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عبداجلليل ال�سيف..
من هدوء تاروت �إىل �سرعة الأمريكان!
عبد العزيز احل�سن لــ

�أزمة اخلليج الأوىل �أخرجتني من �أمريكا
وجـعلتني مرتجم ًا يف ال�سعودية
د ّراجة ( خ ّما�س ) ال�شهرية

غالية املحرو�س :
ت�أثرت ب�أمرية الفقراء
والعمل التطوعي �أعطاين الكثري �إجنازاتي الريا�ضية لن تتكرر و�أهايل
الريا�ضي الغائب احلا�ضر ( خ ّما�س ) لـ

القطيف لن ين�سوا دراجتي

الطب النووي

د .ح�سني املاجد

بحوار احل�ضارات ال�شاعر اجللواح
ي�صدح عالي ًا ويقول�":أنا �صريع الغواين"

كفاح بوعلي :
الكتاب رافد يثـري قارئه على
مدى العمر وهو �سيد �أدوات املعرفة

القطري للإ�ست�شارات الهند�سية
AL QATARI ENGINEERING CONSULTANTS
درا�سات هند�سية ت�صاميم معمارية �إ�شراف هند�سي �إدارة م�شاريع �أعمال م�ساحية

نحن نبني امل�ستقبل

Archadia - Riyadh
2 story villa

املكتب الرئي�سي  -الدمام
�ص.ب63063 :
الرمز الربيدي31516 :
تليفون0138090336 :
فاك�س 0138090204 :
Email: dammam@qatcon.net

Facebook.com/qatcon

القطيف \
�ص.ب570 :
الرمز الربيدي31911 :
تليفون0138541014 :
فاك�س 0138540641 :

McDonalds - Nakheel Riyadh

Jasmis - Dammam

تبوك
�ص.ب941 :
تليفون0144230126 :
فاك�س 0144222069 :

Email: tabouk@qatcon.net Email: qatif@qatcon.net

لبنان -بريوت
�ص.ب995 :
تليفون9619638730 :
فاك�س 9619638731 :
Email: lebanon@qatcon.net

www.qatcon.net

�أول
بسم اهلل الرمحن الرحيم

Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

عبداجلليل ال�سيف..
من هدوء تاروت �إىل �سرعة الأمريكان!
�شخ�صية قيادية � ،إدارية  ،تنظيمية  ،حمرتمة  ،جمعت بني الفكر الر�صني واملوهبة الفطرية بع�ضها للتذكرة لي�س �إال :فقد تقلد عددا من املنا�صب الإدارية ،و�أ�شرف على تدريب
 ،لديه ر�صيد هائل من الإجنازات التي ت�صب جميعها يف خدمة الوطن ورعاية املواطن .عدد من مبتعثي وزارة الداخلية من مدنيني وع�سكريني �أكادمييا وتدريبيا يف الواليات
املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة وعدد الدول العربية  ،كذلك �شارك يف �إعداد اخلطط
�آمن بان تكون املعرفة �سبيال لالرتقاء وال�سمو الفكري والوجداين .
امل�ستقبلية لعدد من الإدارات يف الوزارة  ،ويف جمال التنظيم �أ�شرف على �إدارة التنظيم
مل ين�صرف يوما عن �أر�ضه التي �أحبها  ،وال عن �أهله الذين قدروه  ،فقد ظل يحلم يف وزارة الداخلية وامل�شاركة يف بع�ض التنظيمات اخلا�صة بالوزارات باململكة وبدولة
الإمارات .كما �ساهم يف الإ�شراف على �إدارة القوى العاملة يف وزارة الداخلية .
باليوم الذي ميكنه فيه �أن يحقق فيه تطلعاتهم نحو حتقيق ما ي�صبون �إليه .
�إنه احلقوقي والقائد الإداري واملثقف عبد اجلليل بن علي ال�سيف  ،املولود بجزيرة
تاروت مبحافظة القطيف باململكة يف الأول من ال�شهر ال�سابع الهجري ل�سنة 1363
هجرية  ،وقد �أعقب ثالثة من الأبناء هم  :فهد  ،نايف  ،عامر.

ب�سبب دقته البالغة عمل م�شرفا على الإح�صاء املركزي يف وزارة الداخلية و�إ�صدار �أول
كتاب �إح�صائي لوزارة الداخلية عام 1396هـ .ويف املجال ال�صحي كان له الإ�شراف
على جهاز الإدارة العامة للخدمات الطبية وم�ست�شفى قوى الأمن العام باملناطق واملراكز
ال�صحية والعيادات الطبية يف ال�سجون والقطاعات البالغ عددها  72مركزا �صحيا .
توىل مراكز وظيفية مرموقة نتناول بع�ضها يف مقالنا  ،لكن يجدر بنا قبل اال�ستغراق يف
تق�صي �إجنازاته وعطاءاته �أن نتعرف على بع�ض مالمح البدايات فهي تدل على اجلوهر
النقي ل�شخ�صه الكرمي منذ نعومة �أظفاره حتى و�صل �إىل مقعد جمل�س ال�شورى .

ح�صل على العديد من الدرجات العلمية  ،نذكر منها  :بكالوريو�س تخ�ص�ص القانون
اجلنائي  ،جامعة ميت�شجن �ستيت  ،الواليات املتحدة الأمريكية عام 1968م ،ثم تابع
درا�سته فح�صل على ماج�ستري �إدارة املرور ،جامعة ميت�شجن �ستيت  ،الواليات املتحدة
الأمريكية عام 1969م  ،وح�صل على درجة الدكتوراه يف �إدارة �سالمة املرور  ،جامعة
ولد عام  1363هـ  ،يف جزيرة تاروت التي تقع �شرق مدينة القطيف  ،وهي من �أو�سع
ميت�شجن �ستيت  ،الواليات املتحدة الأمريكية عام 1973م.
اجلزر الواقعة على �شاطيء اخلليج العربي  ،وتعترب تاروت من �أقدم مدن التاريخ �إذ يقدر
وقد مار�س �أعماال عديدة من بينها املجاالت املرورية  ،والتعليم ويف جمال حقوق عمرها بخم�سة �آالف �سنة على �أقل تقدير  ،ويعني ا�سمها يف اللغات ال�سامية "اخلري
الإن�سان � .أما خرباته الإدارية فهي �أكرث من �أن حت�صى �أو تعد لكننا �سنكتفي بذكر واجلمال"  ،وقد ت�أثر يف طفولته باحلياة الب�سيطة واجلميلة للجزيرة ون�ش�أ يف �أ�سرة ت�ضم
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يف ذلك الزمن مل تكن هناك �أي و�سائل للرتفيه �سوى اللعب مع الأ�صحاب  ،فلم يكن
يوجد تيار كهربائي لذا يخلد اجلميع �إىل النوم بعد �صالة الع�شاء وي�ستيقظون عند �صالة
الفجر  .كان الن�سيج االجتماعي قويا و متما�سكا ،وكون �أ�سرة �أل �سيف من �أكرب ا�سر
اجلزيرة مكانة دينياً واجتماعياً فقد جرى العرف �أن �أي �ضيف ي�أتي �إىل اجلزيرة تكون
ا�ست�ضافته يف منزل العائلة تقديرا وتكرميا ملكانة الوالد.
�إنها اخللفية التي تر�سم �شكل امل�شهد لنبوغ �شاب يفتح عينيه على ر�ؤية ال�ضيوف ،
وكيف يعاملون بالرتحاب  ،وكيف يكون ال�سهر على خدمتهم .
كان التعليم يف ذلك الوقت �أمراً �صعباً جدا فلم تكن هناك مدار�س يف تاروت وكان
�أبناء الأ�سر الرثية يذهبون للبحرين للدرا�سة وتلقي العلم ،غري �أنه التحق بكتاب احلاج
ح�سن الطويل يرحمه اهلل الذي تتلمذ على يديه يف درا�سة القر�آن ثم انتقل �إىل مدر�سة
القطيف الأوىل االبتدائية والتحق بال�صف الثالث الإبتدائي مبا�شرة نظراً لإجادته
القراءة والكتابة و�أنهى هذه املرحلة عام 1374هـ .
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�ستة �أ�شقاء وخم�س �شقيقات ويف عام 1380هـ تويف والده وهو يدر�س يف ال�صف الأول انتقل لل�سكن يف القطيف مع �أخيه الأكرب احلاج حممد تقي �أل �سيف رحمه اهلل الذي
ثانوي وكان يعمل رحمه اهلل قبل وفاته يف جتارة الل�ؤل�ؤ يف ف�صل ال�شتاء والزراعة يف ف�صل كان له الف�ضل بعد اهلل يف دفعه خطواته الأوىل  .وبعد انتهاء املرحلة الإبتدائية التحق
ال�صيف  .ت�أثر بتجربة الوالد التي مل تخل من الق�سوة وال�شدة ومنه تعلم ال�صرب واملثابرة باملدر�سة املتو�سطة ثم الثانوية يف مدينة الدمام .
واجللد .
احلياة بدون �أ�صدقاء ال معنى لها  ،لذلك يذكر جمموعة اال�صدقاء بكثري من التقدير
كان بيتهم بيتا طينيا داخل الديرة  ،وهو البيت الذي يزوره كلما �سنحت الفر�صة واالعتزاز  ،منهم  :جميل اجل�شي وحممد �سعيد الربيكي وعبد اهلل الزائر وحممد
لي�ستعيد عطر الطفولة ،التي تظل نقطة م�ضيئة يف حياته العامرة بق�ص�ص الكفاح و�صالبة ال�شما�سي وحم�سن �أل ح�سان وباقر العوامي � ،أما �أ�صدقاء املرحلة الثانوية فمنهم حممد
املوقف .
املقبل الر�شيد وفواز را�ضي و�أحمد بازهري وعبد الرحمن �أبو عاي�شه و�إبراهيم العي�سى
وحمد املغلوث وعبد املح�سن اخلنيزي .
تلك الديرة كانت جمموعة من امل�ساكن الطينية حماطة ب�سور له �أربعة �أبراج وبوابتان
يتم �إغالقهما بعد �صالة املغرب ويليها �سوق تاروت التقليدية الذي كان عامراً و�شام ًال خطوات وا�سعة قطعها هذا ال�شاب الطموح يف بداياته املب�شرة  ،فقد مت اختياره �ضمن
جلميع اخلدمات التي يطلبها �أبناء هذه اجلزيرة احلرفية والتجارية والزراعية فنجد النجار  20 ،طالباً من احلا�صلني على �شهادة الثانوية العامة –الق�سم العلمي – عندما كان امللك
واحلداد  ،والبناء  ،وال�صفار  ،واخلياط  ،واحلالق  ،و�صيادي الأ�سماك حيث ورث الأبناء فهد بن عبد العزيز وزيراً للداخلية يف �أول بعثة �سعودية للدرا�سة يف الواليات املتحدة
تلك احلرف عن الآباء والأجداد .
الأمريكية يف �إطار اتفاقية مهمة البتعاث عدد من الطالب للدرا�سة يف جماالت ال�شرطة
املختلفة  ،وكان ذلك عام 1383هـ .
متتعت الأ�سرة مبكانة خا�صة بني �سكان اجلزيرة وبني �شخ�صيات القطيف علماء وجتار
وم�سئولني يف العهد ال�سعودي وقبله يف العهد الرتكي للريادة الدينية والرتاتبية حني ينظر الدكتور ال�سيف لتلك املرحلة من حياته يت�أكد �أنها كانت نقلة كبرية من حياة
االجتماعية.
ب�سيطة �إىل حياة �سريعة الكل فيها يجري وينظر �إىل الأمام وال ينظر �إىل اخللف وال�شعار
املتعارف عليه هو " ٍ�ساعد نف�سك"  .لقد �أ�صيب باالرتباك ال�شديد يف الفرتة الأويل
عرف عن ال�شيخ من�صور �أل �سيف باجلر�أة و�أخذ املبادرة بتبني طلبات �أهل املنطقة وكان عليه �أن يختار االن�ضواء حتت �شعار "�أكون �أو ال �أكون".
الدينية واالجتماعية  ،ومن بني املبادرات رحلته �إىل الريا�ض رئي�ساً لوفد املنطقة ملقابلة
امللك عبد العزيزـ طيب اهلل ثراه ـ بني عامي  1345و  1346وي�صحبه كل من احلاج مثلت �صعوبة اللغة حتدياً كبرياً له ي�ضاف �إىل ذلك �صعوبة الدرا�سة يف اجلامعة حيث
حممد بن ح�سني الفرج عمدة العوامية  ،واحلاج �أحمد اخلنيزي  ،واحلاج ر�ضي العلقم كان نظام اجلامعة ال يقبل الطالب املبتدئني يف ال�سنتني الأويل والثانية �إال بعد ح�صولهم
من �أجل نقل مطالب �أهايل املنطقة الدينية واالجتماعية �إىل امللك عبد العزيز وبحكمة على تقدير مرتفع يف العامني الأولني وهذا �أي�ضا �شكل حتدياً �أكرب حيث كان اجلميع من
امللك عبد العزيز وبعد نظرة كانت ا�ستجابتة بداية حقيقية لإحالل الأمن والأمان يف الطالب مميزين وممن جتاوزا ال�سنة الثانية وتخرجوا من الكليات التي تعمل على نظام
املنطقة العريقة .
ال�سنتني (الكليات املتو�سطة) .
(LAW

 ح�صل عام 1969م على درجة البكالوريو�س يف الإدارة اجلنائية )ENFORGEMENTمن جامعة متي�شجن �ستيت يف مدينة �إي�ست الن�سنج  ،وقتها قرر
البقاء هناك ال�ستكمال درا�سة املاج�ستري والدكتوراه على نفقته اخلا�صة بعد �أن انتهت
فرتة االبتعاث  ،وبالفعل جنح يف حت�ضري املاج�ستري يف زمن قيا�سي مل يتجاوز الت�سعة �أ�شهر
 ،و بعد ح�صوله على البكالوريو�س ح�صل على م�ساعدة من اجلامعة والتحق بعمل يف
املجال الأمني  ،وفر له دخ ًال ثابتا �شجعه على موا�صلة الدرا�سة  ،وكان مو�ضوع املاج�ستري
"قرارات وتو�صيات الأمم املتحدة حول امل�شروع املوحد لقواعد املرور على الطريق " وهي
امتداد لالتفاقية الدولية التي �أقرت يف فينا عام 1986م .
ا�ستفاد من تلك الفرتة التي �ساهمت �إىل حد كبري يف تر�سيخ مفاهيم احلياة والتعامل
معها بالإ�ضافة �إىل كونها اخليار الوحيد للوفاء بالتزاماته ال�شخ�صية من دفع ر�سوم اجلامعة
وتكاليف احلياة املعي�شية  ،وقد �ساعده على ذلك اال�ستفادة مادياً من العمل يف معظم
الأجازات ال�صيفية وكذلك العطل الأ�سبوعية والدينية؛ فالأجر فيها م�ضاعف ومع ذلك
كان يف بع�ض الأحيان يواجه �صعوبات مادية ب�سبب عدم قدرته على �سداد الق�سط
املتبقي من الر�سوم الدرا�سية ودفع تكاليف طباعة ر�سالة املاج�ستري.
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وقد تكفل ب�سداده �سعادة الأ�ستاذ  /عبد العزيز املنقور امللحق
التعليمي ال�سعودي ب�صفته ال�شخ�صية  ،وهو ما جعله يعرتف له
دائما بالف�ضل واالمتنان  ،ومن �أ�صدقاء تلك املرحلة معايل الأمني
العام ملجل�س ال�شورى الدكتور حمود البدر ومعايل الدكتور عبد
الرحمن اجلماز امل�ست�شار اخلا�ص ل�سمو وزير الداخلية والأ�ستاذ
عبد اهلل البتال والدكتور �سليمان بكر ال�سندي واللواء �إبراهيم
العي�سى والأ�ستاذ عبد اهلل الطريري واللواء حممد الراجح
والدكتور �صالح بن نا�صر وكيل الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب .
ر�أى ال�سيف �أن يعود للوطن  ،ومل يفكر للحظة واحدة يف البقاء والعمل يف �أمريكا فقد
ر�أى �أهمية اال�ستفادة من التح�صيل العلمي وامليداين خلدمة وطنه �إىل جانب �شعوره
الدائم ب�ضرورة الوفاء ورد اجلميل لكل من �ساعده بدء ب�أ�سرته ال�صغرية وانتهاء بجماعته
الكبرية يف اململكة .و�أقل الوفاء هو امل�ساهمة يف تطوير املجتمع بالعلم النافع .
بداية حياته العملية كانت عام 1393هـ حيث عمل فور عودته بالإدارة العامة للمرور
ولأول مرة �ألتقي فيها ب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز رحمه اهلل
الذي رحب به و�أ�شعره ب�أهمية الدرجة العلمية التي ح�صل عليها من �أمريكا.
عرفه بوجود خطط تطويرية يف املجاالت الأمنية ومنها املجال املروري ون�صحه بامل�شاركة
احلقيقية يف تطوير العمل امليداين املروري وهذا ي�ستوجب االنتقال للكادر الع�سكري
وبالفعل �صدر قرار بتعيينه نقيبا مع �أقدمية �سنة لتطوير اجلانب املروري ومت بالفعل ذلك
و�أن�ش�أت (ال�شعبة الفنية ) وعني مديراً لها .

واملروري  ،والدفاع املدين  ،واجلوازات  ،والأحوال املدنية ،
و�سالح احلدود  ،واملباحث العامة  ،وكلية قوى الأمن الداخلي
 ،و�إدارة املجاهدين  ،والإدارة العامة للخدمات الطبية  ،وا�ستمر
�إ�صدار هذا الكتاب ب�شكل �سنوي .
وا�ستمرارا للعطاءات الإدارية والتنظيمية عني مديراً عاماً
لال�ستقدام باململكة وكانت جتربة جديدة بالن�سبة له  ،حيث
�أبدى تخوفاً وحتفظاً بادئ الأمر �إال �أن ما �أظهره امل�سئولون من ثقة
كبرية يف قدراته جعلته يقبل هذا املن�صب حيث و�ضع قواعد
و�أ�س�س لإجراءات ومتطلبات مل تكن معروفة �أو متاحة لأ�صحاب الطلبات منها على
�سبيل املثال �إ�صدار دليل �إر�شادي ل�شئون اال�ستقدام باللغتني العربية والإجنليزية �ساعد
على �إي�ضاح الكثري من هذه الأمور غري الوا�ضحة ويف نف�س الوقت افتتح فرعني يف
مدينتي جدة و الدمام.
هناك يف علم الإدارة ما ي�سمى النجاح الرتاكمي ؛ فكل خطوة ناجحة ي�ستتبعها خطوات
تعمق هذا التقدم  ،وهو نف�س ما حدث يف م�سرية د.عبداجلليل ال�سيف فعند ا�ستالمه
الإدارة العامة للخدمات الطبية عام 1404هـ كانت عبارة عن جهاز �إداري �صغري ال
يتجاوز عدد العاملني يف مكتب الإدارة � 30شخ�صاً يف خمتلف التخ�ص�صات وبف�ضل
امل�سئولني بالوزارة مت تطويرها و�إن�شاء العديد من الأق�سام الإدارية والفنية ومت �إقرار هيكل
تنظيمي ر�سمي لأول مرة للإدارة العامة للخدمات الطبية  ،وم�س هذا التطوير العديد
من املواقع منها م�ست�شفى قوى الأمن وكذلك املراكز ال�صحية للمناطق وال�سجون
والقطاعات وتوج ذلك ب�صدور الأمر ال�سامي الكرمي يف 1412/7/8هـ باعتماد قرار
اللجنة العليا للإ�صالح الإداري لهذه التنظيمات ،و يف عام 1405هـ مت تغيري �شعار
الإدارة بال�شعار امل�ستخدم حالياً  ،وقد كان عمل الإدارة يرتبط مبا�شرة ب�صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز الذي كان يف ذلك الوقت م�ساعداً لنائب
وزير الداخلية .

