم بذله من جهود مشكورة وجميلة أيضا ،ولكنها ـ مع ذلك
ـ ال تفي بالغرض ،وال تعطي القطيف قيمتها ،فهي تحمل في
ط ّياتها الشيء الكثير ،وعراقتها التاريخية واالجتماعية تكاد ال
تخفى على أحد.

ـ ـ خالل فترة حياتك العملية والعلمية ما مساحة النشاط
االجتماعي فيها؟

ــ قمت بتأسيس نادي رياضي باسم نادي االنتصار وعملت رئيسا
لمجلس إدارته أيام المنافسة مع نادي النسر (الخليج حاليا)،
وكنت أشرف على المكتبة واأللعاب وكانت شركة أرامكو قد
زودتنا بأدوات رياضية وكتبا لمكتبة النادي ،أسست هذا النادي
ومعي أعضاء في مجلس اإلدارة ومنهم األخوة األعزاء :جعفر
بن عبدالمحسن النصر ،والمرحوم عبدالوهاب دهيمان ،ومجيد
حسين الزاكي ،وعبداهلل ضيف ،وعلوي الموسوي.
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ـ ـ بعد هذه العمر الجميل من العطاء ما أبرز العادات التي
مازلت محافظا عليها؟

ــ أول عاداتي التي لم أتخل عنها منذ زمن هي أنني أسامر
الليل فال أنام قبل الساعة الثالثة فجرا ،ولي حب في الليل
وقد بدأت بكتاب عنوانه (سكون الليل) ،فيه الكثير من الفلسفة
أناجي فيه من كنت أعرفهم سابقا ..ومن عاداتي ايضا هي أن
ال أهمل دقيقة واحدة وأنا في يقظتي دون القراءة في أحد
الكتب من مكتبتي التي تحتوي  7آالف عنوان ،ومن عاداتي كذلك
أن ال أنسى أي شخص تع ّرفت عليه ،وما يؤسفني أن التواصل
في الوقت الحاضر ق ّل بسبب تغير نمط الحياة ،ودخول وسائل
التواصل االجتماعي ،فباألمس كنا نجالس بعضا ،واليوم بات
الكل مشغوال بمطالب الحياة.

ـ ـ ـ كلمة أخيرة

ـــ أقول لألدباء والشعراء والمثقفين بأن تكون كتاباتهم صادقة
مع أنفسهم ومع اآلخرين ،وشكرا.

الشامل للتوفير

حوار
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الفنان زهيرالصويمل لــ "الخط":

أتطلع إلنتاج مسلسل يجمع
شتات التراث القطيفي
حوار /سلمان العيد
أكد الفنان والمخرج زهير الصويمل على ضرورة تأسيس
أكاديمية للفنون تصقل المواهب ،وترصد الكفاءات ،وترفد
الساحة الفنية بالكوادر المؤهلة لتقوم بدورها في تطوير
العمل الفني ..مؤكدا بأن الفن وسيلة راقية للمعرفة ،وينبغي
أن تكون مرآة الشعوب وإن ال تقتصر اعمالنا الفنية على مقولة
"الفن للفن" فقط بمعنى أن تكون غنية وتحمل قيمة معرفية،
مصداقا لما يقال":أعطني مسرحا أعطيك شعبا".
واعرب الصويمل عن أمله في إنتاج مسلسل تلفزيوني يجمع
شتات التراث القطيفي الغني جدا ويشارك فيه جميع فنانينا
المحليين فيكون عمال دراميا للتاريخ ..موضحا بأنه قد بدأ
بالتواصل مع الكتاب المحليين للخروج بهدا المشروع الي حيز
النور قريبا.
وشدد على أن الحالة الفنية في القطيف متنامية وواعدة مع
تنامي الخبرات وانخراط العديد من الشباب في االكاديميات
الفنية ،لكنها ـ في الوقت نفسه ـ تسير ببطء ،ولم تصل بعد
إلى التجارب الفنية المتكاملة ذات النضج الفني المأمول ،رغم
األسبقية وذلك ناجم عن عدة عوامل ،وأسباب متفرقة ،وربما
لظروف خاصة.
عن هذه العوامل ،وتلك األسباب ،وتلك الظروف ،والحلول
المقترحة لتجاوزها جرى الحوار التالي:

ــــ من المعروف عن الفنان زهير الصويمل أنه متعدد المواهب
الفنية ،فهو ممثل ومخرج وسيناريست كيف بدأت عالقتكم بالفن؟

ـــ أنا من مواليد العوامية وبها نشأت ومنها كانت البداية مع الفن
وتحديدا المسرح ،وكان المنطلق نحو هذا العالم الجميل هو
المدرسة كوني أنهيت المرحلتين (االبتدائية والمتوسطة) في
العوامية قبل أن انتقل الي القطيف الثانوية ،ففي تلك الفترات
كانت هناك مسارح وأنشطة مسرحية وكان يقصدنا بالمدرسة ـ
مثل باقي المدارس ـ مندوب من الرئاسة العامة لرعاية الشباب
(الهيئة العامة للرياضة والشباب في الوقت الحاضر) استاذ
مسرحي يدعى إسماعيل السماوي (نسبة إلى السماوة بالعراق)،
وكان يعطي توجيهات ومالحظات حول األعمال المسرحية التي
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كانت المدرسة تقيمها والتي افادتنا كثيرا ،وأذكر أنه وفي أحد
العروض المسرحية وبحضورمندوب إدارة التعليم ومع بدء
العرض كنت أقوم بلعبة الشير (لعبة تتم برمي القرش مثل عملية
القرعة التي تتم في المباريات الرياضية) ،وكان لديه تحفظ
على هدا المشهد على أنها ترسيخ لعملية لعب قمار ،فهم مغادرا
المسرح غاضبا ولم نكمل الحفل لهذا السبب.
ــــ وهل واصلت العمل الفني في المرحلة الثانوية؟

ـــ عندما انتقلت للدراسة في مدرسة القطيف الثانوية األولى
التقيت باالستاذ علي المصطفى ،فكان المدرس األول لي في
المجال الفني ،فهو الذي قام بصقل موهبتي الفنية ،وانجزنا