ر�أى �ضرورة االهتمام ب�أمرين �أ�سا�سيني � .أولهما اعتماد منوذج مطور للحوادث وهو (تقرير
حاث �سري) بد ًُال من (دفرت حما�ضر التحقيق) حيث مت �إقراره من القيادات املرورية
وكذلك من املحاكم ال�شرعية  .وثانيهما اعتماد قاعدة بيانات رقمية �إح�صائية لأعداد
ال�سيارات  ،وجمموع احلوادث  ،والوفيات  ،والإ�صابات  ،وقد اعتمد هذه الأرقام  ،ومت اخلطوات القوية الناجحة خلدمة الوطن وتوفري الراحة للمواطنني كانت تعتمد يف
�إقرارها بنا ًء على الدرا�سة التي �أجراها ملتطلبات ر�سالة الدكتوراه يف عام 1971هـ .
الأ�سا�س على �إح�سا�س قوي بالرغبة يف اخلدمة العامة مع القدرة على الإجناز ب�شكل
حمرتم  ،وال�شك �أن هناك الكثري من ال�شخ�صيات التي تركت ت�أثريها يف نف�سه ،
كلف بالعمل كم�شرف عام ملدار�س تعليم قيادة ال�سيارات وكان ذلك يف منت�صف فالتقدير والثقة التي منحها �إياه �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبد العزيز وزير
عام 1394هـ ومب�ساعدة الأخوة الزمالء العاملني من ع�سكريني ومدنيني حيث مت و�ضع الداخلية رحمه اهلل �آنذاك يف �أول مقابلة معه بعد عودته من اخلارج عام 1393هـ كان
م�شروع متكامل من النواحي الإدارية  ،والنظامية  ،ومنهجاً مت�ضمناً للنواحي الأكادميية لها الأثر الكبري يف �إعطائه الثقة والدعم كما دعم هذه الثقة �سعادة مدير الأمن العام
النظرية والفنية والتدريبية بالإ�ضافة �إىل برنامج لتدريب املدربني يف هذه املدار�س  ..الأ�سبق الفريق �أول حممد الطيب التون�سي يرحمه اهلل وكان قائداً ومعلماً رائعاً� .أما
وروعي عند ت�صميم ها الربنامج اال�ستفادة من جميع الربامج وخا�صة املتقدمة منها من �أطلق له العنان وحرية املمار�سة القيادية و�شجعه التخاذ قرارات �إدارية حيث كان
يف الواليات املتحدة الأمريكية  ،وقد �ساعده على ذلك خربته التي اكت�سبها يف جمال البع�ض يعتقد �أن هذه ال�صالحيات كانت �أكرب من رتبته الع�سكرية وهي رتبة نقيب
تدري�س هذه املادة يف اجلامعة التي يدر�س بها  ،وتوج هذا الربنامج بافتتاح �أول مدر�سة ذلك هو �سعادة العقيد ها�شم عبد الرحمن مدير �إدارة املرور والنجدة الذي حتول ا�سمها
�أهلية لتعليم قيادة ال�سيارات يف اململكة يف مدينة جدة عام 1395هـ.
فيما بعد �إىل الإدارة العامة للمرور وهناك العديد من الأهل والأ�صدقاء والأ�ساتذة ممن
�ساهموا يف بلورة مالمح �شخ�صيته القيادية .
ال �شك �أن العمل بالوزارة كان م�شجعاً حيث وجد د.عبداجلليل ال�سيف تعاوناً من
جميع امل�سئولني وهناك الكثري مما مت �إجنازه و�أهم هذه الإجنازات �إ�صدار كتاب �إح�صائي �أما بالن�سبة الن�ضمام د.عبداجلليل ال�سيف ملجل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين باململكة
�سنوي عام 1369هـ  ،وكان �أول كتاب من نوعه ت�ضمن ب�شكل تف�صيلي وب�شفافية تامة فلم يكن وليد م�صادفة  ،وال�شك �أن ت�شكيل هذا املجل�س مل ي�أتي من فراغ وجاء
بر�صد الأرقام وامل�ؤ�شرات لكل قطاع �أمني مت�ضمنة قطاع الأمن العام الإح�صاء اجلنائي بعد درا�سات �شارك فيها العديد من اجلهات احلكومية والأهلية ومن املهتمني بهذا
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ورمبا كانت ذروة امل�شاركات للدكتور عبداجلليل ال�سيف هو اختياره ع�ضواً يف جمل�س
ال�شورى ففي �إحدى الأيام ات�صل به �شخ�ص ال يعرفه قال �أن ا�سمه عقله من ديوان
رئا�سة جمل�س الوزراء و�أن �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عبد العزيز بن فهد بن عبد
العزيز يود احلديث معه فظن �أنه رمبا �سي�س�أله عن �سبب تقدميه طلب تقاعد مبكر ولكن
الأمري قال له �أنه كلف من قبل خادم احلرمني ال�شريفني ب�إبالغه بقرار اختياره ع�ضواً
يف جمل�س ال�شورى فابتهج لهذا القرار الذي ينم عن اعتزازه بالثقة الغالية التي يكنها
له امل�سئولون.

�شخ�صية لها مثل هذا احل�ضور وجدت تكرميا على خمتلف امل�ستويات �سواء يف علوم
الإدارة �أو يف �إطار القيادات الأمنية  - ،لقد كان دائما مو�ضع ثناء من قيادات الدولة ،
فكرم عدة مرات يف داخل اململكة وخارجها  ،فقد كرم من قبل قيادات الأمن بدول
جمل�س التعاون اخلليجي وبع�ض الدول العربية �إ�ضافة �إىل العديد من املراكز الدولية
املتخ�ص�صة  ،وهو يعترب منحه نوط الأمن ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم  47بتاريخ
1416/8/25هـ  ،والنوط ال�صادر مبر�سوم ملكي بتاريخ 1416/9/22هـ من �أهم
الأنواط والأو�سمة التي ح�صل عليها يف حياته احلافلة بالعمل واجلد واالجتهاد.
ذلك احل�ضور القيادي وتلك الألقاب التي ح�صدها واملواقع التي عمل بها مل جتعله
ينقطع عن جذوره .
على ال�صعيد العائلي :تزوج من �شقيقة �أحد زمالء الدرا�سة يف �أمريكا وهو الأ�ستاذ
حممود امل�شهدي رحمه اهلل وهو �أديب وكاتب بارز حيث التقى ب�أفراد �أ�سرته وتقدم
للزواج من �شقيقته ومت الزواج برتحيب كبري من الأ�سرتني وهو �سعيد بتوفيقه يف هذا
االختيار ولديه وهلل احلمد ثالثة �أبناء  ،هم :
فهد  :وهو خريج جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن تخ�ص�ص �إدارة �أنظمة املعلومات
ويعمل بالبنك ال�سعودي الربيطاين .
نايف  :وقد تخرج من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن تخ�ص�ص �إدارة مالية والتحق
بدورة تدريبية �إدارية مالية ي�شرف عليها البنك الهولندي بالريا�ض .
عامر  :در�س يف كلية الطب والعلوم الطبية يف جامعة امللك في�صل بالدمام وهو الآن
�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم العالج الطبيعي رئي�س ق�سم العالج الطبيعي كلية العلوم الطبية
التطبيقية بجامعة امللك عبدالعزيز.
هي ق�صة كفاح يغمرها التوفيق من املوىل �سبحانه وتعاىل  ،لكنها يف نف�س الوقت ق�صة
�سعي وكدح و�إقبال على �أ�سباب النجاح والعمل ب�صدق و�إخال�ص  ،وهي املقدمات
التي تف�ضي دائما لر�ضا اهلل وتقدير الدولة وحب الأهل وكل املخل�صني يف �شتى بقاع
الوطن.
حتية �إجالل لهذه القامة ال�سامقة يف �شرق بالدنا  :الدكتور عبداجلليل ال�سيف  .فمن
نهجه نتعلم ال�صالبة والإجناز والتقدم بخطى ثابتة حتب الإقدام وت�سعى �إىل ال�س�ؤدد
والنجاح.

يثمن الدكتور عبد اجلليل ال�سيف تلك التجربة  ،فهي جتربة ثرية ال يت�سع املجال
للحديث عنها ولكن ميكن القول �أنه يعتربها من �أغنى فرتات حياته العلمية والعملية
فقد انتقل من دائرة �صغرية عندما كان يعمل يف الدولة �إىل دائرة وا�سعة فيها من املعارف
واخلربات ما يجعله ي�شعر �أنه �أحد الطالب املبتدئني .
مل يقت�صر ن�شاط الدكتور عبد اجلليل ال�سيف على املنا�صب الإدارية والتنفيذية فقد
كان له �إ�سهام �أكادميي ؛ متثل يف الإ�شراف على عدد من الر�سائل اجلامعية؛ خا�صة
ر�سائل املاج�ستري يف ميدان املرور وال�سالمة املرورية وهي �ضمن الربنامج الأكادميي الذي
يقدم عرب �أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد الإدارة العامة وجامعة الأمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية كما قام بتدري�س مادة �سلوك القيادة ومفهوم ال�سالمة بكلية
الرتبية جامعة امللك �سعود وتدري�س مادة املرور يف كلية امللك فهد الأمنية �إىل جانب
�إلقاء العديد من املحا�ضرات حول ال�سالمة املرورية يف العديد من اجلامعات ال�سعودية
و�شارك يف �إعداد برنامج �أكادميي لل�سالمة املرورية يدر�س بكلية الرتبية .
ولل�سيف بع�ض الدرا�سات وامل�ؤلفات املتخ�ص�صة يف جمال عمله  ،منها درا�سات مقارنة
لق�ضايا ال�سري و�أنظمة املرور يف اململكة عام 1395هـ  /وتطوير �أ�ساليب وتنظيم �إدارة
املرور -جوانب نظرية وتدريبية در�س بكلية امللك فهد الأمنية  /فن قيادة ال�سيارات بني
املعرفة والتطبيق ويدر�س يف مدار�س تعليم قيادة ال�سيارات باململكة .

�أول

ال�ش�أن وكانت بدايته اجلادة يف عام 1410هـ لي�أتي هذا املجل�س ك�إجراء طبيعي ملعاجلة
املتغريات واملتطلبات املتزايدة على اخلدمات ال�صحية يف اململكة وبداية عجز القطاع
العام يف اال�ستجابة لهذا املطلب املتزايد  ،وبنا ًء عليه �صدر قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم
( )63وتاريخ 1421/3/10هـ القا�ضي بت�شكيل جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ملدة
ثالث �سنوات برئا�سة معايل وزير ال�صحة د� .أ�سامه �شبك�شي الذي �أح�سن قيادة و�إدارة
هذا املجل�س بو�ضع الأ�س�س والقواعد مبو�ضوعية ل�ضمان جناح وا�ستمرار هذا املجل�س .
�شارك عبداجلليل ال�سيف بقدراته وخربته مع هذه النخبة التي جمعت العلم واخلربة
يف مناق�شات ومداوالت �أ�سا�سها ال�شفافية وامل�صداقية مت من خاللها �إقرار معظم اللوائح
اخلا�صة باملجل�س نذكر منها على �سبيل املثال اللوائح الوظيفية ،الئحة �أعمال املجل�س
 ،الالئحة التنفيذية للمجل�س  ،اللوائح اخلا�صة بالت�أمني  ،ت�أهيل امل�ؤ�س�سات واخلدمات
ال�صحية  ،درا�سة م�شرتكة لكيفية التن�سيق وربط منح الإقامة �أو جتديدها باحل�صول على
�شهادة ت�أمني �صحي  ..وهناك الكثري مما ال يت�سع الوقت لذكره .

�إن�شاء اللجنة الوطنية ل�سالمة املرور التي تعمل حالياً ك�أحد اللجان الفاعلة يف مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي اعتمدت الحقاً بقرار جمل�س الوزراء رقم ()215
وتاريخ 1404/10/10هـ والتي ورد يف البند (خام�ساً ) منه ت�شكيل جلنة ي�شرتك فيها
مندوبون من الداخلية  ،املالية  ،ال�صحة  ،املوا�صالت  ،وال�ش�ؤون البلدية والقروية ،
وجمعية الهالل الأحمر ال�سعودي ،والديوان العام للخدمة املدنية  ،واملركز الوطني
للعلوم التكنولوجيا (�سابقا) الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س .وقد �أ�شار
هذا القرار �إىل �أهداف هذه اللجنة التي �شملت  33هدفاً يف جمال ال�سالمة املرورية وكان
له �شرف �أن يكون ممث ًال لوزارة الداخلية يف هذه اللجنة التي اعتربها نقلة متطورة � ،أعطت
اململكة الأ�سبقية بني الدول العربية لأن يتوىل الباحثون واملهتمون من �أبناء اململكة
القيام بهذه البحوث والدرا�سات لت�أتي م�ستجيبة لبيئة ومتطلبات جمتمعنا وال �شك �أن
ع�ضويته كممثل لوزارة الداخلية وعمله كم�ست�شار ورئي�س لهذه اللجنة جعله متوا�صال
مع العمل البحثي  ،ويف جمال البحث العلمي .

لكل هذا كان بحكم عمله بوزارة الداخلية وتخ�ص�صه يف املجال املروري  ،زادت
م�شاركاته يف املنتديات وامل�ؤمترات التي تهتم بهذا ال�ش�أن ،فقد �شارك عام 1402هـ يف • مت الرجوع �إىل موقع الدكتور ال�سيف الإلكرتوين ال�ستقاء ال�سرية الذاتية .
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مقالة

تكرمي الفائزين مبعر�ض (نزف على لوحة) بالربيعية
متابعات
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كرم موكب الربيعية ممثال مبعر�ض (نزف على لوحة)
الفائزين مب�سابقة معر�ضه احل�سيني الثامن يف حفل
مميز �أقيم على م�سرح الن�شاط الثقايف بالربيعية ح�ضره
�شخ�صيات من الو�سط الفني ومنهم �ضيف املعر�ض
الفنان العاملي ال�سيد عبا�س املو�سوي من مملكة البحني
ال�شقيقة .
وبد�أ احلفل بتالوة �آيات قر�آنية مع القارئ علي �آل حماد
تالها كلمة لل�شيخ �سعيد البحار .حتدث فيها عن الثورة
احل�سينية و جعلها نهج حياة ي�سري عليه الب�شر لتحقيق
الأهداف الإلهية  .تلتها كلمة لإدارة موكب ال�شهداء
�شاكرين فهيا العاملني والكوادر التي عملت و�ساهمت
يف خدمة امل�آمت .
مثمنني جهودهم �سائلني اهلل �أن يوفقهم يف طريق اخلري
وال�سداد ثم عر�ض تقرير م�صور عن املعر�ض باللغة
الإجنليزية بتعليق ال�سيد م�صطفى ال�شعلة .
وبعد انتهاء التقرير مت تكرمي الفائزين وامل�شاركني يف
ق�سم الت�صميم الرقمي :
املراكز الثالثة الأوىل يف م�سابقة الت�صميم الرقمي :
 -1الفنان /ح�سني امل�ضري
 -2الفنان  /ح�سن املبارك
 -3الفنانة � /آالء العبا�س
جائزة التميز  :الفنان /ح�سني �أبو حليقة
ثم عر�ض التقرير امل�صور الثاين للمعر�ض باللغة
العربية للمعر�ض والذي بعد انتهائه مت تكرمي الفائزين
وامل�شاركني يف م�سابقة الت�صوير ال�ضوئي :
املراكز الثالثة الأوىل يف م�سابقة الت�صوير الفوتوغرايف :
 -1الفنان  /حممد البدراين
 -2الفنان  /عبد اهلل ال�سنان
-3الفنانة � /سعاد �آل �شبيب
ومن ثم �صعد الفنان ال�سيد عبا�س املو�سوي على خ�شبة
امل�سرح ليلقي كلمة ي�شكر فيها هذه اجلهود لإي�صال
ر�سالة الإمام احل�سني عليه ال�سالم ال�سامية �إىل العاملية
وبلغة ح�ضارية و�إن �إكمال هذه اجلهود ب�صنع التقارير
املرئية التي �شاهدها يف احلفل لدليل على قوة العمل
و�صدق لهذه الر�سالة
ربيع الأول 1434هـ
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ومن ثم تكرمي امل�شاركني يف م�سابقة الر�سم الت�شكيلي :
املراكز الثالثة الأوىل :
 -1الفنانة  /ذكريات الزوري
-2الفنانة  /رقية العبادي
 -3الفنانة � /سميحة �سليم
مت توزيع جوائز التميز وكان من �ضمن املكرمني
الفنان �سعيد اجلرياين والفنان ح�سن �أبو ح�سني
كما مت تكرمي الأطفال امل�شاركني يف ق�سم ر�سومات
الأطفال
ويف اخلتام مت تكرمي امل�شاركني والداعمني للمعر�ض
 -1م�ؤ�س�سة حالكم متر
-2قرطا�سية الفجر بالربيعية
 -3املروة للحوم والدواجن
 -4م�ؤ�س�سة Best Ink
- 5رائد احلبيل
 - 6ح�سني عبد ال�سالم ال�صادق
 -7ح�سن باقي ال�صادق
 -8عقيل الف�سيل
وكان الفنان الت�شكيلي العاملي ال�سيد عبا�س املو�سوي
قد افتتح املعر�ض الثامن (نزف على لوحة ) التابع
للن�شاط الثقايف والذي �أقيم مب�سجد العبا�س.
و�ضم املعر�ض الذي ح�ضره العديد من ال�شخ�صيات
املهمة والفنانني �أكرث من  150عمال فنيا ما بني ر�سم
وت�صوير ت�شكيلي وت�صوير �ضوئي وت�صاميم رقمية
ور�سومات للأطفال ور�سم الكاركتري ور�سم الوجوة
املبا�شر والر�سم باالبروير�ش (الر�سم بالفر�شة الهوائية) .
و�ألقى الأ�ستاذ عبد العظيم �آل �شلي ،كلمة تعريفية
بالفنان املو�سوي ومرحبا به يف املعر�ض كما �ألقى ال�شيخ
عبد الكرمي احلبيل كلمة خمت�صرة تناول فيها �أهمية
الفن يف �إي�صال م�ضامني واقعة كربالء والتي �أفنى
الإمام احل�سني عليه ال�سالم لإي�صالها للعامل ثم رحب
املو�سوي باحل�ضور و�شكر القائمني على امل�سابقة .
وتخلل جولة �آل �شلي مع املو�سوي يف املعر�ض �شرح
لبع�ض الأعمال الفنية ومرورا ببع�ض الور�ش الفنية
التي تقام �ضمن املعر�ض كر�سم الوجوه والتي يقدمها

الفنان حممد امل�صلي ،والر�سم الكاركتريي ويقدمها
الفنان عبد اهلل العمران  ،وتعدت الور�ش اجلانب الفني
التقليدي لت�صل للفن الرقمي بور�شة اخلط الرقمي مع
الفنان �صادق ال�سليمان.
و�شارك الفنان املو�سوي اجلمهور بالر�سم املبا�شر كما
التف حوله الأطفال م�شاركني بالر�سم ت�أكيدا على زرع
الثقة يف نفو�سهم والقدرة على الإبداع..
وقال املو�سوي خالل حديث له مع �إعالم الن�شاط
الثقايف " �أن ال�شباب الفني الذي قدم هذه الروائع يف
ملحمة الطف يجب الأخذ بيده ،ويكون هذا املعر�ض
من املحطات املهمة  ،م�ضيفا �سوف تكون لهم دعوة
ملر�سمنا يف البحرين ،و�سوف نطبع �أعمالهم الفوتوغرافية
وينفذون لنا �أعماال فنية �أي�ضا يف مرا�سمنا".
و�أكد �أن هذه الأعمال متثل امللحمة احلقيقة لواقعة
الطف ،و�إن الر�سالة يجب �أن تكون يف الداخل وت�صل
للخارج  ،م�شددا على دور الإعالم املفتوح و ا�ستغالله
يف �إي�صال ر�سالة نزف على لوحة .
وقال امل�شرف العام للمعر�ض الأ�ستاذ" عبد الكرمي
الغنام "�إن مفاج�أة املعر�ض وامل�سابقة هذا العام هي
الفنان ال�سيد عبا�س املو�سوي املتوا�ضع يف �أخالقه
املتمكن يف �أداءه الذي �شد �أنظار جمهور املعر�ض من
كبار الفنانني حتى الأطفال ال�صغار نحو تلك ال�ضربات
التي ر�سمت اللوحة املوجودة حاليا يف املعر�ض.
م�ضيفا مل نكن نت�صور احل�ضور الكبري من النخب
االجتماعية من فنانني و�أطباء ومثقفني وخطباء وعلماء،
و�سعدنا ب�إي�صال ر�سالتنا من خالل هذا الفنان �إن �شاء
اهلل �إىل العاملية.
و�أ�شار الغنام �إىل تنوع املعر�ض بوجود الور�ش الفنية
املختلفة عن الأعوام علما بان املعر�ض للرجال والن�ساء
ملا للمر�أة من دور كبري يف جميع جماالت املجتمع
�إ�ضافة اىل ان املعر�ض ا�صدر جملة هي االوىل على
م�ستوى املعار�ض يف املنطقة �شارك فيها جمموعة من
الفنانني وامل�ؤلفني والنخب االجتماعية البارزة .
ُيذكر �أن املعر�ض يقام لل�سنة الثامنة على التوايل

ال�سيد حممد الدعلوج

فار�س القا�ضي

علي البحراين

تربويون يطالبون الفي�صل

ب�إيجاد حلول جذرية مل�شاكل التعليم

طالب تربويون وزير الرتبية والتعليم الأمري خالد
الفي�صل ب�إيجاد حلول جذرية وفورية مل�شاكل
التعليم وح�سم ق�ضايا �إ�صالح التعليم املتعرثة منذ
�سنوات ،منوهني �إىل وجود ق�ضايا ملحة حتتاج �إىل
مبادرات عاجلة.
و�شددوا يف الأم�سية التي نظمها منتدى الثالثاء
الثقايف بعنوان «واقع التعليم وم�ستقبله» على
�ضرورة حت�سني البيئة التعليمية وتطويرها ،والعمل
على تهيئتها لتكوين بيئات تربوية حمفزة للمعلم
والطالب لأوجه الإبداع املختلفة ،م�ؤكدين على
خلو مدار�سنا مببانيها احلكومية وامل�ست�أجرة من
البيئات التي ت�صلح للدرا�سة والتي من �ش�أنها
امل�ساهمة بتعزيز التعلم.
ودعا الرتبويون يف الأم�سية التي جاءت بعد
تعيني الأمري خالد الفي�صل وزيرا للرتبية والتعليم
�إىل االهتمام مبخرجات التعليم حمملني �سوء
التعليم وخمرجاته هو ال�سبب يف تدهور الأو�ضاع
االجتماعية واحلياتية التي ن�شهدها اليوم.
ونفى املعلم علي البحراين والذي افتتح احلوار

الذي ادارته املذيعة عفاف املحي�سن ح�صولنا على
التعليم ،منوهاً �إىل �أننا منار�س «حمو الأمية» ولي�س
التعليم الذي يفرت�ض �أنه ميتلك خططاً ي�سري عليها
وهوية يغر�سها يف نفو�س متعلميه.
وعلل البحراين والذي ا�ستعر�ض ال�سرية التاريخية
مل�سرية التعليم ال�سعودي منذ العام  1346هـ
وتعاقب مراحله �سوء الأو�ضاع احلياتية وامل�شاكل
االجتماعية التي ن�شهدها ب�ضعف خمرجات التعليم
والتي ال ت�ساهم بتن�شئة مهي�أة ل�شغل الوظائف
م�ستقب ًال.
وانتقد البحراين تكد�س املواد الدينية والعربية يف
مقابل �ضعف املواد العلمية واالجتماعية ،مو�ضحاً
وجود « »11مادة زائدة خم�س منها مواد دينية بينما
�سبع من املواد تخت�ص باللغة العربية.
وا�ستنكر البحراين املفاهيم التي حتملها بع�ض
املناهج يف الدعوة �إىل نبذ الآخر والتحري�ض على
العن�صرية وكره الأطراف املختلفة بد ًال من قيم
الوحدة والتوا�صل واملحبة التي يجب �أن حتملها
املناهج.

احلاج مهدي اخلنيزي
احلاج مهدي بن ح�سن
اخلنيزي" 57عاما" والد كل
من �صالح ،ح�سني ،ر�ضا،حممد،
�آمنة.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم
�إىل �أ�سرته وحمبيه ب�أحر التعازي
القلبيةوتخ�ص بالعزاء جنله ال�شاعر �صالح اخلنيزي
�سائلني اهلل عز وجل �أن يرحمه ويدخله الف�سيح من
جناته �.إنه �سميع جميب.

متابعات

�إىل رحمة اهلل

ال�سيد مرت�ضى ال�سيد �شرب
الفقيد ال�سعيد ال�سيد مرت�ضى
ال�سيد �شرب  90عاماً ,والد كل
من ال�سيد ل�ؤي وال�سيد �شرب
وال�سيد علي وال�سيد حممد
وال�سيد ر�ضا وال�سيد �ضياء
وخم�س بنات .
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته وحمبيه ب�أحر
التعازي القلبية �سائلني اهلل عز وجل �أن يرحمه
ويدخله الف�سيح من جناته �.إنه �سميع جميب.
احلاج عبد العزيز ح�سن الدهان
انتقل �إىل رحمة اهلل احلاج عبد
العزيز ح�سن الدهان.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم
�إىل �أ�سرته وحمبيه ب�أحر التعازي
القلبية �سائلني اهلل عز وجل
�أن يرحمه ويدخله الف�سيح من
جناته� ،إنه �سميع جميب.
عبد اهلل علي عا�شور
انتقل �إىل رحمة اهلل احلاج
عبداهلل على عا�شور �أبو علي .
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم
�إىل �أ�سرته وحمبيه ب�أحر التعازي
القلبية �سائلني اهلل عز وجل
�أن يرحمه ويدخله الف�سيح من
جناته� ،إنه �سميع جميب.
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متابعات
م� .سعيد املبارك

د .حممد املحرو�س

املهند�س �سعيد املبارك والدكتور حممد املحرو�س

يفوزان بجائزة خادم احلرمني ال�شريفني للمخرتعني واملوهوبني
�أعلن رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خادم احلرمني ال�شريفني لتكرمي املخرتعني واملوهوبني
رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور حممد بن �إبراهيم ال�سويل،
�أ�سماء الفائزين باجلائزة الذين �أعتمدهم جمل�س الأمناء يف الدورة الثانية للعام -1434
1435هـ 2013 /م.
وكان جمل�س �أمناء اجلائزة قد اعتمد الفائزين يف فئة املخرتعني كل من الدكتور �سعيد
بن حممد بن �صالح الزهراين �سعودي اجلن�سية ،والدكتور �إينا�س معني النا�شف �أردين
اجلن�سية منا�صف ًة عن اخرتاعهما يف جمال تقنية املواد املتقدمة امل�سمى "عملية تدمري
غازات الكربيت وخردل النيرتوجني واللويزيت ومثيالتها /نظائرها يف املذيبات
منخف�ضة الإن�صهار" ,فيما فاز املهند�س �سعيد بن حممد بن ح�سن �آل مبارك �سعودي
اجلن�سية عن اخرتاعه يف جمال تقنية البرتول والغاز امل�سمى "�صمام جويف مانع لتدفق
املوائع بني الطبقات" ,والدكتور �سعد بن عبداهلل بن حممد اجلليل �سعودي اجلن�سية عن
اخرتاعه يف جمال تقنية املياه امل�سمى "طريقة عمل مادة مازة مركبة من مواد طبيعية".
ويف فئة املوهوبني فاز باجلائزة كل من الدكتورة فاتن بنت عبدالرحمن بن ف�ؤاد خور�شيد
�سعودية اجلن�سية والأ�ستاذة نهى بنت طالل بن �إبراهيم زيلعي �سعودية اجلن�سية,
و الدكتور حممد بن حمرو�س بن �أحمد �آل حمرو�س �سعودي اجلن�سية وذلك نظري
اجنازاتهم و�إ�سهاماتهم املميزة يف جمال التقنية الطبية وال�صحية.
ويذكر ان عدد املتقدمني لهذه الدورة قد بلغ  125مر�شحا من  11دولة تعددت
موا�ضيعهم لتغطي جميع جماالت اجلائزة لهذا الدورة وهي تقنية املياه ,وتقنية البرتول
والغاز ,وتقنية البرتوكيميائيات ،وتقنية النانو ,والتقنية احليوية ,وتقنية املعلومات ,وتقنية
الإلكرتونيات واالت�صاالت وال�ضوئيات ,وتقنية الف�ضاء والطريان ,وتقنية الطاقة ,وتقنية
البيئة ,وتقنية املواد املتقدمة ،والريا�ضيات والفيزياء ،والطبية وال�صحية ,وتقنية الزراعية,
وتقنية البناء والت�شييد.

دعماً للتحول �إىل جمتمع املعرفة.
 -2ت�شجيع وتكرمي املخرتعني واملوهوبني املتميزين يف املجاالت العلمية ،والتقنية
والإنتاج الفكري.
 -3تنمية روح الإبداع ،واالبتكار  ،واالخرتاع ،وحتفيز املواهب والقدرات.
 -4حتفيز طاقات �أفراد املجتمع ،وحثهم على التناف�س املثمر ،وحتفيزهم على االبتكار يف
املجاالت العلمية والتقنية املختلفة.
وعلى ح�سب املوقع الر�سمي للجائزة" :متنح اجلائزة للمتميزين من الذكور والإناث يف
املجاالت العلمية والتقنية والإنتاج الفكري لكل من فئة املخرتعني وفئة املوهوبني يف
كل املجاالت العلمية والتقنية والإنتاج الفكري املرتبط بهما .كما يمُ نح كل فائز باجلائزة
و�سام امللك عبدالعزيز وفقاً لنظام الأو�سمة ال�سعودية ،بعد �أن يرفع جمل�س الأمناء �إىل
املقام ال�سامي تو�صية بذلك مع الدرجة املقرتحة ،على �أال يتجاوز عدد الفائزين يف
ال�سنة ع�شرة فائزين يف كال املجالني .و�سيتم ت�سليم اجلائزة يف حفل �سنوي ُي�ش ِّرفه خادم
احلرمني ال�شريفني �أو من ينيبه".

املهند�س �سعيد حممد املبارك

يحمل املهند�س �سعيد حممد �آل مبارك درجة املاج�ستري يف هند�سةالبرتول و بكالوري�س
هند�سة كيميائيةوهو مهند�س معرتف به من قبل جمعية مهند�سي البرتول العامليةله
خربة � 20سنة يف جماالت خمتلفة يف عامل �صناعة البرتول ،و يقود حاليا الفريق
امل�س�ؤول عن �إدارة احلقول الذكية يف ارامكو ال�سعودية و يعد من �أبرز امل�ساهمني عامليا
يف جمال احلقول الذكية.
يعترب املهند�س �سعيد �أول عربي يح�صل على جائزة "املفكر املبدع" من "جملة عامل
البرتول  "WorlOilالعاملية والتي نالهاعام 2012م من �أمريكا مبدينة هيو�سنت و ُت َع ُّد
من �أرقى التقديرات العاملية للمبدعني يف جماالت التقنية وعامل �صناعة البرتول و ذلك
ان�شئت جائزة خادم احلرمني ال�شريفني لتكرمي املخرتعني واملوهوبني نظريا�سهاماته املميزة يف جمال احلقول و االبار الذكية .و قد كتبت عن متيزه جملة عامل
بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )312وتاريخ 6/9/1431هـ بهدف حتقيق البرتول مقاال يف عددها ال�صادر يف �شهر دي�سمرب .2012ح�صل على براءة اخرتاع من
الآتي :
مكتب براءة االخرتاعات يف �أمريكا لت�صميمه �صماماً جوف ًّيا لالبار الذكية ذا قدرات
 -1الإ�سهام يف تطوير جماالت العلوم والتقنية يف اململكة ،واملنتجات القائمة عليها ،مميزة عام 2010م ،وبراءة اخرتاع من املكتب الأوروبي لالخرتاع نف�سه يف عام .2011
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الدكتور حممد حمرو�س املحرو�س

�أما الدكتور حممد حمرو�س املحرو�س فقد
نال اجلائزة نتيجة اجنازاته وا�سهاماته يف جمال
التقنية الطبية وال�صحية .للمحرو�س عدة بحوث
واكت�شافات طبية خمتلفة ومنها الربوتني املُ�سجل
بالرقم الكودي (  ،) HM357252املن�شورة يف
()Immunology Medical Microbiology
وهو عمل دقيق ويحتاج للكثري من املعارف
العلمية .وهو ما �أتاح الك�شف والتعرف على مواقع
جديدة وتركيبات جينية مميزة يف املواد الوراثية
لتلك البكتريياو�أهم ما مييز عملههو الدقة املُتناهية
والتي تعتمد على الأجهزة املتقدمة يف الك�شف
عن مواد ال ترى بالعني املجردة.
�ساهم الدكتور �آملحرو�س يف ابراز ا�سم اململكة
العربية ال�سعودية و�سمعتها على امل�ستوى االقليمي
والدويل يف عدة منا�سبات منها ح�صوله على لقب

متابعات

يعترب املبارك اول من حتدث حول العامل عن اال�سرتاتيجيات واالدارة الآنية للحقول الذكية
و لقب مبحاظر عاملي مميز من قبل جمعية مهن�سي البرتول العاملية ل�سنة  2010-2009حيث
القى حماظراته حول العامل يف حمافل و جتمعات و جامعات ومن الدول:امريكا ،رو�سيا،
ال�صني ،كوريا اجلنوبية ،بروناي ،تركيا ،ماليزيا و الهند .و كذلك حا�ضر يف دول اخرى
مبوا�ضيع متعلقة :كدول اخلليج و بريطانيا و الربتغال و فرن�سا وهولندا .له كتابات تقنية و
�إلهامية و تثقيفية باللغتني العربية و االجنليزية .ومن �أ�شهر حما�ضراته "حتدي الواقع – و
اترك �أثرك" و "ما هو حلمي" ومن �أ�شهر براجمه التثقيفية "هيا نتعلم" و "لنتربع بالدم".
كما ويعترب �أول كاتب ملقال عربي تقني حول احلقول و االبار الذكية و دورها املهم لل�شركة
و الذي ن�شر يف جملة القافلة يف �شهر دي�سمرب  .2012و من اهم اهداف املقال ن�شر التوعية
حول هذه التقنيات اجلديدة و �إبراز اهميتها يف االدارة الكف�ؤةللمكامنو التي ت�ضمن للوطن
توفري االنتاج الالزم على املدى الق�صري و �ضمان حتقيق الهدف اال�سمى على املدى الطويل
املمثل يف �إبقاء احلقول كرثوة لالجيال القادمة .ويعد املهند�س �سعيد اول اخ�صائي يف �شركة
ارامكو ال�سعودية يف جمال االدارة اللحظية ملكامن البرتول و الهادفة لالدارة االمثل للحقول
و خا�صة احلقول الذكية .و نظريا لتميزه يف هذا املجال ح�صل على اجلائزة الإقليمية لدول
اخلليج و�إفريقيا والهند يف جمال الإدارة واملعلومات ل�سنة 2009م من قبل جمعية مهند�سي
البرتول العاملية .و ر�شح يف نهائيات اجلائزة االقليمية جلمعية مهند�سي البرتول يف جمال
تقنيات االبار لعام  .2012ويعترب املهند�س �سعيد احد النا�شطني �أجتماعيا يف جماالت
التوعية جلميع الفئات العمرية حيث �ساهم يف حمافل كثرية مبحا�ضرات الهامية و ت�شجيعية
لالبتكار و التفكري خارج االطار امل�ألوف .قدم حما�ضرات كثرية يف نوادي اململكة منها :نادي
االتفاق و القاد�سية و اخلليج و ال�صفا و كذلك يف العديد من الربامج و اجلمعيات اخلريية
كالربنامج ال�صيفي الرامكو ال�سعودية .و قد حاز على تقديرا من نائب الرئي�س التنفيذي
الرامكو ال�سعودية :اخليال و قد فاز باول جائزة من قبل جمعية مهند�سي البرتول ال�سعودية
و التي منحت له نظريا لتميزه يف اخلدمة االجتماعية لعام  .2012/2011ومت م�ؤخرا تكرميه
من قبل جلنة التكرمي الأهلية يف حمافظة القطيف للمبدعني واملبدعات من �أبناء املحافظة
الذين َّمت تكر ُميهم يف حمافل عاملية ليعطي هذه التكرمي حافزاً ودافعاً لكل �أبناء الوطن ليعل َو
طموحهم ،وتكرب هم ُتهم ،من �أجل ا�ستمرار العطاء الإن�ساين املميز لهم و لوطنهم.
ُ

للم َتخَ ِ�ص�صني الإكلينيكيني ،والتي ت�أهله ملمار�سة
"عامل" يف تخ�ص�صه من الوكالة ال�صحية ُ
العمل الإكلينيكي والبحثي يف العامل وباخل�صو�ص اململكة املُتحدة .كما يعترب �أول �سعودي
تُر�شحه جامعة مان�ش�سرت للعمل مع الربوفي�سور جون تاج والذي ُيعد من الر َّواد يف جمال
العالج يف ق�سم امليكروبات واملناعة يف جامعة �أوتاجو يف نيوزيلندا وقد �شارك بالكثري من
الن�شرات البحثية ويف العديد من امل�ؤمترات العلمية العاملية وقد مت تكرميه من قبل �سفارة
ال�سعودية يف بريطانيا بح�ضور وزير التعليم العايل و�سفري خادم احلرمني ال�شريفني يف لندن
(الأمري حممد بن نواف �آل �سعود) وامللحق الثقايف يف بريطانيا و�أمريكا وبح�ضور متخ�ص�صني
بريطانيني وعلماء من دول العامل �إثر متيزه واكت�شافاته العلمية املتعلقة ببع�ض �أعماله البحثية
وم�شاركاته العلمية كما مت تكرميه من جلان متعددة داخلية وعربية ودولية نظري اكت�شافاته
ورفعه ال�سم بالده يف اخلارج وبح�ضور جمموعة من الوجاهات من دول عربية وخليجية.
ميتلك الدكتور حممد ع�ضويات عاملية كثرية يف جمال تخ�ص�صه الدقيق و�ساعدته ودعمته
على اجناز الكثري من بحوثه نذكر منها (ع�ضويةاجلمعية العامة للميكروبيولوجي يف بريطانيا,
ع�ضويةاجلمعية امليكروبيولوجية التطبيقية يف بريطانيا ,ع�ضويةاجلمعية امليكروبيولوجي
الإكلينيكية والإمرا�ض املُعدية يف �أوروبا ,ع�ضوية اجلمعية امليكروبيولوجي الأمريكية ,ع�ضوية
امل�ؤمترات العلمية الإكلينيكية والأدوية العالجية اجلرثومية والتي ت�شرف عليها جمعية
امليكروبيولوجيا الأمريكية ,ع�ضوية يف رابطة الكيمياء الع�ضوية الإكلينيكية يف بريطانيا,
للم َتخَ ِ�ص�صني يف بريطانيا ,اجلمعية النيوزلندية مليكروبيولوجيا الفم)
ع�ضويةالوكالة ال�صحية ُ
للدكتور حممد م�شاركات اجتماعية كثرية ودائما ما ي�شارك يف �أي م�شروع يهدف لتثقيف
النا�س بالتعاون مع جهات خمتلفة ودون و�ضع اي قيود ،حيث زار الكثري من املدن ال�سعودية
والدولية من �أجل ذات الهدف ،وهو يدل على ر�سالته ال�سامية يف رفع امل�ستوى الثقايف
لأبناء الوطن و�أبناء من هم خارج نطاق حدود الوطن مماثلاً لبالده خري متثيل.كما ي�شارك
الدكتور حممد يف الكثري من اللجان املحلية والوطنية والدولية والتي تعمل يف جماالت
خريية خمتلفة.للدكتور حممد عدة م�شاريع متعلقة بت�أليف الكتب العلمية والتي ت�ستهدف
القارئ العربي املتخ�ص�ص وغري املتخ�ص�ص ،حيث له كتب قيمة يف هذا املجال �ستوزع على
م�ستوى الدول العربية.