الفن رسالة ،ووسيلة للمعرفة
وال مكان لمقولة" الفن للفن"
أحب األدوار الجادة..
وأجد نفسي في اإلخراج أكثر من التمثيل
فشلي في التجارة دفعني
للنجاح في الفن
أتعامل مع كل الفرق الفنية بال استثناء
وعالقتي طيبة مع كل الفنانين
تحت إشرافه (في حقبة السبعينيات) عددا من المسرحيات
لعل أبرزها مسرحية "الكهف" التي شارك معنا عدد من الفنانين
منهم الفنان عبدالناصر الزاير والفنان عبدالعزيز الجشي
واخوه (الذي ال يحضرني اسمه اآلن) ،هذه المسرحية التي
أعدنا تقديمها في الدمام أمام مدير عام التعليم الدكتور سعيد
عطية أبوعالي وقتها ..ومن المواقف التي أذكرها في هدا العمل
بأني وفي لحظة دخولي وأنا اؤدي دور شرير قلت لمن حولي
أريد كرسيا ،فعوضا عن الدخول التقليدي مشيا قفزت من على
الكرسي إلى وسط المسرح مما أصاب الجالسين بالصفوف
األولى بالهلع.
ــــ وماذا جرى بعد أن تخرجت من الثانوية ،هل واصلت مشوارك
الفني أم حالت الظروف دون ذلك؟

ـــ خالل المرحلة الثانوية شاركت في العديد من األعمال،
ووفقني اهلل لالبتعاث خارج المملكة (وتحديدا إلى الواليات
المتحدة االمريكية) ،ورغم انشغالي بمستقبلي العلمي والوظيفي
لم أترك هواية المسرح ،ولم أكن ألترك موهبتي الفنية ،فصرت
أالحق العروض المسرحية وأحضرها ،وحضرت دروة تدريبية
في العمل المسرحي ،والمفارقة أن المدرب األمريكي طلب منّي
المشاركة بعمل مسرحي مشترك ،وكان ضمن المقرر التدريبي،
فأوكل لي دورا صعبا بعض الشيء وهو أن أقوم بدور
الرئيس األسبق كلينتون ،فحاولت معه لالعتذار فلم يقبل،
وكان الممثلون كلهم أمريكيين ،ومالمح وجوههم تساعدهم
للقيام بهذا الدور ،لكنه أص ّر على أن أقوم أنا بمالمحي
العربية بهذا الدور فقمت به ولكن بحيلة بسيطة ،إذ
خطرت على ذهني فكرة شراء قناع لوجه الرئيس كلينتون
ودخلت به على المسرح بدون علمه وفجأة ظهرشخص
وكأنه الرئيس األمريكي كلينتون تماما ،وبعد ان قلت جزءا
من حواري خلعت القناع على المسرح وأكملت ،وكنت
أتوقع ان المدرب سوف يغضب علي ويحاسبني لكنه
أعجب بطريقتي في األداء وفكرة جلب القناع فشجعني
واعطاني درجة زيادة ..في هذه الفترة تك ّونت لدي عدة
دوافع معنوية لمواصلة المشوار الفني ،وبناء على كل
ذلك أكون قد أخذت الفن بالتجربة أوال ،وقمت بصقله

تجربتي ناجحة محلي ًا
ولي تجربة في اإلنتاج بغير اللغة العربية
بالدراسة ثانيا ،وكل شيء قد تم تحت إشراف وتوجيه من هم
أكبر منّي وأكثر منّي خبرة.
ــــ على فكرة ماذا كان التخصص الدراسي ،وماذا عملت بعد أمريكا؟

ـــ تخصصي الدراسي كان إدارة أعمال ،وبعد العودة انشغلت
بالعمل في شركة أرامكو السعودية ،ولكن العمل الفني بات
جزءا من حياتي ،فالتحقت بفرقة "مواهب" مع الفنان الرائع
ماهر الغانم ،وقدمنا العديد من األعمال المسرحية ،فقد
شاركنا في النسخ الثالث األولى من مسابقة جمعية الثقافة
والفنون للعروض القصيرة وكنا دوما في المراكز األولى،
ومن أبزر المسرحيات التي قمنا بتقديمها (اوسع من الحب،
والظالم ال يحجب الحقيقة ،وصرخة ،والمزبلة الفاضلة)،
والمسرحية األخيرة تم تبديل إسمها إلى (خلف البرواز) وتم
تقديمها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية ،وتم

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

125

حوار

ترشيحها للعرض في األيام الثقافية السعودية بجمهورية مصر
العربية حيث قدمنا أربعة عروض في كل من القاهرة والفيوم
واألسكندرية والسويس.
ــــ وما الميزة التي تحملها هذه المسرحية حتى تكون بهذا
المستوى؟

ـــ هذه المسرحية من روائع الكاتب المبدع عباس الحايك،
وأخرجها ماهر الغانم ،وشارك بها نخبة من الفنانين المحليين
المتميزين مثل عبداهلل الجفال وعاطف الغانم ومعتز العبداهلل
والمرحوم نضال ابوراس ،وأذكر انه وبعد العرض األول والذي
كان على مسرح دار األوبرا بالقاهرة وبحضور وزير الثقافة
المصري (فاروق حسني) والذي أبدى إعجابه بالعمل قائال":
لقد فوجئت بعرض جميل" ،فرد عليه وزير الثقافة واألعالم
حينها (عبدالمقصود خوجة)":وأنا كذلك".
ــــ وهل هذه فقط المنتجات الفنية ،ام
لديك منتجات أخرى؟

ـــ هدا فعال جزء يسير مما قدمناه هناك
المزيد مما ال يتسع المجال لذكره ،ففي
البداية كانت انطالقتنا في المسرح ،ككل
الممثلين والفنانين في أي مكان ،ألن
المسرح (هو أبو الفنون) ،لكنني ـ بحمد
اهلل وتوفيقه ـ لم أقتصر على اإلنتاج
المسرحي ،فكان لي العديد من االفالم
القصيرة (االجتماعية والتاريخية) لعل
أبزرها الفيلم التاريخي (حلم الرمال) من
إخراج ماهر الغانم ،وفيلم (شكوى األرض)
من اخرج بشير المحيشي ،الذي شارك
في مهرجان األحساء لألفالم القصيرة،
وحصلت فيه على جائزة أفضل ممثل ،إذ
لم أكن مقتنعا بأني أفضل ممثل فاتصلت
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باللجنة فر ّدوا علي بأنني أقنعتهم بأنني رجل شرير! وقمت
كذلك بإخراج العديد من "الكليبات" للعديد من الفرق اإلنشادية
والمنشدين من أبرزها:
(نافذة الجرح ،وسيد الجنات ،ومعراج القلب ،وصوت األلم)..
ــــ أالحظ أن أسم ماهر الغانم حاضر بكثرة في حياتك الفنية،
لماذا وماذا عمل الغانم معك؟

ـــ ذلك شيء طبيعي لسببين ،األول إني كنت مسؤول العالقات
العامة وأحد أعضائها في فرقة "مواهب" التي يشرف عليها ماهر
الغانم ،فضال عن كوني ممثال في هذه الفرقة ،فمن الطبيعي
أن تكون لي عالقة مع هذا الفنان والصديق ،وأما السبب الثاني
فالغانم عالمة فارقة في سماء الفن لدينا في المنطقة الشرقية،
وتحديدا في محافظة القطيف ،فما من فنان إال وله موقف مع
هذا الطود الفني الكبير ،فكلنا مدينون لهدا اإلنسان بالكثير.

حوار
ــــ هل أنت من تقوم باختيار أدوارك،
أم أن اآلخرين من يقوم بذلك؟

ـــ في العديد من األعمال الفنية يتم
تكليفي بالدور من قبل المخرج،
ربما بحكم السن احيانا تتم
مشاورتي ،ففي فيلم (حلم الرمال)
رشحت العديد من الممثلين
لمعظم األدوار ،فبقي دور رئيسي
لم أرشح أحدا له فتم تكليفي به
من قبل المخرج ،الخالصة ان
أدواري أخذها من القائمين على العمل ويتم ذلك بالتشاور معي،
وبعد أن أطلع على النص.
 -وأي دور تعتز او تفتخر به؟

ــ أذكر بأن أحد األدوار التي شعرت فيها بالفخر حينما أنجزته
في فيلم (شكوى األرض) هو دور اإلقطاعي الشرس ،فكنت أقوم
بدور إقطاعي فاقد الرحمة ،حتى أنه طرد اليتيم (الذي قام
بدوره الفنان المبدع أحمد الجشي) من البستان ،وما استجاب
لنداءات الفالحين وال القائم على البستان (الفنان عبداهلل
الجفال) ،وال األبن (الفنان زكي الدبيس) ،وكذلك النخلة الناطقة
(الفنانة أمينة القفاص) ولم يتم ثنيه عن القيام بقطع النخيل
وتحويلها الي مخطط سكني ،ومكمن النجاح في الدور كان ألنه

يخالف ما أنا عليه في الواقع من حب األيتام ،وحب النخلة التي
تتعرض إلهمال متعمد من قبلنا جميعا.

ــــ كل هذا الكالم يحكي تجربتك في التمثيل وتجسيد األدوار ،ما
قصتك مع اإلخراج والسيناريو؟

ـــ بعد مدة زمنية من العمل الفني في التمثيل ،كان لزاما علينا
أن نرتب حالنا بعض الشيء ،وننطلق ونوزع األدوار حتى ننتج
أكثر ونبدع أكثر ،ومن ذلك الحين بدأت عالقتي باإلخراج
تتعمق وتتكرر ،فقمت بإخراج بعض األعمال المسرحية واألفالم
القصيرة ،خاصة وإن لدي تجربة جميلة في اإلخراج في نادي
السالم ،وذلك في العام  1979حيث كتبت وأخرجت مسرحية
بعنوان (دارت الدنيا) ،التي بقيت في طي النسيان عدا أن
شخصا قابلني بعد ثالثين عاما ليسألني سؤاال مباشرا":متى
سوف نشاهد مسرحية مثل دارت الدنيا" ،وكان سؤاال غريبا بعد
ثالثين عاما ،مثل هذه المواقف أعطتني دافعا للمواصلة وتقديم
المزيد فأخرجت عددا من األوبريتات والمسرحيات والمقاطع
القصيرة (كليبات) ،منها أوبريت افتتاح مهرجان "الدوخلة"
لثالث مواسم ،وكذلك في مهرجان "واحتنا فرحانة" لموسمين
متتابعين ،وحققت ـ مع زمالئي ـ نجاحا كبيرا ،دفعني للمشاركة
في مهرجان "الوفاء" بأوبريت "حبيب" يحكي معاناة يتيم حيث
تلقيت كلمة ثناء مباشرة من قبل سعادة محافظ القطيف االستاذ
خالد بن عبدالعزيز الصف ّيان الدي حضر العرض..وأما موهبة
كتابة السيناريو (القصة والحوار) فقد حضرت دورة في هذا
المجال مع أحد عمالقة كتابة السيناريو الدكتور علي عفيفي من
جمهورية مصر العربية ،وذلك برعاية جمعية الثقافة والفنون
السعودية بالدمام ،وبعد تلك الدورة اخذت عددا من القصص
لبعض المؤلفين وقمت بتحويلها إلى أفالم قصيرة ،منها فيلم
"ليلة كل عام" وفيلم "ساعة منبه" للكاتب الشيخ منصور آل سيف
والكاتبة نجيبة السيد علي.

ــــ خالل حديثك عن الفن واإلخراج والتمثيل طرأ على بالي سؤال،
وهو كيف تم هذا االنكباب على الفن ،وأنت تخصص إدارة أعمال
وتعمل في شركة ارامكو السعودية ،وكيف قمت بالتوفيق بين هذه
التوجهات المتنافرة؟

ـــ الفن والمسرح هو بالنسبة
لنا دوما هواية نزاولها
بعيدا عن العمل والتخصص
وبتنسيق الوقت مع قليل
من التضحيات ،وربما كان
فشلي في بعض التجارب
التجارية جعلني أتوجه
للوظيفة وللفن بتركيز أكبر،
والجمع بين هذه التوجهات
من الصعوبة بحال ،ليس
مستحيال لكنه صعب،
وربما كان الدوام في شركة
أرامكو السعودية ساهم في
فشلي في األعمال الحرة،
حيث قمت ببعض األعمال
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البيئة الفنية في القطيف