ملتقى املبتعثني همزة و�صل للطموح
اختتم ملتقى املبتعثني يف الواليات املتحدة
الأمريكية بتكرمي ال�ضيوف املحا�ضرين
واملتطوعني خلدمة امللتقى  ،الذي توا�صل ملدة
خم�سة �أيام بور�ش العمل وامل�سابقات الرتفيهية
واللقاءات الودية واحلوارات اجلماعية بني
ال�ضيوف والطلبة وبني الطلبة وبع�ضهم البع�ض .
وقد قدم الفنان عبد العظيم ال�ضامن ور�شة
عمل فنية يف تقنيات الفنون الذي اعتمد فيها
على اكت�شاف الذات من خالل العمل الفني  ،و ور�شة عمل فنية �أخرى مع الأطفال لر�سم جدارية
املحبة وال�سالم  ،ويعترب امللتقى نقطة حتول يف املعرفة والتوا�صل واكت�شاف القدرات ال�شبابية  ،حيث
يقدم امل�شاركني وامل�شاركات مواهبهم وطاقاتهم الإبداعية يف �شتى املجاالت  ،ويعزز فيهم الإنخراط
يف الأعمال التطوعية  ،واكت�شاف الطاقات الإيجابية يف دواخلهم .
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متابعات

تقى اجل�شي
ع�صفورة اجلنة
يف ح�ضور جماهريي حا�شد اقيم بح�سينية ال�سنان بالقطیف مرا�سم لتابني ال�شهيدة تقى التي لقيت حتفها بر�صا�ص
االرهاب يف طريق عودتهم من زيارة ائمة �سامراء يوم  2013-12-17م.
وقد غلبت عاىل الق�صائد ال�شعرية م�سحة من احلزن واال�شادة بال�شهيدة و�شجبا لالرهاب الذي يح�صد �أرواح االبرياء
بالعراق واملطالبة بايقاف هذه الدماء الربيئة التي ت�سيل يف ال�شعب العراقي املظلوم وي�شيدون بقوة لتحمل ال�شعب
العراقي كل هذه الدماء يف مواجهة هذا االرهاب الجل اال�سالم والعقيدة وحب اهل البيت عليهم ال�سالم.
فيما قال الوالد املثكول اال�ستاذ ماجد اجل�شي�:إن ال�شهيدة كانت جمنونة باحل�سني عليه ال�سالم وقد حملت احللوى
لتوزعها على كل ركاب احلافة وهي تطلب منهم �أن يكرروا االية الكرمية "يا �أيتها النف�س املطمئة ارجعي �إىل ربك
را�ضية مر�ضية ".
لي�ست �سوى حلظات بعد تكرار االية �إال ور�صا�ص الغدر ينهمر لريديها �شهيدة.
�أما بالن�سبة للحالة ال�صحية لوالدة الفقيدة "منى �آل جمعة " والتي �أ�صيبت يف ذات احلادثة فقد قرر الفريق الطبي
املعالج لها ت�أجيل اجراء عملية تنظيف اجلروح املقررة حتى نهاية اال�سبوع املقبل ،حيث تعر�ضت امل�صابة مل�ضاعفات
خطرية جراء اال�صابة بر�صا�صتني اثناء عودتها برفقة ا�سرتها من مدينة �سامراء العراقية م�ؤخرا.
واكد الدكتور بدر امل�صطفى « زوج �شقيقة منى » ان قرار الفريق الطبي امل�شرف على املري�ضة يف م�ست�شفى احلر�س
الوطني بالريا�ض جاء للت�أكد من ا�ستقرار و�ضع القلب والرئتني ب�شكل اكرب ،ال�سيما وان اال�صابة �ساهمت يف احداث
جتلطات يف هذه االجزاء.

املجل�س املحلي يعتمد تنفيذ امل�ست�شفى املركزي
"� 500سرير" ويو�صي بجامعة القطيف
ك�شف املجل�س املحلي مبحافظة القطيف عن �أبرز �إجنازات املجل�س املحلي
مبحافظة القطيف خالل العام املايل .2013
وقال �سكرتري عام املجل�س املحلي مبحافظة القطيف ح�سني ال�صرييف :تتمثل
�إجنازات املجل�س املحلي يف اعتماد تنفيذ امل�ست�شفى املركزي اجلديد ب�سعة «500
�سرير» ،م�ش ًريا �إىل �أن املقاول ا�ستلم الرخ�صة ملبا�شرة العمل.
و�أ�شار �إىل اعتماد التو�صية املرفوعة من املجل�س ب�إن�شاء برج للعيادات اخلارجية يف
امليزانية اجلديدة ،وكذلك الأمر بالن�سبة ملركز الأ�سنان «ب�سعة  50عيادة» ،الف ًتا
�إىل �أنه مت اعتماده يف امليزانية احلالية .ولفت ال�صرييف �إىل �أنه مت رفع تو�صية ب�إن�شاء
جامعة مبحافظة القطيف ت�ضم كافة التخ�ص�صات التي تتوافق مع �سوق العمل.
و�أكد �أن مقرتح توحيد املظلة الإدارية ملدار�س البنني والبنات يف نطاق حدود
املحافظة مت تنفيذ جزء منه عرب �ضم مدار�س البنات بتاروت للمحافظة ،فيما يجري
العمل على �ضم مدار�س �صفوى للمحافظة عو�ضً ا عن الإ�شراف عليها من مكتب الرتبية
مقرتحا ب�إن�شاء �إدارة طبية م�ستقلة يف املحافظة
والتعليم بر�أ�س تنورة  ،وبني �أن املجل�س رفع ً
ت�سهم يف الإ�شراف املبا�شر على ال�ش�ؤون ال�صحية ،وينتظر اعتماده ،كما مت رفع تو�صية
لإن�شاء م�ست�شفى عام ب�سعة � 250سرير بتاروت ،و�أكد ال�صرييف اعتماد �إن�شاء جمموعة
من مراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملحافظة للمرحلة الرابعة يف امليزانية ال�سابقة ،حيث
يجري العمل على تنفيذ عدد من املراكز ،الف ًتا �إىل �أن املجل�س �أو�صى ب�ضرورة �ضم املراكز
ال�صحية باملحافظة حتت مظلة �إدارة واحدة لت�سهيل املتابعة وتوفري اخلدمات امل�ساندة لها.
و�أ�شار ال�صرييف �إىل �أن م�شروع تطوير البنية التحتية ل�ضاحية امللك فهد ،وحي اخلزامى مت
اعتماده يف امليزانية اجلديدة ،كذلك بالن�سبة العتماد تو�سعة وتطوير م�ست�شفى عنك العام
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مببلغ  120مليونًا يف امليزانية اجلديدة ،وبني �أنه ينتظر اعتماد �إن�شاء مبنى منوذجي لإدارة
مراكز الرعاية ال�صحية الأولية باملحافظة� ،إن�شاء مركز اللياقة الطبية واملخترب املرجعي،
تو�سعة وتطوير م�ست�شفى �صفوى العام� ،إن�شاء فرع لإدارة اجلوازات مبحافظة القطيف.
ولفت ال�صرييف �إىل تو�صية املجل�س مب�شروع ا�ستكمال الواجهات البحرية باملحافظة،
�إن�شاء كورني�ش لبلدة عنك ،وامتداد القطيف  -العوامية � -صفوى ،م�شروع تخ�صي�ص
مقار لالحتفاالت واملنا�سبات يف عدة مواقع باملحافظة ،م�شروع �إن�شاء �شبكة لنقل املياه
املعاجلة واال�ستفادة منها يف ري املزروعات بال�شوارع واحلدائق العامة .باال�ضافة �إىل �إن�شاء
فنادق و�شقق مفرو�شة على الواجهة البحرية �أو احلدائق العامة� ،إن�شاء مرف�أ لقوارب النزهة
للجوالت البحرية على كورني�ش القطيف� ،إن�شاء حلبة لل�سيارات والدراجات املعدلة
ال�ستيعاب ال�شباب� ،إن�شاء حديقة حيوان منوذجية باملحافظة

متابعات

فعالية متنوعة يف
اليوم العاملي للإيدز بال�شرقية
�إعداد//نوال حممد العزازمة من�سقة عيادة امل�شورة
فعاليات اليوم العاملي لاليدز مبجمع الدمام
الطبي
برئا�سة  :د�/شهاب عبد الوهاب ال�سليمان ( رئي�س
ق�سم مركز املناعة باملجمع ) رئي�س ق�سم مكافحة العدوى
ا�ست�شاري �أمرا�ض معدية وباطنية ورئي�س ق�سم مكافحه
العدوى احتفل املجمع الطبي باليوم العاملي للإيدز .
وقد ت�ضمن االحتفال حما�ضرة لـ .د�/شهاب ال�سليمان
حيث بد�أ بالتعريف بفريو�س االيدز و�أبعاد املر�ض وناق�ش
فيها �سرية املو�ضوع واملحاولة للحد من وجود حاالت
جديدة خا�صة من �صغار ال�سن وعن جهود اململكة
للق�ضاء عليه وذكر الأعداد اجلديدة املكت�شفة يوميا"
و�سنويا" امل�صابني وعدد الوفيات يف اليوم الواحد يف
العامل العربي والإ�سالمي .
يف نهاية املحا�ضرة متت املناق�شة وطرح بع�ض الأ�سئلة
واالجابه عليها وقد �سبق وان مت توزيع بع�ض الأ�سئلة
على احلا�ضرين ومت توزيع اجلوائز الرمزية على امل�شاركني
يف امل�سابقة ..بعد االنتهاء من املحا�ضرة مت ا�ست�ضافة
احلا�ضرين على �إفطار جماعي ومن ثم توجه احل�ضور �إىل
افتتاح ور�شة العمل املقامة يف بهو الربج الطبي (الدمام)
مت االفتتاح بوا�سطة د�/أبت�سام باعي�سى مديرة اخلدمات
الطبية حيث ق�صت ال�شريط �إيذانا بابتداء الور�شة حيث
كان هناك �إعداد كبرية من الزوار من داخل وخارج
املجمع .
الأجنحة والأركان امل�شاركة يف الور�شة العمل :
 مركز امل�شورة(االيدز)(:نوال العزازمه ,زينب �آل دهنيم,علي العبيد �,إبراهيم ال�شرفاء,زكي النهاب )
 -ق�سم التغذية  ,اخلدمة االجتماعية (منى ال�سنان),عيادة

املوظفني ومكافحة العدوى ،ق�سم التغذية كانت
م�شاركتهم ليوم واحد /ق�سم مكافحه العدوى قد
�شارك ليوم واحد
ق�سم اخلدمة االجتماعية �شارك يومني متتالني ,مركز
امل�شورة حيث مت الفعاليات خم�سة �أيام حيث مت تقدمي
خدمة امل�شورة والفح�ص وكان عدد الفحو�صات....
يف اليوم الأول67 :رجال  37ن�ساء
يف اليوم الثاين 58:رجال  18ن�ساء
يف اليوم الثالث 55:رجال  28ن�ساء
يف اليوم الرابع 55:رجال 46ن�ساء
يف اليوم اخلام�س  :61رجال 21ن�ساء
املجموع 406:
حيث كان الإقبال منقطع الن�ضري يف تلك الأيام وكذلك
مت طرح عدد من الأ�سئلة من قبل الزوار ومتت الإجابة
عليها مع توزيع بع�ض ال�سكاكر واحللوى ...
كما انه يف تاريخ 1435/2/13 :هـ �أقيمت حما�ضرات
يف مركز �صحي باب ال�شمال ( ) 1يف القطيف ا�ستهدفت
طلبة املدار�س للمرحلة الثانوية حيث كان م�ستوى الثقافة
لديهم جيد من حيث امل�شاركة وتقدمي بع�ض الأ�سئلة
والإجابة عليها ومتت عمل فح�ص اختياري لهم وكانت
النتائج واحلمد هلل جيدة 1435/2/14هـ الثالثاء
ا�ست�ضافه د�/شهاب يف مركز �صحي ال�شويكة حيث قدم
حما�ضرة عن فريو�س الإيدز لطلبة املرحلة الثانوية تتخللها
م�شاركة و�أ�سئلة للطلبة احل�ضور ويف نهاية املحا�ضرة مت
توزيع بع�ض الكتيبات والن�شرات اخلا�صة بفريو�س الإيدز
ومت عمل  45فح�ص ال�سريع واحلمد هلل كانت النتائج
جميعها �سلبية مت التقاط بع�ض ال�صور التذكارية مع الطلبة
فعاليات اليوم العاملي لاليدز مبجمع
الظهران
�أقيمت م�ؤخرا"فعاليات اليوم العاملي لاليدز يف
جممع الظهران مول يوم الثالثاء 1435/2/23هـ
اخلمي�س –اجلمعة –ال�سبت حيث تهدف
الفعاليات �إىل تعريف املجتمع بفريو�س االيدز
وذلك لأن غالب املجتمع ال يعرف ما هو الفريو�س
وما هي �أعرا�ضه و�أبعاده حيث ات�ضح �أن املجتمع

متعط�ش ملثل هذه الفعاليات للتعريف بالأمرا�ض حيث
انه يوجد جمموعة ال با�س بها من املجمع ال تعرف القراءة
والكتابة وكذلك فئة من ال�شباب ال يعرفون عنة حتى
طرق االنتقال حيث مت تعرفيهم وعلى كل ما يتعلق
باملر�ضى مت ال�شرح عن امل�شورة وعن �سرية املعلومات
وحيث �أن احلملة تهدف �إىل احلد من ظهور حاالت
جديدة خا�صة يف الفئة ال�شبابية .
وبعد ال�شرح عن املو�ضوع �أعرب عدد من الزوار طلبهم
الإكثار من مثل هذه املوا�ضيع ال�صحية وقد رغبو يف
التطوع ون�شر املعرفة بني �أقرانهم  ...حيث ح�ضر
ور�شة العمل جميع فئات املجتمع من الن�ساء والأطفال
والرجال املتعلمني والغري متعلمني الأمي واجلامعي
وكان لتواجد الذكور املعالج (د�/شهاب)ن�صيب الأ�سد
من ناحية ال�شرح عن املر�ض للزوار .
مت عمل فح�ص نق�ص املناعة ال�سريع والذي ي�ستغرق من
� 5إىل  10دقائق وتظهر النتيجة مما �شجعهم �أكرث  .وقد بلغ
عدد الزوار املفحو�صني يف اليوم الأول ما يزيد عن 500
حالة واحلمد اهلل جميع الزوار كانت نتائجهم �سلبيه .
الفئات العمرية امل�ستهدفة املجتمع ب�أ�سرة .
وقد �شارك معنا يف هذه احلملة عدد �أربعة متطوعني
من فئة ال�شباب وقد مت تكرميهم وت�شجيعهم يف نهاية
الفعاليات والإ�شادة بجهودهم املبذولة و مل�شاركتهم
الفعالة بت�شجيعهم لإقرانهم لعمل الفح�ص وطرح
الأ�سئلة املتعددة .حيث كان امل�شاركني يف الفعاليات
جميعهم من مركز امل�شورة
 د�/شهاب ال�سليمان ا�ست�شاري �أمرا�ض معدية وباطنية/رئي�س مركز املناعة ورئي�س ق�سم مكافحة العدوى.
 م/نوال العزازمة من�سقة مركز امل�شورة باملنطقة ال�شرقية م/زينب �آل دهنيم ممر�ضة. م/نداء الدو�سري ممر�ضة. م/غنية اليو�سف ممر�ضة. م/منى ال�سنب�سي ممر�ضة. علي العبيد فني خمترب ال�صيدلية  -:زكي النهاب /عبداهلل اليو�سف  /عبا�سر�ضوان
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حوار
ال�ضيف مع ابنته جنان
من الزوجة الأمريكية

ال�ضيف يف طفولته

في�صل ابن ال�ضيف

جنال ال�ضيف التوم في�صل ودانة
والد ال�ضيف يف �شبابه ال�سيد
جواد احل�سن رحمه اهلل

حوار

عبد العزيز احل�سن لــ

�أمريكا كانت �أوىل حمطات عملي التطوعي والتجاري

�أزمة اخلليج الأوىل �أخرجتني من �أمريكا وجـــــ
ـ كيف كانت بداية م�سريتكم العملية؟

ــ والدتي كانت يف اخلرب التي ع�شت بها حتى ال�سنة الأوىل من الدرا�سة االبتدائية ،ذلك
لأن الوالد كان من �أوائل النا�س الذين تركوا الأح�ساء و�أنتقل �إىل العمل يف اخلرب يف �شركة
�أرامكو ،بعدها عادت العائلة �إىل الأح�ساء ،لأوا�صل درا�ستي االبتدائية يف مدر�سة عقبة بن
نافع ،ثم مبدر�سة �أن�س بن مالك ،واملتو�سطة مبدر�سة الأح�ساء ،والث�أنوية مبدر�سة امللك خالد
التي بقيت فيها حتى الث�أين الث�أنوي ،لأرحل بعد ذلك �إىل �أمريكا للح�صول على ال�شهادة
الثانوية هناك ،ثم �إىل اجلامعة لأح�صل على دبلوم �إدارة �أعمال ثم بكالريو�س �إدارة مالية
وكان ذلك يف العام  1989ثم ابتد�أت حياتي العملية بافتتاح مكتب لال�سترياد والت�صدير
بني �أمريكا واخلليج ..ويف �سنوات الحقة من حياتي العملية ح�صلت على �شهادة املاج�ستري
يف الإدارة باملرا�سلة ،وح�صلت على الدكتوراه الفخرية بناء على جمموعة جتارب مررت بها.
ـــ لقد انتقلت من اململكة وحتديدا من الأح�ساء �إىل الواليات املتحدة و�أنت يف �سن مبكرة،

ما �أهم الفوائد التي جنيتها من عامل االغرتاب؟

واالبتعاد عن التوجهات املتطرفة ،مع االحتفاظ بالعالقات ال�شخ�صية حتى مع الذين
تب ّنوا ذلك الفكر ،فعلى �سبيل املثال �أقمت ع�ضوية يف "املركز العربي الأمريكي ملكافحة
التمييز" حيث جتري فيه لقاءات ثقافية واجتماعية ،كما �شاركت يف الأندية ال�سعودية
التابعة للملحقية التعليمية ،وتط ّوعت يف متثيل جملة "املبتعث" ،و"معر�ض اململكة بني
الأم�س واليوم" يف �أطلنطا ..مبعنى �أنني كنت طالبا �أ�سعى للح�صول على ال�شهادة
العلمية ،ولكني حملت الهم الوطني معي.