متنامية لكنها تسير ببطء

لم يكتب لها النجاح ،فضال عن أن البيئة الفنية التي نعيشها في
المنطقة الشرقية (وتحديدا في محافظة القطيف) كفيلة بأن
يكون الواحد منا فنانا ،إذا لم يكن تشيكليا فسوف يكون دراميا،
وإذا لم يكن كذلك فسوف يكون شاعرا أو أديبا ،وأما مسألة
التجارة فهذه قصة أخرى ،تحتاج لمتطلبات خاصة أبرزها
التفرغ الذهني..فالفن ـ في الحقيقة ـ بحاجة إلى تضحيات
ويستهلك من الوقت الشيء الكثير ،التي تغيب على المتلقي الذي
يقضي ساعة أو ساعتين في مشاهدة العمل ،وال يعلم أن هذا
العمل استغرق أياما وساعات وربما بعض األشهر والسنوات من
األعداد والبروفات والتعب ،ولكن هناك متعة ومواقف طريفة
كانت تنسينا كل التعب.
ـــ ألم يكن للطفل نصيب من أعمالكم الدرامية المتنوعة؟
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ــ بكل أسف ال تزال الحركة الفنية في المنطقة الشرقية (وفي
القطيف خاصة) تحبو وتسير ببطء ،ولم تصل إلى المستوى
المأمول رغم العمر الزمني لها ،فهي أقدم من التجارب الفنية
التي من حولنا ،وربما سوف تسألني عن السبب فإني أكفيك
عناء السؤال ألقول لك بأننا لم نصقل تجربتنا ونقيم معاهد
أو أكاديميات للفنون ،ليتحول عملنا من مبادرات شخصية إلى
العمل وفق أسس علمية معينة ،وحينما نقول بأن الحركة الفنية
بحاجة إلى اهتمام ومتابعة وعناية ،فإن من مصاديق العناية
والرعاية هو إنشاء معاهد تخ ّرج كوادر قادرة على العمل في
هذا الشأن ،ليكونوا محترفين ال هواة ،لقد ذهبت إلى العديد
من البالد المعروفة بتطور المسرح والفن مثل مصر والكويت
وعرفت لماذا هذا النمو وهذه الغزارة والجودة في اإلنتاج.
ــــ أين يكمن الخلل؟

ــ اإلمكانات ال تزال محدودة ،فجمعية الثقافة والفنون قائمة
بدور البأس به ،ولكنها بحاجة إلى العديد من التجهيزات
والدعم لتصبح دات إمكانات عالية ومجهزة بتقنيات تمكنها من
انتاج واحتواء عروض مسرحية على مستوى عال.
ــــ وما سبل النهوض بالعمل الفني ،بعد توافر المواهب؟

ــ حتى نخرج من وضعنا الحالي المتواضع نحتاج باختصار إلى
أكاديمية للفنون ،وإنشاء المزيد من المسارح ،والفرق المسرحية
األهلية.

ــ لقد كانت لي تجربة جميلة مع مسرح الدمى من خالل فرقة
فنية أسسها الكاتب المبدع موسى الثنيان ،وأسند لي مهمة
اإلشراف على العمل ،فقمت بالكتابة وتدريب المؤدين ،وقدمنا
عدة عروض لألطفال في أي من مكان في المحافظة وقد نالت
استحسان الكثير ممن شاهدوا تلك العروض المتنقلة.

 -من هو قدوتك في العمل الفني؟

 أنا في الحقيقة استمتع أداء الفنان ناصر عبدالواحد ،وعلىمستوى الخليج يستهويني أداء الفنان الكويتي الكبير جاسم
النبهان ،وهذا مع كل التقدير واالحترام لكل فنانينا المحليين
والخليجيين ،ففيهم الخير والبركة.

ــــ بناء على ذلك كيف تقيم الحركة الفنية الدرامية لدينا؟

ــــ أنت وخالل مشوارك الفني ،ماذا تريد أن تقول للمجتمع؟

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

حوار

ــ بعد فترة من العمل الفني ،ودخول
التجارب الفنية الناجحة والفاشلة،
توصلت إلى قناعة ـ أنا وزمالئي ـ
مفادها أن علينا أن نقوم باألعمال
الفنية لهدف المعرفة ،وال مكان
لمقولة (الفن للفن) ،لذلك قمت
بإصدار كليبات توعووية تؤكد بأن
للفن رسالة ،وحاولت قدر اإلمكان
االبتعاد عن الفن الذي ال يحترم
المتلقي والمشاهد ،ومن ضمن هذا
التوجه أنا وبعد التقاعد من العمل في شركة أرامكو السعودية
أعطي دورات تدريبية في القيادة اإلدارية والسالمة ،فطلبت منّي
بعض الشركات في الجبيل أن أقدم دورة بصيغة حديثة مغايرة
للمعتاد ،فقمت بتنظيم دورة تم فيها مزج المحاضرة والتوجيه
المباشر مع الفن والتمثيل فكانت تجربة ناجحة باتت مطلوبة
من كافة الشركات األخرى المنافسة ،فاستطعت ـ بتوفيق اهلل
ـ تجنيد الموهبة والخبرة الفنية
في التدريب والتعليم ..وفي هذا
المجال أحب أن أقول بأنني اتقاطع
مع أي فكرة جديدة ،فمثال جاءني
اخي العزيز جاسم المغلق بعمل
بعنوان (كي ال تنطفي الشموع)
وهو ينتقد المغامرات بالدراجات
النارية ،التي أدت إلى العديد من
الضحايا الشباب.

الالتينية (االنجليزية) كان آخرها في الصيف
الماضي ،حيث قدمت مونودراما بعنوان (الحب
الالمتناهي) كتبتها وأديتها أيضا ،ولدي نية إلعادة
عرضها هذا العام أيضا.
ــــ في ختام هذا الحوار ماذا يتطلع الفنان زهير
الصويمل؟

ــ أتطلع إلنتاج مسلسل يجمع كل فناني المنطقة،
ويبرز تراث القطيف الشعبي ..كما أتطلع لليوم
الذي أرى فيه ارتفاع مستوى ثقافة الحضور في
المسارح لالستفادة وقضاء وقت مفيد ،كذلك أتطلع
ألن أرى العديد من زمالئي الفنانيين المحللين وقد أخذوا
نصيبهم من الظهور والبروز الي دائرة الضوء ،ففيهم الكثير
ممن هو جدير بذلك ،فلدينا ـ بكل أسف ـ العديد من المواهب
المدفونة ..وبهذه المناسبة أقدم لكم جزيل الشكر على هذا
اللقاء الذي أرجو أن يكون مفيدا للقاريء العزيز.

ــــــ بحكم أنك قضيت فترة ليست
قليلة في الواليات المتحدة
األمريكية ،ألم تفكر في عمل درامي
باللغة الالتينية؟

ــــ قدمت عددا من األعمال باللغة
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حوار

سعيد السني (أبو الذهب) يؤكد لــ "الخط":

أسعى ألن أكون سعيداً
وتخصصي خدمة المناسبات السعيدة

حوار /سلمان العيد
لقد أطلقوا عليه كنية "أبو الذهب" ،الذي بات مرادف ًا ومساوق ًا له في أي وقت ،وذلك لما أبدعه من تقديم بعض المشروبات الساخنة
القريبة من لون الذهب األصفر الناصع ..كما بات عالمة فارقة أو بارزة في العديد من المناسبات التي تشهدها محافظة القطيف
خاصة في جزيرة تاروت ،لما يقدمه من مشروبات ذات نكهة خاصة ،تدل على مهارة معينة وقدرة مميزة اكتسبها منذ سنوات.
إنه سعيد بن محمد السني (ابو الذهب) ،الذي آل على نفسه أن يكون له نصيب ًا من اسمه ،فهو سعيد ويحرص على تلبية خدمات
المشروبات الساخنة المتنوعة في المناسبات السعيدة ،فماذا يقول هذا السعيد أبو الذهب؟
ـ ـ لو سمحتم ابو محمد متى بدأمت العمل
يف هذه اخلدمة اجلميلة؟
ــــ منذ سنوات بعيدة ،ومنذ كنت طفال
صغيرا كنت أرتاد مجلس جدي ألمي
المرحوم الحاج حسن بن منصور المختار،
وكان مجلسا عامرا بالشخصيات من
أهالي جزيرة تاروت ،وكذلك مجلس
المرحوم الحاج محمد تقي آل سيف
والذي كان مقصد العديد من الشخصيات
والعلماء ،وكنت أقوم بالضيافة لهؤالء،
واكتسبت من خالل احتكاكي بهم الكثير
من األعراف واألخالقيات في التعامل مع
الكبار والصغار ،فتدربت على أعداد الشاي
والقهوة من خالل هذين المجلسين ،يضاف
لهما التواجد في المناسبات في حسينية
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بن جمعة في تاروت ،ومن خالل اطالعي
على ما يقوم به المرحوم الحاج عبدالمجيد
بن عبد العلي الصفار(ابوعباس) من عملية
األعداد بكميات كبيرة لمقابلة عدد أكبر
من العديد الذي يحضر في الديوانية أو
المجلس ..رحمهم اهلل جميعا.
ـ ـ على هذا نستطيع القول بأنك أخذت
املهنة بالتدرب ،ولم تخضع لتوجيه وتعليم
أحد؟
ـــ هذا الكالم إلى حد ما ،ولكن ال أنسى
توجيهات المرحوم عبدالمجيد الصفار(ابو
عباس) ،الذي كان مشجعا لي وألمثالي
الكتساب مثل هذه المهارات التي تح ّولت
بفعل الزمن ،وبفعل الممارسة إلى مصدر
رزق وهلل الحمد.
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ـ ـ وماذا أضفت إلى ما كان يقدمه أرباب
املجالس التي ذكرتها غير الشاي والقهوة؟
ـــ في البداية كانت الشاي والقهوة ،ولكن
مع مرور الزمن وبسبب الخبرة ،وزيادة
الطلب على هذه المنتجات صرت أقدم
خمسة إلى ستة أنواع ،فمن القهوة أقدم
نوعين أو ثالثة أنواع ،ومن الشاي أربعة
إلى خمسة أنواع ،وأستجيب للزبون حسب
الطلب ،وحسب الحاجة ،وحسب المناسبة
وحجم المناسبة أيضا ..فبعض المناسبات
يطلب أصحابها توفير نوعين من الشاي
(أسود وأخضر) ،والبعض يطلب إضافة
شاي الزعفران أو بعض الزهورات الشامية
وما شابه ذلك.
ـ ـ هذا ما حدث أم اضفت أشياء أخرى ،مثل

حوار
بعض املأكوالت؟
ـــ كما سبق القول إن الديوانية الصغيرة أو
المجلس الصغير مثل مجلس الجد الغالي
حسن بن منصور المختار ،أو الوجيه
العزيز محمد تقي آل سيف فإن العدد
محدود ،وإذا زاد األمر طبق م التمر ،لكن
المناسبات التي قمت بتبنّي تقديم الخدمة
لها أضفت لها المشروبات الساخنة
المتنوعة مع بعض المأكوالت كالتمر الذي
احضره من أحد المحالت الخاصة بأحد
أقاربي أيضا ،وأحرص على أن تكون الوجبة
خفيفة لكنها غير تقليدية ،كأن يكون التمر
مضافا له بعض العسل أو الدبس أو بعض
المكسرات وما شابه ذلك ،وأستطلع في
الغالب آراء الجمهور خصوصا اصحاب
المناسبة والقريبين منّي.
ـ ـ وما نوع املناسبات التي تغطيها بهذه
اخلدمة ،هل تخدم املناسبات احلزينة أم
البهيجة ،أم كلتيهما معا؟
ــــ أنا متخصص في المناسبات البهيجة،
وال عالقة لي بالمناسبات الحزينة ،فتلك
لها أهلها ،فضال عن أن الذي يقدم من
خاللها ال يتعدى الشاي والقهوة فقط،
يضاف لها مناسبات الوالدات (العقائق)،
وحفالت الخطوبة ،حيث يعمد بعض األسر
للتعبير عن فرحتهم بمثل هذه المناسبات
ان يقيموا دعوة كبيرة فتتطلب هذه
المناسبة تقديم ضيافة الشاي والقهوة
فأقوم بأعدادها ،وأحرص على أن أكون
الفتا فيها ،وهو الحفاظ على الشكل
التراثي المطلوب في مثل هذه المناسبات
وهو الزي الشعبي القديم.
ـ ـ على ذكر احلالة الشعبية ،أطلق عليك
البعض كنية "أبو الذهب" ،رغم أنك رجل
لديك أوالد ،اهلل يحفظهم جميعا ،ما قصة
هذه الكنية ،وهل أنت قابل بها أم منزعج

خدمة الضيافة هواية
اكتسبتها من الصغر وصارت
مصدر دخل أضافي
ال أسعى إلقامة مشروع
وال أرغب مغادرة المنطقة
تحت أي ظرف
منها؟
ـــ ال قصة وال حكاية وال هي بدعة ،وال أنا
منزعج منها ،بالعكس أن أوصف بالذهب
هذا بحد ذاته وصف جميل
ـ ـ هل يرجع هذا إلى وجهك السمح؟
ـــ شكرا على اإلطراء والمديح ،لكن كنت
في ضيافة أحد تجار الذهب ،وقمت
بإعداد الشاي والقهوة فقام أحدهم
واحتسى كأسا كبيرا من شاي الزعفران
وقبل أن يحتسيه قال":ما شاء اهلل الشاي
مثل الذهب" ،وذلك في إشارة إلى الصفرة
الالمعة فيه ،واضاف قائال":تسلم يدك
ابو الذهب" ،وصرت معروفا بهذه الصفة،
حتى أن البعض إذا أراد مخاطبتي يناديني
بهذه الكنية ،والبعض وضع تحت إسمي
في جواله "ابو الذهب" ،رغم أنني افتخر
بذلك ،ولكن أحب أيضا أن يقال لي "ابو
محمد" نسبة إلى ولدي األكبر محمد.
ـ ـ واملواد التي تستخدمها من أين حتضرها،
فهل أنت الذي يقوم بالتحضير أم تعتمد
على غيرك من العمالة؟
ــــ كل المشروبات الساخنة التي أقدمها
أقوم بإعدادها أنا ،وذلك حسب الطلب،
وكل المواد اشتريها من السوق المحلية،
وأي إضافات تحدث فأنا الذي أقوم بذلك،
والعمال يساعدونني في التقديم فقط