ـ لقد قلت �أنك ا�شتغلت بالتجارة بعد التخرج ،ماذا كان ذلك الن�شاط
التجاري؟

ــ �أول ن�شاط عملي قمت به بعد التخرج ـ كما �سبق القول ـ هو افتتاح مكتب ا�سترياد
وت�صدير� ..إذ كنا نقوم بت�صدير ال�سيارات من �أمريكا �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي،
ولكن هذا الن�شاط توقف ب�سبب �أزمة اخلليج بعد احتالل العراق للكويت عام ،1990
حيث جرى منع الت�صدير ال�شخ�صي والرتكيز على الت�صدير للم�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة �إىل �أن
�شعورا باخلوف كان م�سيطرا علينا جميعا هناك ،كنا خائفني من الو�ضع الأمني ،على وطننا
و�أهلنا يف اخلليج عامة ،وحتديدا يف اململكة ،كما كنا ن�شعر بالقلق من �أي نوع من احلمالت
العن�صرية التي ميكن �أن تتوجه نحونا نحن العرب من قبل الأمريكان ،خا�صة و�أن هناك
قابلية لربوز مثل هذه النزعات ..وكانت كل هذه العوامل التي �ساعدت على العودة �إىل
الوطن.

ــ يف الواقع �أننا يف اململكة �شعب حمافظ ،وملتزم بالدين والأخالق الإ�سالمية ،والعادات
االجتماعية ،وحينما ذهبت �إىل �أمريكا وجدتني ـ و�أنا يف عنفوان ال�شباب ـ يف منطقة حرة
مطلقة ،يف كل �شيء؛ يف ال�سلوك والتفكري ،ويف �ساحة تعج بالتوجهات الثقافية وال�سيا�سية،
بحيث ميكنك �أن تختار االجتاه الذي تريده ،بيد �أن الواحد منا �أما �أن يذهب �إىل الهدف
الذي جاء من �أجله وهو احل�صول على ال�شهادة� ،أو ينتقل �إىل اجتاه �آخر ،وكال االجتاهني ذو
ت�أثري على امل�ستقبل ..يف احلقيقة �أن فرتة حياتي يف �أمريكا ا�ستفدت منها كثريا لعل �أبرزها
خربة التعامل مع الآخرين والتوا�صل مع خمتلف التوجهات ،وكان خياري هو التعاطي مع العمل بالرتجمة:
اجلميع ،والرتكيز على الأن�شطة املعتدلة يف كل �شيء ،التي تخدم الأمة العربية والإ�سالمية ،ـ ماذا عملت بعد العودة �إىل الوطن؟

ربيع الأول
ربيع الأول
1434هـ
35 14
1435
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حوار � /سلمان العيد
بني الإح�ساء و�أمريكا ،بني التجارة والرتجمة ،بني العمل امل�صريف والتدريب ،بني العمل
التطوعي واملعار�ض..جمموعة "بينيات" ي�صعب جمعها يف �إطار واحد ،لكنها هي احلقيقة
التي ات�سمت بها ق�صة �ضيف هذه احللقة من �ضيوف جملة " اخلط" وهو ال�سيد /عبد العزيز
جواد احل�سن ،الذي يحمل يف جتربته الكثري من املعاين ،فهو �صاحب مكتب ا�سترياد وت�صدير،
انتقل �إىل الرتجمة ،ثم �إىل العمل امل�صريف بكل تفا�صيله ،ثم �إىل العمل الت�سويقي بكل
عقباته وم�شاكله ..وي�شغل الأن من�صب مدير تنفيذي ملجموعة طالئع امل�ستقبل وهو م�ست�شار
ترجمة ( �شخ�صي ) يقدم ا�ست�شارات جمانية خلدمة املجتمع وتنمية الأ�سرة مع ذلك رائد يف
م�شروع "كلنا للوطن" الذي ي�ؤكد على حقيقة الوطن الثابتة يف غمرة التباينات واالختالقات
يف املذاهب الفكرية والدينية  ..وينتمي احل�سن ينتمي ال�ضيف ل�سادة احل�سن وهي �إحدى
الأ�سر من خم�سة وثالثني �أ�سرة يرجعون للجد ال�سيد �أحمد املدين حيث يرجع تباعا للإمام
زين العابدين وقد هاجر ال�سيد املدين من املدينة املنورة للأح�ساء يف القرن ال�ساد�س للهجرة
يف حدود عام  ٦٠٠هجرية وقد هاجر بع�ض �أحفاده من االح�ساء �إىل ايران والعراق و�سوريا
والكويت والبحرين والإمارات .
فماذا يقول احل�سن؟

ـــــعلتني مرتجما يف ال�سعودية
ــ حينما رجعت من �أمريكا بعد تلك الظروف ع�شت يف الريا�ض لأعمل مع �أحد املكاتب ال�شخ�صيات يف املنطقة ال�شرقية؛ من الأح�ساء
املعنية برتجمة اللقاءات  ،مبعنى �أن املكتب كان يقدم هذه اخلدمة للقوات امل�شرتكة التي وحتى اخلفجي مرورا بالدمام واخلرب واجلبيل
تقاتل لتحرير الكويت من االحتالل العراقي ..وبعد انتهاء الأزمة وا�صلت عملي كمرتجم .والقطيف.

ـ حتى ت�ؤدي الرتجمة غر�ضها ماذا ينبغي �أن تتوافر فيها من موا�صفات؟

ـ من املعروف �أن الرتجمة علم خا�ص بنقل العلوم والآداب واملعارف من لغة �إىل لغة
�أخرى ،وحتى يتم ذلك البد من الفهم الكامل للمو�ضوع املراد ترجمته� ،أي �أن الرتجمة
ينبغي �أن تتوجه �صوب املعنى حتى ت�صل الر�سالة ،و�إذا مل يكن كذلك فرمبا كانت الر�سالة
املراد �إي�صالها للجمهور مناق�ضة ملا �أرادها الكاتب الأ�صلي ..ومن هذا املنطلق مار�ست
العمل ال�صحفي بتقدمي ا�ست�شارات �صحفية حتتوي الكثري من الرتجمات واللقاءات
الأجنبية ..وحتى �أحافظ على جودة الرتجمة د�أبت ـ وما زلت ـ �أتابع الأفالم والربامج
الوثائقية ،و�أحر�ص على احل�ضور يف الندوات وامل�ؤمترات التي تتم باللغة االجنليزية ،وذلك
لزيادة ح�صيلتي اللغوية.
البطاقات الإئتم�أنية:

ـ ماذا فعلت بعد تلك الفرتة� ،أي بعد فرتة العمل يف الرتجمة؟

ـ هناك العديد من االتهامات املوجهة
لهذا النوع من البطاقات االئتمانية،
لعل �أبرزها �أنها عملية "�سحب"
للأموال بطريقة ناعمة ..ماذا تقولون؟

البطاقات االئتمانية
كانت بوابة عبوري
نحو العمل امل�صريف.
العمل امل�صريف يتجدد
يوميا لكنه �أ�شد
خطورة من العمل
الع�سكري .

ــ هي يف الواقع بطاقة ائتمانية ملدة حمدودة،
تكون بديال عن النقد ،فكانت هامة للعديد من
امل�س�ؤولني ورجال الأعمال ممن يريدون التعامل
مع النقد بطرق ت�ضمن لهم اجلانب ال�شرعي
فيها ،خ�صو�صا يف �أوقات ال تتوافر لديهم ال�سيولة
الكافية ،وبهذا املعنى وهذا املقدار تكون البطاقة بعيدة عن كل ال�شبهات ،وتكون تلك
التهم غري �صحيحة ،مع وجود �أخطاء حتدث �أحيانا ،فالبع�ض مثال ال ي�سدد ما ترتب
عليه فندخل معه يف عملية حت�صيل قد تكون �صعبة وطويلة ،ويحدث جراء ذلك بع�ض
الإ�شكاالت يف ال�سداد ..من هنا ف�أنا �أدعو لتطوير هذا النوع من اخلدمة امل�صرفية ،التي مل
تعد خدمة مقت�صرة على م�صرف �أو بنك ،بل �أن جميع البنوك باتت تقدمها ،ورمبا جاءت
الإ�شكاالت من هذا اجلانب ،لأن نطاق التعامل بات �أو�سع من ذي قبل.

ــ تركت املكتب يف الريا�ض ،مع بقائي م�ست�شارا يف هذا املجال ،وعدت �إىل املنطقة ال�شرقية
لأعمل يف �شركة الق�صيبي لل�صرافة كم�شرف ت�سويق لبطاقات "�أمريكان اك�سرب�س
الذهبية" ،وكنت معنيا بت�سويق هذه البطاقات �إىل النخبة ،التي ت�شمل كبار رجال
الأعمال وكبار امل�س�ؤولني احلكوميني ،وكنت �آخذ امللف كامال للعميل ،وبعد �أخذ موافقته
وتوفري املتطلبات و�أبرزها ايداع  20الف ريال نقوم ب�إي�صال البطاقة �إليه يدويا �أو عرب مندوب
من قبل العميل ي�أتينا ال�ستالمها�..أتاحت يل هذه العملية فر�صة التعرف على العديد من ـ ماذا ينبغي �أن يتخذه العميل كي ال يدخل يف �إ�شكاالت مع البنك �أو م�ؤ�س�سة
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الطارئة فقط ،ولي�س للكماليات املعمول بها حاليا ،والتي ال
حتقق هدفا �سوى اال�ستعرا�ض والتفاخر.
العمل امل�صريف

ـ وكم عاما بقيت يف هذا الن�شاط ،وماذا بعد
ذلك؟

ــ بقيت عامني �أي�ضا �أهلتني لعمل م�صريف �آخر وهو
االلتحاق ببنك الريا�ض ،حيث بت بعد ذلك موظفا
يف ن�شاط م�صريف مبا�شر� ،أزاول كافة الأعمال امل�صرفية
املتعارف عليها.

ـ ماذا وجدت يف العمل امل�صريف بعد هذه النقلة؟

ال�ضيف مع نائب �أمري املنطقة ال�شرقية �سمو الأمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد

البنوك املحلية تواجه
�صعوبة يف اختيار �أهم
منتجات التمويل.
الأجانب يح�صلون
على ميزات �إ�ضافية يف
البنوك ال�سعودية
�أدعو اىل م�ؤمترات
م�صرفية مو�سعة
للعمالء

ــ يواجه املوظف امل�صريف �ضغوطا �شديدة حيث ال ي�سمح
ب�أي خط�أ ،حتى لو كان �صغريا ،حتى قيل �أن العمل
الع�سكري �أخف �ضغطا من العمل امل�صريف ،لكنه ـ مع
ذلك ـ متجدد بطبيعته ،ففي كل يوم تتعلم �شيئا جديدا،
لذلك ق�ضيت فيه فرتة طويلة ( 1993ـ � )2003إذ دخلت
دورة يف الت�أهيل امل�صريف ملدة �سنة كاملة ،تعلمت من
خاللها الأ�سا�سيات الالزمة للعمل يف البنوك.

ـ ما دمنا نتحدث عن البنوك� ،أال ترى �أن هناك
ال�صرافة التي تقدم هذه اخلدمة؟
ــ قبل االجابة على هذا ال�س�ؤال �أقول ب�أن من تق�صريا كبريا لدى البنوك يف امل�س�ؤولية االجتماعية ،مقابل ما ت�أخذه
�ضمن خطوات تطوير هذه اخلدمة هو ال�سماح من �أموال من النا�س؟

مل�ؤ�س�سات ال�صرافة ال�صغرية مبوا�صلة ن�شاطها يف
هذا اجلانب ،حتى ت�صل �إىل م�ستوى االندماج مع
م�ؤ�س�سات �أكرب وهي البنوك بالطبع ..لتكون بذلك
اخليارات مفتوحة �أمام العميل ،لكي يبحث عن
�أف�ضل م�ؤ�س�سة تقدم اخلدمة ب�أقل كلفة ،على �أال
ي�ستخدم العميل الواحد �أكرث من بطاقة واحدة،
منعا لرتاكم الفوائد عليه ،والتي قد ت�صل �إىل
 %24في�ستمر يف دفع الفوائد يف �أمر ال ينتهي - ..بحكم خربتك يف العمل امل�صريف كيف ت�صنف البنوك ال�سعودية بني
كما ينبغي اللجوء للبطاقات الإئتمانية للحاالت البنوك يف العامل؟
ــ توجد مركزية لدى الإدارات العامة يف البنوك فيما يخ�ص امل�س�ؤولية جتاه املجتمع ،والتي
يفرت�ض �أن تتحول بع�ض �صالحياتها �إىل الإدارات الإقليمية و�إدارات الفروع ،للم�شاركة
يف امل�س�ؤولية االجتماعية على م�ستوى املدن والقرى ،ولي�س على م�ستوى الدولة فقط،
وهناك ملحوظة هامة يف هذا ال�صدد وهي عدم تواجد قياديي البنوك يف الأن�شطة واملنا�سبات
االجتماعية اخلا�صة بالفئات الفقرية واملتو�سطة يف املجتمع ،بينما هناك تواجد مركّ ز مع كبار
ال�شخ�صيات والأثرياء.

ـ لقد تطور العمل امل�صريف يف اململكة حتى باتت يف م�صاف الدول املتقدمة يف هذا
اجلانب ،ولكن ـ مع ذلك ـ هناك �صعوبة يف اختيار منتجات التمويل التي تتالءم مع
حاجات النا�س ،ومنها متويل العقارات والتمويل التجاري ال�صناعي للم�ؤ�س�سات املبتدئة
والنا�شئة ،و�أرى �أن على البنوك التخفيف من قيود وا�شرتاطات التمويل املوجه ل�شراء
املنازل ..و�أرى �أي�ضا �أن على م�ؤ�س�سة النقد واجلهات امل�شرفة على القطاع امل�صريف حتديد
احلد الأعلى من ن�سب الفوائد التي ت�ؤخذ على النا�س ،و�أمت ّنى ـ يف هذا اجلانب ـ فتح جمال
التناف�س الدويل امل�صريف خلدمة النا�س حمليا.

ـ رمبا كان �إجناز التوطني من �أبرز �إجنازات القطاع امل�صريف ،مع هذا
هناك �شكاوي عديدة يف هذا اجلانب من �أين م�صدر هذه الإ�شكاالت .
ــ امل�شكلة يف البنوك ـ مع كل �إجنازاتها على �صعيد التوطني ـ �أن ال�سلم الوظيفي خمتلف

ال�ضيف يف زيارة �إىل قا�ضي الأوقاف بالأح�ساء ال�شيخ حممد ح�سن اجلزيري
ربيع الأول
ربيع الأول
1434هـ
35 16
1435
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ال�شيخ ح�سن ال�صفار يف زيارة للأح�ساء

ال�سيد حممد باقر النا�صر و د�.صدقي بو خم�سني
يف زيارة لل�ضيف

ال�ضيف مع ال�سيد علي ال�سيد نا�صر

تكرمي �أ�سرة �سادة احل�سن لنجلها د.ال�سيد علي احل�سن
خبري النانو النووي

بني ال�سعوديني وغريهم ،فتجد �أن املميزات التي يح�صل عليها غري ال�سعودي ـ بكل �أ�سف ـ يف التدريب �أي�ضا ولكن من خالل جامعة اليمامة بالريا�ض ،وكانت املهمة هي �إعطاء دورات
�أكرث مما يح�صل عليه ال�سعودي ،وهذا ما �أدى �إىل هروب العديد من الكفاءات الوطنية من للقطاع اخلا�ص والعام ،يف جماالت عدة ـ غري اللغة االجنليزية ـ كاملحا�سبة والإدارة وبع�ض
الدورات التطويرية..ثم حتملت م�س�ؤولية �إدارة الت�سويق والعالقات العامة.
بع�ض البنوك.

بال�شكل اخلارجي للمباين ،واحلر�ص الدائم على ا�ستقدام التقنيات احلديثة ،وكذلك االهتمام
بامل�ؤ�س�سات النا�شئة ،ودعم الأعمال املهنية واحلرفية بدال من الرتكيز على كبار رجال الأعمال
والأثرياء ،و�أرى من ال�ضرورة رفع م�ستوى الوعي امل�صريف لدى �أبناء املجتمع من خالل تبني
البنوك لبع�ض الدورات امل�صرفية وامل�ؤمترات املوجهة مبا�شرة للعمالء وذلك حلماية �أنف�سهم.
التدريب والتطوير:

ـ بعد هذه الفرتة الطويلة من العمل امل�صريف �أين حطت بك الرحال؟

ــ بعد العمل امل�صريف توجهت نحو التدريب وتعليم اللغة االجنليزية ،من خالل العمل مع
مركز وول �سرتيت لتعليم اللغة االجنليزية يف الريا�ض وكنت امل�شرف العام على هذا الربنامج.

ـ توجد لدينا العديد من املعاهد التي تقدم هذه اخلدمة ،هل ك ّلها مب�ستوى
واحد من اجلودة؟

حوار

ــ هناك العديد من املقوالت التي تتحدث عن م�شكالت الدرا�سة ملرحلة ما بعد
ـ على �ضوء ذلك كيف ترون م�ستقبل القطاع امل�صريف؟
االهتمام
من
أكرث
�
املوظف
إن�سان
ـ �أراه واعدا ،ويزداد �إ�شراقا وت�ألقا �إذا ما مت الرتكيز على بناء ال
الثانوية ،ما �أبرز تلك امل�شكالت وما حلولها؟

ــ امل�شكلة الأ�سا�سية �أن الكثري من الأبناء ال يعرفون ماذا يريدون بعد الدرا�سة الثانوية ،لذلك
يتخبطون يف الدرا�سة اجلامعية ،يف التنقل بني التخ�ص�صات ،وبعد ذلك يتم اللجوء �إىل االبتعاث
اخلارجي ..وهنا امل�س�ؤولية ال تقع على الأهايل وال�شباب فقط ،بل على وزارة الرتبية والتعليم
�أي�ضا التي عليها جزء من امل�س�ؤولية يف جتهيز وتهيئة الطلبة والطالبات وم�ساعدتهم على التخطيط
امل�ستقبلي ،و�أرى �ضرورة �أن يكون يف كل مدر�سة ثانوية م�ست�شار لتطوير الكفاءات مهمته توجيه
الطلبة لتخطيط م�ستقبلهم بالتن�سيق مع الإدارات املعنية بوزارة الرتبية والتعليم بتوزيع ن�سب
التخ�ص�صات املطلوبة يف �سوق العمل ..وهنا ال بد �أن ن�شيد مب�شروع خادم احلرمني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز يف االبتعاث اخلارجي ،الذي �ساهم يف حل الكثري من اال�شكاالت يف التعليم
اجلامعي باململكة.
املعار�ض وامل�ؤمترات:

ــ اللغة االجنليزية واحلا�سب الآيل من �أ�سا�سيات النمو ،وينبغي �أن يكونا من �أ�سا�سيات التعليم ـ وهل بقيتم يف التعليم والتدريب �أم انتقلتم �إىل جمال �آخر؟

يف املرحلة االبتدائية ،وك�أ�سا�س لالنتقال �إىل املرحلة اجلامعية و�إىل �سوق العمل ،وبالنظر لعدم ـ انتقلت وكانت هي املحطة احلالية وهي العمل نائبا للرئي�س ل�شركة فيلم ما�سرت العاملية
االهتمام بهذا اجلانب يف املرحلة االبتدائية ا�ضطر الكثري من النا�س �إىل دفع مبالغ �أخرى ل�سد للم�ؤمترات واملعار�ض والفعاليات على م�ستوى الدولة ،ومتثيلهم يف اململكة ويف مملكة البحرين.
الثغرات والبحث عن معاهد حملية ودولية لتغطية هذا النق�ص ،فلو كان التعليم االبتدائي مواكبا
للحاجة ملا ا�ضطرنا للتعليم والتدريب الإ�ضايف ،وما نراه يف ال�سوق �أن هناك معاهد �شكلية ال يهمها ـ رغم �أهمية اململكة اقت�صاديا �أال ترى �أن هناك �شيئا من الق�صور ،و�أن بع�ض
ا�ستفادة املتدربني ،بقدر ما يهمها العائد املادي ،كما توجد معاهد تدريب تقدم معلوماتها بطريقة البالد املجاورة �سبقتنا يف هذا اجلانب؟
�شعبية وكال�سيكية تبعث على امللل لدى املتدرب،
وتوجد معاهد تعمل بـمبد�أ ( %50تدريب و %50تعليم
ذاتي) ،مبعنى �إذا مل يقم املتدرب باملذاكرة والتح�ضري
والرتكيز واالجتهاد للفهم ال ي�ستفيد �شيئا ،واملفرو�ض
�أن التدريب احلديث املطور يجمع يف دائرة واحدة بني
الكال�سيكي والتقني وح�ضور احل�ص�ص املحددة بزمن
حمدد ،وميكن ا�ستخدام النظام املفتوح لتطوير كفاءات
من هم على ر�أ�س العمل ولي�س الدار�سني يف التعليم.