ـ ـ هل شاركت يف مناسبات عامة ،كاملهرجانات
السياحية وما شابه ذلك؟
ـــ أنا متواجد في كافة الفعاليات
العامة ،من قبل مهرجانات األسر
المنتجة ،وفعاليات الجمعيات الخيرية،
والمهرجانات السياحية والتراثية التي تقام
في المنطقة مثل مهرجان التراث الدولي
بالظهران ،وأحرص ـ كما سبق القول ـ
على الزي الشعبي الذي اتصفت به ،وما
زلت متمسكا به ،مهما تختلف الفصول
وحاالت الطقس والمناخ ..وأحرص على
التواجد في الفعاليات التي في المنطقة
الشرقية ،ولم أخرج خارجها.
ـ ـ وهل تفي هذه املشاركات من الناحية
املادية؟
ــ هذه العملية التي أقوم بها هي هواية
من األصل ،وليست مهنتي األساسية،
فأنا ـ والحمد هلل ـ موظف حكومي ،ولكن
حبي للتراث وخدمة المجتمع اتخذت هذه
الهواية ،وصارت ـ وللحق ـ مصدر دخل
إضافي لمقابلة ظروف الحياة ومتطلباتها
اليومية ،فهي مهنة ـ كما ترى ـ شريفة
وجميلة وتدخل السرور على قلوب الناس،
وأنا ـ من األصل ـ أحب الناس ،وأشعر
بمحبتهم لي ،وهم الذين شجعوني على
مواصلة العمل في هذا الشأن ،فالناس ـ
اخي الفاضل ـ تبحث عن الجديد ،ولم أجد
من الناس إال التعامل الحسن ،سواء من
أصحاب المناسبات ،أو من ضيوفهم.
ـ ـ على هذا كم سنة قضيت يف هذه املصلحة؟
ـــ حوالي  16عاما ،دخلتها وقد كنت صغيرا
في السن ،وتوسعت ألعمل بوفيهات لتلبية
طلبات األفراح والمناسبات.
ـ ـ هل فكرت أن تقيم مشروعا بهذا
اخلصوص ،وتتوسع أكثر ،وتضيف
مشروبات أخرى مثل العصائر واملشروبات
الباردة؟
ـــ ال أسعى لذلك ،ولم أفكر في زيادة
نشاطي أكثر من ذلك ،فأنا استمتع وأنا
أقدم هذه الخدمة بهذه الطريقة ،أقصى ما
أقوم به هو نقل هذه الهواية إلى المحيطين
بي ،وكان أبرزهم أخي أحمد (أبو كرار)،
كما لم أسع أن أضيف المشروبات الباردة،
ألن اإلقبال عليها ليس بمثل المشروبات
الساخنة.
ـ ـ كلمة أخيرة ابو الذهب؟
ـــ أشكر كل من شجعوني وساعدوني،
واتمنى الخير لكل أبناء الوطن األعزاء
واتمنى أن تكثر مناسباتهم السعيدة.
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مركز تنمية الطفل
لتأهيل املعاقني

رسالتنا
رسالتنا

وفعال خلدمة قضية الطفل املعاق ،نسعى لكل يحصل
خلق وابتكار منوذج رائد ّ
على حقه الكامل يف التمتع بحياة أفضل  ،ومساعدة أسرته واملجتمع الكتشاف
طاقاته الكامنة وذلك من خالل منظور تأهيلي متكامل يعتمد على استخدام
أرقى األساليب العلمية ،وتدريب فرق عمل متخصصة ومؤهلة لتنمية مهارات
وتوظيف قدرات ذوي االحتياجات اخلاصة .

أهدافنا

بناء على
• توفير خدمات تأهيلية وتعليمية ً
خطة فردية لكل طفل مبا يتناسب مع قدراته.
التكيف يف البيئة
• مساعدة الطفل على
ّ
احمليطة من خالل األنشطة الالمنهجية.
• رفع مهارة الطفل يف التواصل مع اآلخرين من
خالل العالج التخاطبي.
• تنمية قدرات الطفل يف االعتماد على الذات
من خالل تدريبات املهارات االستقاللية.

103 8340678
103 8300678
cddm2011@hotmail.com

الدمام  -الكورنيش  -حي املزروعية
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ويكيبيديا
• مواليد .1386
• بكالريوس عمارة .
• ماجستير هندسه معمارية من جامعة
البترول والمعادن.
• يعمل كمهندس بادارة المباني االدارة
العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.
• بدأ كتابة الشعر بعد انهاء المرحلة
الجامعية مباشره.
• شارك في نشر نصوص واجراء حوارات
وكتابة مقاالت في صحف ودوريات منها
االداب اللبنانية  ،نزوى  ،النص الجديد ،
الحياة  ،اليوم  ،القافلة  ....وغيرها
• شارك في امسيات متعددة مع النادي
االدبي بالمنطقة الشرقية و مع جمعية
الثقافة والفنون بالدمام ومع أسرة
كتاب البحرين وايضا في أمسية معرض
الكتاب بالرياض وغيرها من المنتديات
والملتقيات االدبية الخاصة
• شارك كمحكم في مسابقات شعرية
• صدر له ديوان (مسند الرمل) عن دار
االنتشار اللبنانية عام 2007
• صدر له ديوان (كأنه هو) عن دار مسعى
له كتاب مخطوط بعنوان (الحويش)

(إلى روح محمد الثبيتي)

الشاعر محمد حسن الماجد
أل َي َل الركب احلجازيون
َ
أليل من نواشز يف (الهدا)
ونوى مسي ًال من خزامى
أل َي َلت أخواته بتميمتني من الندى
كفيف
مطر
وخض َ
ْ
نب من ٍ
أعشب
وقيل :
َ
سدر
َّأم رابيتني من ٍ
وخيف
مزدلف
وك ّبر للمها حتى رآها بني
ْ
ٍ
ومشى فأتبع ربو ًة
الصفيف
دم
ْ
فتهيأت للصيد عقبان وشاط ُ
ومشى فأتبع ربو ًة
فرأى جمادى خارج ًا للصيد ثم رآه أخرى
داخ ًال
وحش ُّ
أليف
ورآه يف
يحل ويف ْ
ٍ
ومشى فأتبع ربو ًة
فهب إلى
فرأى سنا َم البيد مضطرب ًا َّ
الربابة  ..ج ّرها
نيف
رقاب اجلنِّ من وادي َح ْ
ولوى َ
ودنى
بوب
تدلّى من َه ٍ
حيث ألفَاهم وهم يفلون ُبعرا َن اجلزيرة
َفل َْي ماشطة
َ
املبايض من عيون املاء حتى ال
ويكرو َن
جتيف
ْ
ودنى
ت َلى من شعره سطر ًا
َ
األرض عن أكباد نسوتهم
فشقَّ
َسفَر َن له
َّ
عال
فعض على التالوة من َص َب ًا ٍ
بيات
وآب إلى ٍ
َ
هزَّ
أعطاف القصيدة
رجيف
ثم أقبل يف
ْ
ّ
ودنى
رآهم يف الغضا
يكة :
متحلّق َ
الس َل ِ
ني على ُّ

يك
الس َل ْ
أينَ يا ُأ ُّم ُّ
عليك
إنا نرى َطلْق ًا
ِ
يك
فناوليه ِفدا ي َد ْ
وتعجلي
َّ
ذئب يا ُس َل ُ
ُ
يكة
فاألرض ٌ
البوارح
والسماء من
ُ
ِ
َو ْي ِك َ ..و ْي ْك ..
وتطايروا ملـّا رأوه كما القَطا
وتقافزوا من فوق أَ ْي ْك
يستاكهم َب ْر ٌد
فأشه َر َم ْي َس َم ًا
وأتى على نار ًا لهم عورا َء
قلّبها َ
ول
حل ٍ
ثم أل َ
ّف بني أجنحة املجامر
ص َّبها
فمسها
وأتى الدالل ّ
رفيف
وقد اعتراها من بالبله
ْ
ومشى فأتبع ربو ًة
غاطس يف الشمس
فإذا بعبق َر
ٌ
متّك ٌأ على خَ ْب ٍت
قصائد ُخ ْض ٌر
ربيع ضفّ تاه ..
ٌ
ٌ
ُ
ريف
وعارضه خَ ْ
َّ
املهب
طير يف ّ
فتول عنه إلى َم ٍ
ُ
َ
مييل
يوشك أن
وكان
أقامه
فسرى به ( َق ْط ُر الندى) حتى استوى شعر ًا
(اخلفيف)
وطا َر به
ْ
ومشى فأتبع ربو ًة
فقضى بنا سبع ًا وس ّو َف
ونيف
ثم وافانا على تسع
ْ
ولم تكن أرطى فنوقد أو غضا
ثقيف
فتفرقت أيد
ْ
ثم اختلفنا أ ّينا َي ِر ُد (املشقّ َر)
القطيف
واختلفنا أ ّينا يغشى
ْ
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مناسبات

نستقبل مناسباتكم السعيدة عبر alkhatmag@yahoo.com

أفراح الجشي و الصفواني
احتفلت عائلتا الجشي والصفواني بزواج ابنها علي فؤاد مهدي الجشي
على كريمة حسام حسن أحمد الصفواني بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

تصوير فوتوغرايف  -فيديو -
تصميم  -مونتاج  -جرافيكس

أفالم قصيرة  -مسرح -
تغطية األفراح واملناسبات

0138551551 www.recordingsa.com
0504805627
@ 1551

أفراح القصاب و آل سيف
احتفلت عائلتا القصاب وآل سيف بزواج ابنها عبداهلل عبدرب الرسول القصاب
على كريمة مهدي آل سيف ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين
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أفراح المسلم والزاير
احتفلت عائلتا المسلم والزاير بزواج ابنها باسل عبدالواحد موسى المسلم
على كريمة سمير عبدالرسول الزاير بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

أفراح آل بدر و السني
احتفلت عائلتا آل بدر و السني بزواج ابنها المهندس محمد مهدي آل بدر
على كريمة المهندس عبدالشهيد السني بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين
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أفراح المبارك و الشماسي
احتفلت عائلتا المبارك والشماسي بزواج ابنها ميثم عبدالحميد الشيخ محمد صالح المبارك
على كريمة الحاج عبدالعزيز منصور الشماسي بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

أفراح عاشور
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احتفلت عائلة عاشور بزواج ابنها أحمد خالد أحمد عاشور
على كريمة علي عبداهلل عاشور ،بارك اهلل له وبالرفاء والبنين

يونيو ٢٠١٨م
العدد ( )٧١رمضان ١٤٣٩هـ /يوليو

أفراح المحاسنة و الزاير
احتفلت عائلتا المحاسنة و الزاير بزواج ابنها وليد خالد عبداللطيف المحاسنة
على كريمة حسن علي الزاير ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

تصوير فوتوغرايف  -فيديو -
تصميم  -مونتاج  -جرافيكس

أفالم قصيرة  -مسرح -
تغطية األفراح واملناسبات

0138551551 www.recordingsa.com
0504805627
@ 1551
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مناسبات

أفراح النهاش والمحروس
احتفلت عائلتا النهاش والمحروس بزواج ابنها نايف أسامة عبدالحي النهاش
على كريمة بدر سعيد المحروس بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

تصوير فوتوغرايف  -فيديو -
تصميم  -مونتاج  -جرافيكس

أفالم قصيرة  -مسرح -
تغطية األفراح واملناسبات

0138551551 www.recordingsa.com
0504805627
@ 1551

أفراح القطري و الخباز
احتفلت عائلتا القطري و الخباز بزواج ابنها حيدر محمد القطري
على كريمة السيد زكي الخباز بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين
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أفراح نصراهلل و أبو السعود
احتفلت عائلتا نصراهلل وأبو السعود بزواج ابنها محمد عبدالعزيز أحمد نصراهلل أبو السعود
على كريمة الحاج عبدالكريم جواد أبو السعود بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

تصوير فوتوغرايف  -فيديو -
تصميم  -مونتاج  -جرافيكس

أفالم قصيرة  -مسرح -
تغطية األفراح واملناسبات

0138551551 www.recordingsa.com
0504805627
@ 1551
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أفراح آل ناصر والسيهاتي
احتفلت عائلتا آل ناصر والسيهاتي بزواج ابنها عبدالوهاب محمد آل ناصر
على كريمة الحاج أحمد صالح السيهاتي بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

أفراح الشماسي و السنان
احتفلت عائلتا الشماسي والسنان بزواج ابنها منصور حسين علي الشماسي
على كريمة الحاج مفيد سعيد السنان بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين
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أفراح السنان و الفخر