ـ بعد هذه املرحلة �أين كانت الوجهة؟

ــ بعد فرتة التدريب وهي مرحلة جميلة �أي�ضا بقيت
القن�صل الأمريكي يف �ضيافة ال�سيد عبد العزيز احل�سن وال�سيد �إبراهيم اليا�سني مع عدد من �شخ�صيات املنطقة
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ال�ضيف يف زيارة لل�شيخ تركي ال�سديري و�إىل ميينه ال�شيخ عبد الرحمن ال�سدحان
�أمني عام جمل�س الوزراء و�إىل ي�ساره الدكتور تركي القبالن كبري م�س�ؤويل ق�صر امللك

ال�ضيف مع وفد من جمل�س الأعمال ال�سعودي البحريني يف زيارة لل�سفري ال�سعودي يف البحرين

حوار

ــ بالفعل �أننا نحتاج �إىل مزيد من التعاون بني الهيئة العليا لل�سياحة واجلهات احلكومية ــ احلقوقيون لي�سوا �أ�شخا�صا خائنني لأوطانهم ،بل هم يرغبون يف تطبيق العهود واملواثيق
املخت�صة ،ومنها وزارتا اخلارجية والداخلية يف ال�سماح ل�شركات امل�ؤمترات بفتح املجال ب�أن وال�شرع املقد�س بحق كل من يخالف القوانني والأنظمة وذلك حلماية الوطن من الذين
تكون اململكة العربية ال�سعودية يف م�صاف الدول الأخرى يف جمال املعار�ض وامل�ؤمترات ي�ستهدفونه من اخلارج� ،إذ الحظنا قبل عدة �سنوات ب�أننا ــ كدولة ــ م�ستهدفون من جهات
واال�ستفادة منها من حيث الدرا�سات والبحوث ومن حيث دعم الن�شاط ال�سياحي ..كثرية خارج الوطن ،منها من ي�ستهدفنا اقت�صاديا �أو دينيا �أو �سيا�سيا �أو اجتماعيا ،فعلينا ـ
جتاه ذلك ـ �أن نفكر يف كيفية التعامل مع هذه املخاطر وال�صعاب ،فقررنا
لذلك جند من ال�ضرورة ت�سهيل اجراءات الزيارات من �أجل ح�ضور
�إطالق مبادرة "كلنا للوطن" لنكون جميعنا من املواطنني املختلفني يف
امل�ؤمترات واملعار�ض ،فهذا �سوف ي�ؤدي �إىل توفري مئات الآالف من
معاهد حملية تقدم
املذهب �أو املنطقة �أو القبيلة �أو االجتاهات الفكرية مع احلكومة الر�شيدة،
الفر�ص الوظيفية للمواطنني ال�سعوديني ،خا�صة و�أن البنية التحتية
التدريب بطريقة
لتتفرغ هي للقيام ب�أدوارها املنوطة بها ..ونحن املواطنون جميعا يف "كلنا
موجودة لدينا ،ولكن امل�شكلة الرئي�سية هي الت�أ�شريات حل�ضور
�شعبية
للوطن" ن�سعى لنكون قوة ونتحد حلماية وطننا من الداخل وقطع الطريق
هذه امل�ؤمترات واملعار�ض �إذ ال توجد �آلية وا�ضحة لهذه الأن�شطة
على العابثني ،ونتمنى على احلكومة الر�شيدة �إ�صدار قانون (الوحدة
التي حتتاج �إىل االعرتاف بها لدى وزارات (الداخلية واخلارجية
البد من تعيني م�ست�شار
الوطنية) وذلك ملعاقبة كل من يتجاوز على الآخر ب�سبب مذهبه �أو
والتجارة وال�صناعة) والهيئة العليا لل�سياحة ،ونقرتح ــ يف هذا
لتطوير الكفاءات يف
منطقته او قبيلته ونكون ـ نحن املواطنني ـ مت�ساوين �أمام القانون ،كما
املجال ــ ت�شكيل فريق عمل ي�ضم ممثلني لهذه اجلهات مع ممثلني
كل مدر�سة ثانوية
نحن مت�ساوون يف حب الوطن
للقطاع اخلا�ص ،لت�سهيل وتطوير عمل امل�ؤمترات واملعار�ض باململكة..
وعلينا يف هذا ال�سبيل فتح ال�سوق �أمام قطاع املعار�ض وامل�ؤمترات
قطاع املعار�ض جمال
والفعاليات واملهرجانات كي ي�ستفيد منها اجلميع ،وهم اجلهات
ـ وما املطلوب من املواطنني يف هذا اجلانب؟
وا�سع لتوفري الأالف من
امل�شرفة و امل�ستهلكون ،وكذلك فتح املجال للأن�شطة الرتفيهية
ـ هناك مهمة على املواطنني ،وعلى اجلهات احلكومية� ..أما املواطنون
الفر�ص الوظيفية
املختلفة مبا ال يتعار�ض مع ال�شريعة الإ�سالمية.
فعليهم االنفتاح على بع�ضهم ،و�إزالة كل العوائق وال�صعوبات التي حتول
الأعمال التطوعية:

ـ كان هذا احلديث عن اجلانب العملي ،ماذا عن اجلانب
التطوعي؟

ــ منذ ع�شر �سنوات بد�أت العمل كنا�شط حقوقي متعاون مع هيئة حقوق
الإن�سان حتت �إدارة ال�شيخ تركي ال�سديري ،وقد نظمنا عدة ندوات يف
الدمام والأح�ساء بالتن�سيق مع رئي�س فرع الهيئة باملنطقة ال�شرقية ال�سابق
من�صور القطري ،وقد حاولنا تذليل ال�صعاب وخدمة �أهايل املنطقة ال�شرقية
من خالل فتح قنوات لهم مع اجلهات امل�س�ؤولة ذات العالقة ،كما ح�ضرنا
العديد من ور�ش العمل الرامية لر�صد جتاوزات حقوق الإن�سان.

ـ احلديث عن حقوق الإن�سان يف الغالب يكون �شائكا ،ورمبا
اتهم من يقوم بذلك يف "وطنيته" فكيف نحل هذه اال�شكالية
لدى الكثري من النا�س؟
ال�ضيف مع جمموعة من �أع�ضاء ملتقى الوحدة الوطني
ربيع الأول
ربيع الأول
1434هـ
35 18
1435
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ال�ضيف يف زيارة لل�شيخ عبد اجلبار احلمود

ال�ضيف مع زميل الدرا�سة علي ال�صالح

ال�ضيف مع عدد من الأقارب

ال�ضيف يف ن�شاط عربي باخلارج

دون ذلك� ..أما اجلهات احلكومية فعليها �أن تبذل اجلهود لتقوية العالقات بني املواطنني ،ليكونوا جميعا يف خدمة ال�صالح العام وم�ساعدة الدولة
يف تر�سيخ الوحدة الوطنية.

ـ كيف ترون م�ستقبل حقوق الإن�سان يف اململكة؟

ــ �إن حقوق الإن�سان تطورت كثريا على ال�صعيد العاملي ،مما �أدى تط ّورها حمليا ،والذي يظهر يف تراجع الكثري من امل�شاكل املرتاكمة عرب الزمن،
ولكن ال يزال الأمر لي�س بامل�أمول ،ومل ي�صل �إىل امل�ستوى املن�شود ،وحتى يتم ذلك علينا ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،بحيث يكون كتابا مف�صال
يتم درا�سته يف املراحل االبتدائية واملتو�سطة والثانوية واجلامعية ..و�أن يتم �إلزام كل موظف لدى �أي جهة حكومية ذات عالقة باجلمهور ب�أن يدخل
دورة ملعرفة قوانني و�أنظمة حقوق الإن�سان املحلية والدولية ،خا�صة و�أن �أغلبها م�أخوذة من الإ�سالم والقر�آن ،وللأ�سف مل نطبقها نحن عمليا وطبقها
الآخرون ونحن مت�سكنا بها نظريا فقط.

ـ بعد كل ذلك هل لديك اهتمامات �أخرى؟

ـ �أحب البحث والتطوير ،ولدي ع�ضوية يف جمعية العالقات العامة الدولية ،كما ح�صلت على ع�ضوية مو�سوعة (من يكون من يكون يف العامل
) لعام  .. 2009كما �أحب اقتناء اال�شياء الأثرية الثمينة.
ــ كلمة �أخرية
ــ علينا �أن نركز على دعم االيجابيات ودعم املهارات و�أن نقوى الوحدة والتكاتف والتفاهم واملحبة.

كلنا للوطن خيارنا
لتح�صني جبهتنا
الداخلية جتاه
الأخطار
نتطلع لإ�صدار قانون
عام لــ "الوحدة
الوطنية"
اقرتح مادة درا�سية
وتدريبية عن حقوق
الإن�سان

للتوا�صل مع ال�ضيف 0505800120 /
futureleadersgroup@yahoo.com
العدد 35

يناير

19 2014

ال�شاعر اجللواح مع مدير الأم�سية �أ� .أحمد �سماحة

�سماحة ال�شيخ ح�سن ال�صفار وراعي املنتدى ف�ؤاد ن�صراهلل ي�سلمان �شهادة تقدير لل�شاعر

يف �أم�سية �شعرية مبنتدى حوار احل�ضارات

ال�شاعر اجللواح ي�صدح عاليا ً ويقول�":أنا �صريع الغواين"
كتب� /سلمان العيد  -ت�صوير /حممد �أبو ال�سعود
لقا�ؤكم ممط َر ،ور�ؤيتكم �سعد ،وقربكم حلم وو�صلكم �شهد ،وعندكم

تغطية

وهج املحبة واملنى,وما تعزف الأحلان �أو يعبق الورد.
بهذه الكلمات افتتح ال�شاعر حممد اجللواح الأم�سية ال�شعرية الأدبية
التي �أقامها منتدى حوار احل�ضارات مبحافظة القطيف برعاية
الإعالمي ف�ؤاد ن�صر اهلل م�ساء اجلمعة ( )2014/1/3تال خاللها
عددا من ق�صائده اجلديدة والقدمية ،وا�ستعر�ض جتربته يف ال�سفر
ومواقف خا�صة ح�صلت له.
يف البداية حتدث مقدم الأم�سية الإعالمي احمد �سماحة الذي

�أ .خليل الفزيع

اللواء عبد اهلل البو�شي

ففي ق�صيدة " اريدك انثى"
وعلى ذات الروي قال اجللواح:
و�أنت ال�سماء بدت �صافية
قال اجللواح
زورق احالمي يناديها
يغو�ص خيالك يف خافقي
�أريدك �أنثى ال �أريدك �شاعرة
و�أنا خمبوء يف الزورق
ف�أ�شدو ب�أروع �أحلانية
�أريدك �أنثى مثلما �أنت �ساحرة
ا�شتاق ملوج ير�سلني
تغني البالبل يف دوحها
اريدك �أنثى ت�ستثري م�شاعري
يف بحر عيونك كي �أغرق
�إذا ذكروا �إ�سمك يا حانية
وتنع�ش �آماال بقلبي عامرة
ويف الق�صيدة التي متاهي بها هل القي يف قلبك قلبا
دعي كل فن وا�سرتيه و�أقبلي
ال�شاعر العربي نزار قباين قال ينقذين من جمر امل�أزق
اجللواح
ك�شم�س ت�ضيء الكون غراء �سافرة
يا �أحلى من �شهد �صاف
زيديني"
ع�شقا
"زيديني
�أنانيتي يف احلب �شيء مقد�س
يا �أنقى فريوز �أزرق
ويقيني
�شكي
فتنة
يا
و�أنت مدار احلب يف كل دائرة
هذي �آهات من روحي
انت�شري داخل �أوردتي
قد �سطرها القلب الأ�صدق
و�أعيدي القلب وداويني
ويف ق�صيدة "زاهية"
هبي للريح لإنقاذي
قال اجللواح:
وقد قدّم ق�صيدة "�صريع
�ضميني
الغواين" التي نفى فيها هذه
وبح�ضنك فورا ّ
زهوت بح�سنك يا زاهية
ال�صفة عن ال�شاعر العبا�سي
ي�ؤملني بعدك يقتلني
فكوين ملغرمك احلانية
م�سلم بن الوليد فقال فيها:
ولقا�ؤك روح حتييني
�أتيتك من �سعفات النخيل
�أنا(�صريع الغواين)
هربت من نارك �أقدامي
وموج اخلليج ومرجانية
ال م�سلم بن الوليد
هربت نحوك كي تنجيني
هو ال�شوق ال تعرتيه احلدود

�أ .جعفر الن�صر

20

ربيع الأول 1434هـ

ا�ستعر�ض بع�ضا من جوانب ال�سرية الذاتية لل�شاعر ،و�أبرزها والدته
يف الإح�ساء والتحاقه ب�شركة االت�صاالت ال�سعودية التي تقاعد منها،
وهو ع�ضو فاعل يف النادي الأدبي بالإح�ساء ،ويقوم بجهد كبري
لتطوير احلركة الأدبية يف املنطقة ال�شرقية ..كذلك فهو كاتب متميز
يف جريدة اليوم ..وا�ستعر�ض �سماحة عددا من املواقف التي جرت له
مع ال�شاعر.
وقد قدم ال�شاعر عددا من الق�صائد ابرزها (:غناء للقطيف� ،أريدك
�أنثى ،خوف ،ال�شحنة الراق�صة� ،سناء ،زاهية ،زورق)� ،إ�ضافة �إىل ق�صيدة
بدون نقط ،وق�صيدة �شعبية،
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فكم �صرعت حل�سن
�أدمى وريد الوريد
وكم �سهرت الليايل
م�سافرا يف �شرودي
�أحييت كل الغواين
يف الو�صل �أو يف ال�صدود
�أو هكذا قد بدا يل
ومقلتاي �شهودي
اىل �أن يقول:

يكهرب الوجه روحي
لفاتنات وخود
اثقلت قلبي بع�شق
من جانب ووحيد
فهمت حبا بــ"ليلى"
و"زينب" و"عهود"
و"غادة" و"�سعاد"
و"�سو�سن" و"العنود"

علي الرتكي

ال�شاعر يا�سر الغريب

�أ .حممد خلفان

ويخل�ص اىل القول:

ويف الفقرة الثانية من الأم�سية ا�ستعر�ض
اجللواح بع�ض املواقف التي جرت له
يف �أ�سفاره حيث �سافر اىل جميع دول
اخلليج (با�سثناء عمان) ،والعراق وايران
وم�صر ولبنان وتون�س واملغرب والهند
و�سوريا وتركيا وتايلند وامريكا والفلبني
واجلزائر وا�سبانيا واملانيا ،واو�ضح ب�أنه يف
البحرين خفق قلبه ذات مرة ،لكنها
ار�سلت له ر�سالة ال تزال ترن يف �إذنه
وهي جملة من �أغنية قدمية ":بيني
ويبنك بحر و�ش عبرّ ك ليه".
واورد ب�أن �إمر�أة يف العراق �سخرت منه،
ومن طوله (كونه ق�صري القامة) وقالت
له":يابا انت ت�ضحك مثل اخليط
وطولك طول ال�سميط" ،وملّا �س�ألها عن
ال�سميط قالت له�":سمك نهري ال
يكرب" فرد عليها برد فيه جر�أة زائدة عن
احلد ،جعلها تذهب عن املكان التي
كانت فيه ويف الهند وجد طفال مت�سوال
خلط �سورة الفاحتة مع �أغنية "و�ساري
�سرى الليل"
اما يف ايران فقد �أكل علقة من �سيدة
اربعينية لأنه قال لها جملة فيها غزل
وهو مل يعرف معناها ،فقط لأن املرتجم
الأهوازي علمه �أياها ،وهو (اجللواح)

ظنها حتية وعبارة "كيف احلال" بينما
هي حتمل معنى �أنت جميلة متى �ألقاك؟
وذكر اجللواح انه يف الواليات املتحدة
دعته �سيدة جميلة اىل تناول وجبة
الإفطار ال�ساعة الرابعة فجرا يف مطعم
خا�ص لعمال املناجم ،فوجد املطعم
�أبي�ض ،وكل �شيء فيه �أبي�ض ،لكن
العمال �سود ،ووجبة االفطار كانت �أي�س
كرمي �أبي�ض �أي�ضا.
و�أ�شار اىل انه يف ا�سفاره التقى بع�ض
الزعماء ورجال الفكر منهم الرئي�س
اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة ،والرئي�س
ال�سوداين الأ�سبق عبدالرحمن ا�سوار
الذهب ،وويل العهد املغربي االمري
ر�شيد ،وال�سيدة �سوزان مبارك ،زوجة
الرئي�س امل�صري اال�سبق ،وفاورق
�شو�شة ،وم�صطفى جمال الدين،
وحممدالفيتوري ،وحممود دروي�ش
وغريهم.
ويف الفقرة الثالثة من االم�سية دار حوار
بني ال�شاعر واجلمهور� ،إذ تلقى �إ�شادات
وا�ستف�سارات ومالحظات ،ففي رده
على مداخلة لـ �أحمد اخلمي�س حول
ح�ضور اجللواح من ق�ضايا الوطن ،قال
ب�أنه كتب للوطن ،ففي بداية االم�سية
حتدث عن القطيف ،وله ق�صائد يف
االح�ساء ،وكتب للطفل واملر�أة العاملة،

وغري ذلك لكنه يف هذه الأم�سية قدم
ال�شعر الغزيل ا�ستجابة لطلب اجلمهور.
اما الفنانة حميدة ال�سنان فقد ا�شادت
ب�شعر اجللواح ،وبجهود منتدى حوار
احل�ضارات ،وقدمت هدية لل�شاعر وهي
عبارة عن لوحة من لوحاتها اجلميلة.
اما الكاتب والباحث على الدرورة
فقد و�صف اجللواح ب�أنه �شاعر ع�صامي
يحمل الكلمة ال�شعرية ويحمل همومها،
بذل جهودا كبرية منذ ديوانه الأول ،فهو
ي�شدو كثريا بال�شعر ،ب�شعره وب�شعر غريه
اينما حل وارحتل.
اما عبدالباري الدخيل فقد �س�أله"هل
عبارة اف�ضله اكذبه �صحيحة؟" فقال
اجللواح":ال" فرد الدخيل�":شعرك
جميل جدا".
اما ال�شيخ ح�سن ال�صفار فقد ا�شاد
يف كلمة خمت�صرة مبواهب اجللواح،
واخالقه العالية النبيلة ،وح�ضوره
ال�شعبي واالجتماعي.
اما الكاتب ح�سن حمادة فقد و�صف
اجللواح ب�أنه ياقوت االح�ساء.
واختتم االم�سية راعي املنتدى
االعالمي ف�ؤاد ن�صر اهلل حيث ا�ستعر�ض
بع�ض الذكريات التي جرت له مع
ال�شاعر اجللواح يف عدد من الرحالت
التي متت داخل وخارج اململكة.