تصوير فوتوغرايف  -فيديو -
تصميم  -مونتاج  -جرافيكس

أفالم قصيرة  -مسرح -
تغطية األفراح واملناسبات

0138551551 www.recordingsa.com
0504805627
@ 1551

احتفلت عائلتا السنان و الفخر بزواج ابنها مهدي عبداهلل مهدي السنان
على كريمة محمد أحمد الفخر بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

أفراح شروفنا
احتفلت عائلة شروفنا بزواج ابنها رضا بن الشيخ سعود أحمد شروفنا
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين
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أفراح نصراهلل والبيات
احتفلت عائلتا نصراهلل والبيات بزواج ابنها علي عبداهلل منصور نصراهلل
على كريمة عادل منصور البيات بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين
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أفراح الجشي و الزاير
احتفلت عائلتا الجشي و الزاير بزواج ابنها ياسر عبدالباسط عبدالحميد الجشي
على كريمة شكري عبدالكريم منصور الزاير  ،بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين

أفراح آل عبد رب النبي وآل هزاع
احتفلت عائلتا آل عبد رب النبي وآل هزاع بزواج ابنها محمد جعفر آل عبدرب النبي
على كريمة الحاج عبداهلل خليفه آل هـزاع بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين
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أفراح القديحي و آل يوسف

احتفلت عائلتا
القديحي و آل يوسف بزواج ابنها
علي عبداهلل معتوق القديحي
على كريمة نبيل عبداهلل آل يوسف
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنين
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أكسسوارات
ألمانية وإيطالية
ذات جودة عالية

ALUFET
SYSTEMS

مصنع الفتوح لأللمنيوم
 ٣٦سنة خبرة وتطور في مجال أنظمة األلمنيوم

شتر بانوراما

YOUR FINGER . YOUR KEY

حيث نضع بين يديكم
أرقى وأحدث التصاميم العصرية
الثقة تُبنى على الجودة

عمل جميع النوافذ واألبواب بمكائن cnc
966138526250

ALQATIF OHOD STREET

ALFETOOH@HOTMAIL.COM
WWW. ALFETOOH.COM
٢٠١٨م
يوليو
١٤٣٩هـ/
العدد ( )٧١رمضان
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نقطة آخر

لماذا معرفة التراث

حسن الشيخ
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لم أكن مهتماً برصد التراث الشعبي كاألمثال الشعبية أو اللهجات المحلية  ،فهناك
العديد من الكتاب المهتمين برصد الجانب التراثي للمنطقة  .إال إنني أطلع وأقرأ ما
يقع تحت يدي حول هذا الموضوع.
و هناك من يذهب إلى أن التراث  -االجتماعي  -الشعبي ما هو اال امتداد للتاريخ
الثقافي المعاصر ،وال خالف بينهما إال في أسلوب التعبير فقط  .ودراسة التراث
تعطينا صورة حية عن مجتمعاتنا وطريقة تفكيرها في الزمن الماضي .بل ويؤكدون
على أن في دراسة الماضي ،اعتزاز بدور اآلباء واألجداد على هذه األرض التي نسير
عليها.
أما الجانب "التسجيلي" لهذا التراث ورصد المتغيرات االجتماعية االنية ،ووصف مدن
الخليج العربي خالل القرن العشرين المنصرم  ،فقد تصدى له الكثير من الكتاب
المحليين وفي مقدمتهم األستاذ علي الدرورة  ،التي انصبت مؤلفاته على الجانب
التراثي كاللهجات المحلية ،واألمثال الشعبية ،والحرف اليدوية المندثرة أو التي بدأت
في االندثار .ولألستاذ عبداهلل حسن منصور كتب عديدة ركزت في مجملها على ثقافة
المنطقة بشكل عام ومنطقة القطيف بشكل خاص.
بعد ذلك ظهرت العديد من كتب األمثال بأسماء متعددة وخاصة في منطقة األحساء.
لعل أشملها كتاب (أمثال وأقوال من عامية األحساء) للشاعر محمد حسين الرمضان
(أبو سمير ) .
كما برزت أسماء رفدت أسماء الرواد  ،من أمثال حسين آل سلهام فقد كتب تحت
عناوين مختلفة ( سيهات والبحر ) و ( المجتمع السيهاتي )  ،وكذلك نزار آل عبد
الجبار تحت عنوان ( العمالت المتداولة في القطيف واألحساء )  ،و ( العوامية
عراقة الماضي ) لسعود الفرج  .وهناك ( مجد األجداد قدوة األحفاد ) للكاتب صالح
عبدالوهاب الموسى  ،و ( الدمام الماضي والحاضر ) و ( رأس تنورة ) لصالح محسن
القعود .
إال أن تاريخ منطقة ساحل الخليج العربي كتب فيه الكثير  ،ومن أول من كتب هو
األستاذ محمد سعيد المسلم في كتابه (ساحل الذهب األسود) منذ الخمسينيات
وجاءت بعده كتب عديدة وإن لم تصل الى مستواه العلمي والتحليلي بل أن كتاب المسلم
قد حاول دراسة الكثير من الرموز التاريخية المستعصية على الفهم لكتّاب التاريخ
اإلنساني .و تناول األستاذ المسلم الموروث الشعبي في كتابه (القطيف) .وباإلضافة
إلى كتب محمد سعيد المسلم هناك األستاذ عبداهلل الشباط فقد كتب عن التاريخ
الشعبي الثقافي للمنطقة كتباً عدة وهامة بعناوين مختلفة .
إن دراسة موروثنا الشعبي دراسة علمية ومو ّثقة ،تزيدنا ثقة بتاريخ وثقافة األجداد.
والتي رغم بساطتها فقط كانت أصيلة بما تناولته من قيم ومعايير أخالقية في تراثها
الفكري .نحتاج إليها اليوم أكثر لتعزيز هذا الجانب القيمي في أدبنا وثقافتنا المعاصرة.
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أسرة التحرير

موقع المجلة
alkhatmag@yahoo.com
ww.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net
@Khatmag

مجلة متنوعة
تعنى بشؤون المملكة العربية السعودية
والمنطقة الشرقية بشكل خاص
تصدر عن  - UAR :بيروت  -لبنان
رئيس التحرير  :فؤاد نصراهلل
مدير التحرير  :سلمان العيد
المدير الفني  :مهدي العسيف
اإلشراف األلكتروني  :م/فراس أبو السعود

للحصول على العدد المطبوع

مواقع صديقة

966505841951

برودكاست القطيف
www.Qatifbroadcast.com

جهينة اإلخبارية
www.jhaina.com

القطيف اإلخبارية
www.Qatifnews.com

القطيف اليوم
http://goo.gl/NNHTL1
http://goo.gl/6iVa5a
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