تغطية

ق�ضيت عمري �صريعا
يف حبهن البعيد
�أروم ميناء دفء
يجب �أروع غيد
ّ
تعبت من وهم حب
وق�سوة وجليد
ا"م�سلم" كان مثلي
�أم ع�شقه يف حدود؟
�أنا �صريع الغواين
ال م�سلم بن الوليد

�أ.علي الرا�شد

ال�شاعر قي�س املهنا ال�سيد عبد اهلل ال�شاخوري

�أ�.سلمان العيد

�أ.عبد الباري الدخيل

ال�سيد ح�سني العوامي

]د.في�صل العزّ ام و�أ.علي الدرورة وال�شاعر ح�سني ده ّيم

ال�شيخ تي�سري الع�صفور والفنان عبد العظيم ال�ضامن

�أ.علي �آل ا�سماعيل � ،أ .ح�سني فتيل

ميين ًا �أ.خالد ال�سنان  ،ي�سار ًا عبد الر�سول الغريايف

الفنانة حميدة ال�سنان تكرم ال�شاعر اجللواح
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غالية املحرو�س :

ت�أثرت ب�أمرية الفقراء والعمل التطوعي �أعطاين الكثري

حوار � /أمرية ال�شمر .

حوار

تختلف الأحاديث واللقاءات من �ضيف �إىل �ضيف وحني يكون احلوار مع احد مبدعي القطيف يف حقل الأدب والعطاء وطرق �أبواب �أعمال
اخلري ف�سيكون للحديث نكهة خا�صة،الرائدة العا�شقة ملدينة القطيف الأ�ستاذة غالية حمرو�س املحرو�س رائدة العمل التطوعي و كاتبة من
القطيف ,قلم يتنفّ�س من �إح�سا�سها ،فيهدينا ،رحيق �إبداع يروينا ،مبيالده عنّى نربا�سها ، ،لفظه ي�شرب من قهوتها ،في�سقينا حرفه ,قلم كتب
فتم ّيز ،هي تكتب على �سطور منهمكة من معاين كلماتها ,التي تبعث يف النف�س الطم�أنينة و ال�شوق �إىل قراءة ن�صو�صها مرات عدة ,وب�صمت الفت
و هي تر�سم �أبجديتها يف الت�ألق ,ن�شرت العديد من الن�صو�ص الأدبية ,حازت على املئات من ال�شهادات التقديرية والأو�سمة يف جمال العطاء,
احت�ضنت تراث وطنها ب�شموخ و ب�أجمل ر�ؤية للم�ستقبل ,لتكون الأجيال القادمة على بينة من عراقة تاريخ قطيفها ,الذي تعتربه ع�شقها
الوحيد,ال�سيدة غالية املحرو�س متقاعدة من �شركة �أرامكوا وم�ؤلفة كتاب بنت القطيف .يف البداية �أود �شكرك عزيزتي �أمرية على هذه
االلتفاتة الكرمية ،و�أحييك على هذه احلركة الن�شيطة واملجهود الذي تقومني به.

• ملع ا�سمك يف وقت ق�صري فمن تكون غالية املحرو�س؟
�س�ؤال �إذا مل نطرحه على �أنف�سنا �ستنطفئ �شعلة ما فيــنا مــن نكون؟ ال تعطى هويتنا
الإن�سانية عند حلظة ت�سميتنا ،فالإن�سان ي�ستمر بوالدة نف�سه لأكرث من مرة حتى يجد
أريج
ماهيته �أخريا ,امر�أة من هذا الع�صر � ،أنتمي �إىل عبق الريحان الذي ميلأ القطيف � َ
العطر� ،أنتمي �إىل اللوز القطيفي �أنا قطيفية �أحيك وان�سج احلرف يف حميط ال�صدق
والنقاء القطيفي ،لأجعله ينطق مبا يحمله القلب من حب للنا�س وكل النا�س  ،هذه
هويتي ،وال احمل هوية غريها �أنا حفيدة القطيف �أحمل جنون رمالها وكرم نخيلها,
وبنت القطيف بعذوبة الغروب على �أر�ضها� .أهم و�أعز ما حملت كينونتي القطيفية� ,أفخر
ب� ٍ
إرث ال يطاوله ارث غريه ,ح�ضارة القطيف تتحدى الزمن وهي ت�سرد الق�ص�ص وهي
تتحدث باللهجة القطيفية املميزة ,ال�شك �أن الإن�سان يظل حامال �أ�سمه يف مكان خفي
من الذاكرة يعود �إليه كلما ا�شتد وقع احلياة.
• ح�صلتِ على لقب رائدة العمل التطوعي منذ عام  2009وجوائز
عديدة ،فهل جنحتْ غالية املحرو�س يف �إر�سال �صوتِها الإن�سا ّ
ين �إىل ك ّل
الآذانِ والعقول؟
كتبت ن�صو�صي و�أعطيت درو�سي و�ساهمت بتجاربي ال�شخ�صية وتربعت بوقتي  ،وما
ُ
و�ص َل �صوتي �إىل
هاج َ�سني للحظ ٍة خاط ٌر باحل�صولِ على �أي ٍ
لقب �أو جائزةٍ ,ولكن قد َ
َ
القلوب قبل العقول ،وبد�أت � ُ
والتقييم وبغ ِري تو ّقعِها ،ورغم عالقاتِي
أح�صل على التقدي ِر
ِ
ال�شخ�ص ّي ِة الوا�سعة هنا وهناك� ،إذ �أنّ ن�صو�صي الأدبية وادائي التعليمي املميز �أي�ضً ا كان
له �صدى ،فحظيت بالكث ِري مِن القبول والر�ضا.
• بر�أيك هل بو�سع الدروع واجلوائز والأو�سمة �أن متنح املبدع مكانة
يف قلوب �شعبه؟
�إذا كانت هذه الدروع واجلوائز والأو�سمة متنح للإبداع والعمل املميز فهو على الأقل
حمل تقدير لدى املبدع نف�سه � ،أما �إذا كانت متنح للأ�سماء والأ�شخا�ص املح�سوبني
على جهات و�أطراف معينة ،فكل هذا لي�س له �أية قيمة وال ي�ساوي حتى ثمن الربونز
امل�صنوع منه هذا الدرع �أو تلك امليدالية ،ومثل هذه الدروع واجلوائز لن ت�ضيف �شيئاً
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ربيع الأول 1434هـ

العدد 35

مل�سرية املبدع احلقيقي .
• منذ متى بد�أت ت�شعرين مبوهبة الكتابة تنمو يف داخلك وت�ؤجج فيك
الإلهام,حيث لك ن�صو�ص رائعة باللغتني العربية والإجنليزية ,لكن
ما يجمعها �أو ما ميكن �إن نالحظه فيها �أن حلم معني �أو بوح ما الذي
ترمني �إليه؟
�أتنف�س احلرف �أع�شق البوح �أبحث عنه يف املمرات و الطرقات و �أبدا حد�سي ال يخونني,
�أهوى الكتابة منذ �صغري وكنت بارعة يف كتابة الإن�شاء يف در�س اللغة العربية ,واملعلمة
كانت تنبهر من �أ�سلوب كتابتي وت�شجعني� ,أتنف�س احلرف �أع�شق البوح �أبحث عنه يف
املمرات و الطرقات و �أبدا حد�سي ال يخونني ,وعند املتلقي يكمن هذا الإح�سا�س
حيث �أنا اكتب ب�إح�سا�س ينتابني على غفلة ,حني اقر�أ كلمه ت�شدين �أو موقف ي�صادفني
�أو حوار مع احدهم يوحي يل بن�ص يرتك �أثره الكبري.
• لكل كاتب طقو�س خا�صة تولد عربها الن�صو�ص فما هي الطقو�س
اخلا�صة التي متار�سها الكاتبة غالية لكي يولد الن�ص لي�صل �إىل
القراء؟ وهل تفكرين يف القارئ �أثناء كتابتك ؟ و�أي نوع من القراء
ي�شغلك؟
الليل وال�صمت الهدوء ال�سكينة ,ت�أثريهم �أقوى بيد �أن احلرف ي�أتيني غالبا يف �أي مكان
وزمان فال ي�سعني �إال �أن �ألبي ولو يف منت�صف الليل عند نومي يوقظني ويداهمني يف
�سكون و �صمت بعيدا عن الأنظار ,ثم �إن �أحوال الكتابة هي من تختار طقو�سها اخلا�صة
و لي�س العك�س ,حيث يرى من يعرفني �أن طقو�سي يف الكتابة غريبة بع�ض ال�شيء
ذلك �أنني ال �أكتب دون ارت�شايف قهوتي حتت �أي ظرف وهناك الع�شرات من املقاالت
والدرو�س الإجنليزية الإن�سانية ولدت حتت رغوة القهوة� ,أما عن قرائي فهم �أنا و�أنا قرائي
فكيف ال �أفكر يف نف�سي حلظة كتاباتي ,ومع ذلك القارئ من ي�صنع الكاتب.
• �أملح بنية مقاالتك ومناخاتها ظلت قطيفية ،حيث م�سقط ر�أ�سك؟
منذ م�سكت القلم  ،رحت �أت�ساءل ،كيف يل �أن �أخلقَ من القطيف �أ�سطورة وهي
الأ�سطورة الكربى؟ ،هذا ال�س�ؤال الذي طرحته على نف�سي كان عفوياً ،ومل تكن فيه

حوار

�أية نرج�سية ما ،هكذا خرج ال�إرادياً ،و�أي�ضاً
ل�شعوري ب�أن الكتابة ق�ضية بحد ذاتها .ما مييز
القطيف �أنها لي�ست مدينتي فقط ،و�إمنا هي
مدينة النخيل واللوز والرمان.
• يراودين �شعور �إن قلم غالية
املحرو�س يجيد العوم يف دنيا احلزن
واعني الإح�سا�س وال�صدق؟
�أنا ال �أری ب�أن دنيا احلزن رفاهية �أو غياباً عن
الواقع  ،بل هو احل�ضور الأعمق يف قلب الكون.
احلزن يف نظري هو ال�شعور الإن�ساين ،ونتاج
التجارب الإن�سانية العميقة ال�صادقة ،بل هو
املر�آة التي حتاكينا وترتجم �أحا�سي�سنا وم�شاعرنا.
• من ال يتفوق على معلمه يكون تلميذ
فا�شل مقولة دافن�شي ,يا ترى من هو
معلم غالية املحرو�س؟
من منا لي�س له يف هذه احلياة ُمعلم ،ي�ستفيد منه
ويتعلم من جتاربه و�أفكاره ,من منا ال يحيا بدون
َمثَل ،ي�ستوحي منه القيمة وي�ستلهم منه املنهج
الذي يطبقه يف حياته؟ هناك الكثريون ممن �أعتربهم قدوة
ومنارا للفكر والإن�سانية دون ذكر �أ�سماء ,لكنني وقعت
منذ �سنني حتت ت�أثري العطاء الإن�ساين لأمرية الفقراء الأم
تريزا � ,أراها معلمة يل والتي كانت تردد دوماً القول :لن
تكون �إن�ساناً� ،إال �إذا عرفت كيف تق�ضي كل يوم من �أيام
حياتك يف العطاء,فعال هذا ما �شعرت به حينها.
• من دون جماملة هل �أنت را�ضية بالو�ضع
الثقايف يف القطيف ودور املثقف القطيفي يف
�إي�صال �صوته �إىل الآخر؟
هذا ال�س�ؤال منحني �سلطة �أكرب مني ,لي�ست امل�س�ألة �أن
�أكون را�ضية,فهو �شيء ن�سبي ويف كل املقايي�س  ،و�أنا �أ�ؤمن
بال�شعار الذي يقول ( خذ ما يعطى لك و�أطلب الباقي ),
والأدباء واملثقفون يجب �أن يكونوا مب�ستوى امل�س�ؤولية فيما
يكون لهم وفيما يكون عليهم ,وعلى هذا الأ�سا�س تكون
هناك �ساحة ثقافية طموحة ومزدهرة يف القطيف.
• �أعلم �أنك اندجمت مبدر�سة احلياة الإن�سانية
وتركت التعليم االعتيادي فما الذي قدمته
مدر�ستك الإن�سانية احلرة لتجربتك الأدبية
وحلياتك اخلا�صة ولطالباتك؟
�إذا كنت �أومن مبدر�سة متنح �أعلى ال�شهادات ،فهي مدر�سة
احلياة �إن �ساحة �إبداعي الأدبي والأر�ضية التي �أقف عليها
بثقة و�شموخ ،هي جتربة �إن�سانية خا�صة ,فاحلياة هي معلمي
الدائم الذي ال �أكف عن التعلم منه و�إي�صاله لطالباتي
الالتي جتازون الألوف مبختلف �أعمارهم وم�ستواهم
الأكادميي وطبقاتهم االجتماعية� ,إن كل من يعرفني

جانب من الدروع التذكارية و�شهادات التقدير التي ح�صلت عليها ال�ضيفة

�شخ�صيا يدرك �أنني �أحيا تفا�صيل حياتي بني النا�س
بالقطيف ,وهذا مل يغب عن بال من قرئوا ن�صو�صي
ودرو�سي ،خا�صة من يعقدون مثلي مع نب�ض احلياة
وتوهجها �صلة يومية حميمة و�ساخنة.
• حلم ما يزال يراودكِ ومل يتحقق بعد؟
كثرية هي الأحالم التي وئدت يف �أرحامها والتي تتحول
�أما �إىل حزن قامت يفوق الت�صور� ،أو يتحول �إىل حتدٍ لر�ؤية غد
جديد ناب�ض باحلب وال�سكون ,الأحالم كثرية والآمال
�أكرث كثرية ر�ؤاي �إىل درجة ال يدركها عمر واحد.
• ما هو امل�شروع الذي تتقلده غالية للإن�سانية
عرب كتاباتها ودرو�سها ؟
ال ادعي حمل ر�سال ٍة ما ف�أنا اب�سط من هذا ،و�إن كانت
ر�سالتي الإن�سانية دائما وال تزال هي �أن �أعطي ما ميكنني
�إعطائه للأهل القطيف الذي هو جزء من �إن�سانيتي .لكن
ما �أحب �أن �أو�صله �إىل املجتمع �إن الإن�سانية هي� ,أهم ما
يجب �أن يغلف تعاملنا فلي�س هناك حكم م�سبق �أو عام
لأن حرياتنا الفكرية ملك لنا  ،الثقافة والدين والأخالق
ينبغي �أن ال تكون موروثات بقدر ما تكون قناعات
�شخ�صية .
• ما هي الأفكار والقيم واملبادئ التي ت�ؤمنني
بها؟
الإن�سانية فوق كل اعتبار ,االنتماء للقطيف للأر�ض,
�أ�ؤمن باحلرية امللتزمة التي حتافظ على العادات والتقاليد
العربية الإ�سالمية ,حيث �أعترب �شخ�صيتي متوازنة مابني
القوة واجلر�أة التي لها حدود غري م�سموح بتجاوزها,
فهناك خطوط حمراء يف تعامالتي مع اجلميع فال�صراحة

وال�صدق عنواين.
• ملاذا مل تقدمي على جائزة القطيف للإجناز
لديهم جائزة م�ستحدثة ملن قدموا عطاء لأكرث
من � 10سنوات ؟
�س�ؤال وا�سع ،ولكني �أقول :خلف كل نخلة قطيفية مبدع,
ومع هذا �أنا ال �أبحث عن اجلوائز املادية وال تعنيني يف
�شيء ,وماذا هناك غري املادة والدرع وال�شهرة؟ وهل لدي
�أزمة �أو�سمة؟ وهل �أجري وراء ال�شهرة ال�سريعة هنا وهناك؟
التكرمي ال يجب علي وال على غريي تقدمي �أنف�سنا حيث
ال�شم�س ال تغطى بغربال ,وعلى اجلهة املن�سقة بهكذا
تكرمي �أن متلك احل�س الإن�ساين الإبداعي وت�ست�شف
من ي�ستحق التكرمي دون تدخل من املكرم نف�سه ,عفوا
�أتعجب من هكذا �إ�سقاطات من بع�ض اجلهات.
• ماذا �أ�ضاف لك العمل التطوعي طوال تلك
ال�سنوات وماذا �أ�ضفت له.
العمل التطوعي جعلني قريبة من ان�سانيتي وعرفني على
كثري من النا�س فا�صبحت عالقاتي الإن�سانية وا�سعة جدا َ

لك ؟
الكلمة الأخرية ِ
جيد انك انقدتيني قبل �أن يقفل القارئ ال�صفحة ب�سهولة
ويرتك املو�ضوع �ضجرا من ثرثرتي� ,أ�شكرك من كل قلبي
على هذه الأ�سئلة اجلادة والواعية� ,شكرا لكل من يع�شق
كلماتي و لكل من مل تطربه ,لكل من يحرتمني للجميع
�أقول �أحبكم واقدم اعتذاري لالخ ف�ؤاد ن�صر اهلل لعدم
�إيفاء ي بوعدي ب�إهداء املجلة مقاالت جديدة بيم �شهر
و�آخر وذلك ل�ضيق الوقت .
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�سيمفونية ال�ضوء

ير الأطفال

�صائح لت�صو

ن

�إعداد :فرا�س �أحمد �أبوال�سعود  -للتوا�صل مع ال�صفحة :

Email: firas@abussaud.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat
يعترب ت�صوير الأطفال من املغامرات املمتعة  ،و �صور الأطفال تلفت برباءتها و�شقاوتها جميع الأ�شخا�ص �سوا ًء كانوا من املهتمني بالت�صوير الفني
�أم ال  ،و�إذا كانت ال�صورة مميزة فهذا بالت�أكيد يزيد املعجبني بها  ،ولكن من املعروف يف عامل امل�صورين ب�أن ت�صوير الأطفال يعد واحدًا من �أ�صعب
خ�صو�صا �إذا ما كان الهدف هو اخلروج ب�صورة فنية ،للح�صول على �صورة مميزة تعك�س براءة الأطفال و�شقاوتهم ب�شكل جميل  ،يجب على
املهام ،
ً
امل�صور �أن ميتلك مهاراتٍ معينةٍ ،وي َّتبِع قواعد حمددة ت�ساعد يف احل�صول على لقطات ناجحة .و يف مو�ضوعنا هذا �سنتحدث عن �أهم تلك القواعد
واملهارات التي ي�سهل اتباع و تطبيق بع�ضهافيما يعتمد الآخر على طبيعة امل�صور نف�سه.

بعد�سة :خالد �سكري

بعد�سة� :سارة ال�سليمان

دعهم يعي�شون يف عاملهم:
الأطفال لهم عاملهم اخلا�ص  ،ولهم �أ�شياء معينة يودون القيام بها ،وقد يكون التقاط �صور لهم�آخر همهم  ،بل قد يعني هذا الأمر بنظرهم�إبعادهم عن املتعة واللعب  ،و�سيظهر هذا
بالت�أكيد يف نظرات احلزن �أو الع�صبية يف ال�صور  ،وهذا ما ال نريده كم�صورين .دعهم يلعبون ويرك�ضون ويقومون باحلركات ال�شقية  ،وا�ستغل وقتك كم�صور لت�صوير كل ما تراه
ب�شكل طبيعي  ،فاللقطات الطبيعية للأطفال �أجمل بكثري من اللقطات امل�صطنعة� .أح�ضر معك �ألعابًا �أو ُ�ص َو ًرا ودع الأطفال ين�شغلون بها فيما تقوم �أنت بت�صويرهم.
ٍ
للقطات مميزة دون �إزعاجهم  ،ودون �إبعادهم عن �أجوائهم التي يف�ضلونها .يعمد �أغلب امل�صورين
عِ �ش معهم يف عاملهم :امل�صور الناجح هو من يدخل لعامل الأطفال  ،ويحاول الو�صول
على التوا�صل مع الأطفال لفرتة ق�صرية قبل البدء بالتقاط ال�صور  ،وهذا يك�سر حاجز اخلوف لديهم وي�ساعد يف ظهورهم ب�شكل طبيعي يف ال�صور.
أ�شرك ُهم يف الإعداد والإخراج:
� ِ
ً
لدى بع�ض الأطفال �أفكا ًرا رمبا ال تخطر على بال امل�صور ،واحلديث معهم وطلب اقرتاحاتهم ي�سهم �أوال يف ك�س ِر حاجز الرهبة من جهة ،ومن جهة �أخرى �إ�سعا ُد الطفل لكونه �صاحب
فكرة ال�صورة .من املمكن �أي�ضً ا �إذا مل يكن لدى الطفل فكرة معينة �أن حتاول احلديث معه  ،وتدفعه بطريق ٍة غري مبا�شرة القرتاح الو�ضع الذي يريده  ،ولكن دع الأمر يبدو وك�أنه
هو من اقرتحه  ،ومن املهم هنا �أن ال تعرت�ض على �أفكارهم حتى و�إن مل تعجبك.
حتلى بال�صرب:
يجب على امل�صور الذي يدخل عامل ت�صوير الأطفال �أن يتحلى بال�صرب  ،وعليه �أن يتوقع عدم �سهولة هذا العامل  ،ومن املعروف متا ًما يف هذا املجال ب�أنك �ستخرج ب�صور غري تلك
يجب عليك �أن تتحلى
التي كنت تخطط لها  ،ويف �أغلب الأحيان يكون الناجت �أجمل .من النادر �أن ترى طف ًال يجل�س يف مكانه لعدة دقائق دون �أن يتحرك �أو يتحدث �أو �أو�....إلخُ .
بكل ال�صرب املمكن  ،و�أن ت�ضع يف احل�سبان �أن عملية ت�صوير الأطفال لي�ست ب�سهولة ت�صوير �أي مو�ضوع �آخر.
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ابتعد عن الت�صنع:
لدي قاعدة ال �أتخلى عنها  ،وهي �أنني ال �أحب ت�صوير
من ينتظر ذلك� .أُف َِّ�ض ُل �أن تكون اللقطات عفوية  ،وهذه
القاعدة مهمة ج ًدا يف ت�صوير الأطفال بالذات  ،ف�إذا كان
هدفك ت�صوير �صورة �صادقة تعك�س الأطفال برباءتهم،
فيجب عليك االبتعاد عن الت�صنع واالبت�سامات
امل�صطنعة :ابتعد عن كلمة .Cheeeese
بعد�سة :جعفر حبيل
�أنزل م�ستوى الكامريا:
عند البحث عن ن�صائح لت�صوير الأطفال  ،ف�إن �أكرث
ن�صيحة �شيو ًعا هي �أنه يجب عليك �أن تُنزِل الكامريا
منطقي ج ًدا لأنه �أجمل من
مل�ستوى طول الطفل  ،وهذا
ٌ
الناحية الفنية من جهة  ،و قيامك بالتقاط ال�صورة من
و�ضح اجللو�س �أو حتى اال�ستلقاء على البطن يظهر للطفل
خمتلف عن الأ�شخا�ص
ا�ستعدادك للمرح ويظهر �أنك
ٌ
البالغني االخرين من جهة �أخرى .
ا�ستخدم �سرعات غالق عالية:
يجب عليك �أن تكون �سري ًعا لأن �أغلب حركات
الأطفالال تدوم �أكرث من حلظات معدودة ،و�إذا انتهت
فقدي�ستحيل �إعادتها .ال يجب على امل�صور �أن يكون هو
�سري ًعا مبا فيه الكفاية  ،لذا يعمد امل�صورون ال�ستخدام ِق َي ٍم
عالية ل�سرعة الغالق ( )250/1غال ًبا ل�ضمان عدم حدوث
�ضبابية يف ال�صورة (.)Blurring
بعد�سة املرحوم
اعتمد عمق ميدان �ضحل
وليد ابوال�سعود
(:)Shallow Depth of Filed
تعترب العد�سات ال�سريعة �أف�ضل العد�سات لت�صوير
الأطفال  ،لي�س فقط لأنها تتيح ا�ستخدام �سرعات غالق
�سريعة  ،بل لأنها ُت َق ِّل ُل من عمق امليدان  ،وبالتايل تحُ َ ِّ�س ُن
من عملية العزل.
اعتمد على الإ�ضاءة الطبيعية:
ب�شكل
ت�سهم الإ�ضاءة الطبيعة يف �إظهار �صورالأطفال
ٍ
�أف�ضل  ،لي�س فقط النها جتعلك ت�شعر برباءتهم ب�شكل
بعد�سة :علوية العلويات
ُريحك من قيد الإ�ضاءة امل�صطنعة
�أكرب  ،بل لأنها ت ُ
املحددة مبكان معني  ،وتمُ َِّكنك من االنطالق معهم ومتابعة
حركاتهم  .لهذا ال�سبب ف�إن �أجمل لقطات الأطفال هي
تلك امل�أخوذة يف اخلارج بعي ًدا عن �إ�ضاءة الأ�ستوديو .
بالطبع من الأف�ضل االبتعاد عن ال�ضوء املبا�شر لل�شم�س ،
وتركيز الت�صوير يف مناطق الظل.
اعتمد خا�صية الت�صوير املتتابع:
بعد�سة :مرمي احلماد
الأطفال كما نعلم كثريوا احلركة  ،وقد يكون هناك فرق
ثوانٍ قليل ٍة فقط بني اللقطة التي �أخذتها  ،وبني اللقطة املراجع
املثالية بالن�سبة لك  ،لذا فمن الأف�ضل االعتماد على
http://www.dpmag.com/how-to/tip-of-the-week/ten-tips-for-photographing-kids-0610-07-.html
خا�صية الت�صوير املتتابع  ،لزيادة احتمالية احل�صول على
http://petapixel.com/201323/05//how-to-photograph-kids-by-a-former-poorly-photographed-kid/
ٍ
حلظات �أجمل.
http://digital-photography-school.com/cut-the-cheese-5-tips-for-photographing-kids
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�سميفونية ال�ضوء

�أ ِر ِهم ال�صور فور التقاطها:
ل�ص َورِهِ م  ،وهذا
ي�شعر الأطفال بال�سعادة عند ر�ؤيتهم ُ
قد يفيد �أي�ضً ا يف ك�سر حاجز الرهبة  ،ويجعل التقاط
اللحظات التالية �أجمل.
أح�ضر م�ساعدا:
� ِ
�شخ�ص ما مل�ساعدتك  ،لي�س فقط
ت�أكد من وجود
ٍ
لالهتمام باملعدات من عبث الأطفال  ،بل مل�ساعدتك
يف �إ�ضحاكهم �أي�ضً ا �أو �إعادة تكوين اللقطة ب�شكل �سريع ،
َب َد ًال مِن �أن ت َ
ُ�ضط َّر لِرتك الكامريا  ،و�إعادة تكوين اللقطة
والعودة مرة �أخرى لإعادة تكوين اللحظة ُ .كن َحذِ ًرا وال
أ�شخا�ص كثرية
ت� ِأت بعد ٍد كبري من امل�ساعدين  ،ف ُو ُجو ُد � ٍ
قد ينعك�س �سل ًبا على نتائج الت�صوير ويت�سبب يف ت�شتيت
انتباه الأطفال .
الر َّ�ضع:
ن�صائح خا�صة لت�صوير الأطفال ُ
جت َّنب ا�ستخدام الفال�ش املبا�شرُ :
الطفل الر�ضيع تكون
ح�سا�سة ج ًدا لل�ضوء  ،وال�ضوء القا�سي كذلك
عي ُنه َّ
املنبعث من الفال�ش املبا�شر ي�ضايقه  ،وقد يكون الناجت
�أق�سى  ،مثل الت�س ُّبب بحول العني� .إذا كان املكان مظل ًما
وال ميكن اال�ستغناء عن الفال�ش  ،ف ُيمكِ ُن تعوي�ض
الإ�ضاءة الناق�صة عن طريق ت�سليط ال�ضوء على ال�سقف،
�أو �أي ج�سم قريب عاك�س.
ابتعد عن الأو�ضاع اخلطرة:
نرى يف كث ٍري من الأحيان  ،بع�ض ال�صور للأطفال وهم يف
أو�ضاع خطِ َرة ج ًدا  ،كتعليقهم يف قطعة قما�ش �أو و�ضعهم
� ٍ
يف �سلة وغري ذلك .رمبا تكون الفكرة مبتكرة والناجت
جميل  ،ولكن �سالمة الأطفال �أهم بكث ٍري من الإتيان
واع وال مدركٍ
ب�صور ٍة ُمبتكر ٍة  .الطفل ال يزال غري ٍ
للأخطار  ،وحركة ال �إرادية منه قد ت�سبب بكارثة.
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م�صفاة براج الليفية
�آفاق علمية

الر�سم �أدناه يبني �أنواع خملتفة من العواك�س والأطوال املوجية املنعك�سة .على �سبيل
املقدمة:
تعرفنا يف املقال ال�سابق على الألياف ال�ضوئية و نظرياتها و�أمثلتها ،فبعد �أن ا�صبحت التو�ضيح ،ف�إن نوع العواك�س يف املثال الأول خمت�ص ِب َرد الطول املوجي الأزرق دون
مفاهيم الألياف ال�ضوئية وا�ضحة� ،سريكز هذا املقال على نظرية العامل براج ( )Braggغريه من الأطوال املوجية ،لذا ف�إننا جند �أن ال�ضوء امل�صفى خالٍ من الطول املوجي
الأزرق ,وي�سري هذا املفهوم على املثالني الآخرين.
امل�ستخدمة يف الألياف ال�ضوئية مع بع�ض تطبيقاتها العملية.
النظرية:
عواك�س براج املوزعة ( : )Distributed Bragg Reflectorهي عبارة عن
ا�ستخدام عواك�س �ضوئية خمتلفة من ناحية املواد امل�صنعة ون�سبة �إنك�سار ال�ضوء فيها,
بحيث تتوزع يف جمرى ال�ضوء الذي مير فيه كالألياف ال�ضوئية ,والغر�ض من ا�ستخدامها
هو �أن �أي ت�أثري خارجي على جمرى ال�ضوء �سي�ؤثر يف املوجات املنعك�سة والتي �سيتم
ر�صدها وحتليلها عند مدخل ال�ضوء .كما هو مو�ضح يف الر�سوم البيانية �أدناه ،ف�إن الر�سم
البياين ( )1ميثل املوجة املدخلة التي متر خالل العواك�س ،بينما الر�سم البياين ( )2ميثل
املوجة امل�صفاة (اخلارجة) بعد مرورها بالعواك�س حيث متت ت�صفية املوجة� ،أما بالن�سبة
للر�سم البياين ( )3ف�إنه يو�ضح املوجة ( الطول املوجي) املنعك�س من عواك�س براج .كما
�أن هذه النظرية تعترب املن�ش�أ الرئي�سي مل�صفاة براج الليفية .
تتم طريقة ح�ساب الت�أثري اخلارجي كاحلرارة و ال�ضغط عن طريق �إلتقاط الأطوال املوجية
املنعك�سة واملخت�صة بكل كمية فيزائية وحتليل النقل املوجي ( )Phase shiftاخلا�ص
بها .الر�سم التايل يبني كيفية حتليل املوجة املرتدة ،حيث �أن الطول املوجي امللتقط هو
اخلا�ص بقوة ال�شد ،املثال ( )1يو�ضح املوجة املرتدة يف احلالة الطبيعية (دون �شد �أو
�ضغط) و بعد ت�أثري ال�شد على الليف ال�ضوئي كما يف املثال ( )2مت انتقال املوجة املرتدة
لليمني على عك�س املبني يف املثال ( )3ف�إن قوة ال�ضغط ت�ؤثر على املوجة املرتدة بنقلها
للي�سار.
معادالت ريا�ضية:
ميكن ح�ساب الطول املوجي املنعك�س
وامل�سمى بالطول املوجي براج
( )Bragg Wavelengthباملعادلة
التالية

م�صفاة براج الليفية (:)Fiber Bragg grating
مل تكن عواك�س براج املوزعة �سوى فر�ضية حتى قام العامل كني هيل ()Ken Hill
يف نهاية ال�سبعينات بتطبيقها عملياً على الألياف ال�ضوئية حيث زرع �أنواع خمتلفة من
عواك�س براج على م�سافات مقدرة على امتداد الليف ال�ضوئي ويخت�ص كل نوع من
العواك�س ِب َرد طول موجي معني مثل الطول املوجي اخلا�ص بال�ضغط او احلرارة �أو غريه.
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حيث �أن:
 : λBالطول املوجي براج
 : neمعامل االنك�سار اخلا�ص بالعواك�س ()Effective Refractive Index
الفرتة بني امل�صفاتني (:)Grating Period
كما �أن طريقة ح�ساب عر�ض املوجة ( )Bandwidthيعتمد على املعادلة التالة

حيث �أن:
∆ :λعر�ض املوجة
 : δnفرق معامل االنك�سار بني العواك�س و اللب الليفي
قوة احتكاك لب الليف:

�آفاق علمية

حممد اخلمي�س

�أمني �سلمان غزوي

نوري �صالح ال�شبيب

نظام مراقبة �سكة احلديد
(:)Railway Monitoring system
تعترب القطارات من �أهم و�سائل املوا�صالت يف
الدول املتقدمة كما �أن �ضمان �سالمة الركاب
و الب�ضائع تعترب �أولوية لدى امل�س�ؤولني يف
حمطات القطارات .لذلك ا�ستخدمت م�صفاة
براج الليفية لقدرتها على ح�ساب مقدار االهتزاز ،الت�سارع ،الوزن و احلرارة وغريهم من
املتغريات .فيمكن بذلك مراقبة جودة ال�سكة و�أداء القطار من م�سافات بعيدة ملنع �أي
خطر متوقع ولتوفري ال�صيانة يف �أ�سرع وقت ممكن.

نظام مراقبة حرارة اخلزانات
التطبيقات:
( :) Tank Temperature Monitoring System
ما مييز م�صفاة براج الليفية عن غريها من احل�سا�سات التقليدية �أنها متعددة املهام ،ات�ساع تعمد امل�صانع على وجود اخلزانات حلفظ
جمالها ،احتوا�ؤها على خا�صية العزل الكهربائي  ،ا�ستقرارها على املدى اطول ،وحجمها ال�سوائل الكيميائية فيها ،مما يتطلب وجود
املنا�سب .طبقاً جلودتها العالية ف�إن لها العديد من التطبيقات العملية منها :
�أنظمة خمتلفة ملراقبتها و من �أهمها هو قيا�س
احلرارة ،خا�ص ًة لل�سوائل القابلة لال�شتعال.
نظام مراقبة جدران الأنفاق
لذلك ف�إن م�صفاة براج الليفية ت�ستخدم
() Tunnel wall monitoring system
لإحاطة ال�سطح اخلارجي للخزان و ذلك
للأنفاق �أهمية كبرية يف املناطق اجلبلية حيث
ملراقبة حرارته يف جميع نقاط محُ يطه.
تكمن فائدتها يف تق�صري امل�سافات .ولكن مع
وجود ال�ضغط العايل املتولد من اجلبل على
اخلامتة:
جدران النفق ،والذي ي�ؤدي �إىل ت�صدعها ثم
تتمتع م�صفاة براج الليفية بالعديد من اخل�صائ�ص و املميزات حيث مت ا�ستخدامها و
انهيارها ،يجب ا�ستخدام نظام خا�ص ملراقبة حالة
اال�ستفادة منها يف العديد من التطبيقات العملية و �أثبتت �أف�ضليتها على احل�سا�سات
اجلدران ،لذلك ا�ستفاد العلماء من م�صفاة براج
التقليدية لذلك ف�إن الأبحاث الزالت م�ستمرة يف تو�سيع نطاقها حتى الآن.
الليفية حيث يتم مد الطور الليفي على طول
جدران النفق لقيا�س تغري طول الليف حيث �أن الت�صدع �سي�ؤدي �إىل تباعد يف اجلدران
املراجع :
http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_Bragg_reflector
مما ي�ؤدي �إىل �شد الليف كما هو مو�ضح يف ال�صورة التالية.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_Bragg_grating

نظام مراقبة م�ستوى ال�سائل
(:)Water level monitoring system
من �ضمن الطرق امل�ستخدمة حلفظ املياه املتولدة من الأمطار هي ال�سدود ،والتي تكون
نظام ملراقبة م�ستوى املاء
�ضخم ًة حلفظ �أكرب كمية ممكنة من املاء ,ولكن البد من وجود ٍ
يف مثل هذه االماكن ,والذي يتوفر با�ستخدام م�صفات براج الليفية حيث يتم مد الليف
على طول ال�سد من الأعلى �إىل الأ�سفل حل�ساب فرق ال�ضغط عند ارتفاع م�ستوى املاء.

http://www.fos-ta.com/FBG-sensors.html
http://www.sensorsmag.com/sensors/acceleration-vibration/tunablelasers-multichannel-fiber-optic-sensors-823
http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd_1029.html#scene1
http://www.youtube.com/watch?v=gQhq0RtCpZE
_http://cdn.intechopen.com/pdfs/29103/InTech-Life_cycle_monitoring
_and_safety_evaluation_of_critical_energy_infrastructure_using_full
scale_distributed_optical_fiber_sensors.pdf
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حوار

الريا�ضي الغائب احلا�ضر ح�سن �آل بو �سعيد ( خ ّما�س ) لـ

�إجنازاتي الريا�ضية لن تتكرر
و�أهايل القطيف لن ين�سوا دراجتي
• �أكرث من  20عام ًا و�أنا يف مقدمة "د ّراجي" اململكة.
• ناف�ست الإيرانيني يف بالدهم وفزت عليهم يف حمل الأثقال.
• ودخلت ال�سباق و�أنا يف �سن االربعني وحققت املركز الثاين.
حوار� /سلمان العيد
يعد احلاج ح�سن �آل بو �سعيد� ،أحد العالمات البارزة يف تاريخ الريا�ضة يف املنطقة ال�شرقية ،خ�صو�صا يف حمافظة القطيف،
كونه كان مرتبعا على بطولة �سباق الدراجات ل�سنوات ربت على الع�شرين عاما خالل حقبتي ال�سبعينيات والثمانينيات،
وحافظ على مراكز متقدمة يف �سباق اخرتاق ال�ضاحية ،وال�سباحة ف�ضال عن حمل الأثقال� .. ،آل بو �سعيد فتح �صدره اىل
"اخلط" و�شرح ق�صة عالقته بالريا�ضة و�إجنازاته الريا�ضية ،التي ال ين�ساها العاملون يف نادي البدر  ..م�ؤكدا ب�أن �أثمن
�شيء خرج به من الريا�ضة هي حب النا�س املتوا�صل ،فرغم اعتزاله الريا�ضة منذ اكرث من  30عاما �إال �أن حب النا�س ال زال
قائما ،والكل يتذكر دراجته العادية التي حققت رقما قيا�سيا حمليا ما ناف�سه �أحد عليه ..فماذا يقول �آل بو�سعيد؟
ــ كيف كانت بداية حياتكم العملية؟

ــ رغم �إن �أ�صويل و�أ�صول عائلتي من الأح�ساء �إال �إنني ولدت يف القطيف حتديدا
يف منطقة "املدار�س"وع�شت يف القطيف من �أب �أح�سائي و�أم قطيفية ،وح�سب نقل
الوالد �أنه وقبل �أن يقرتن بوالدتي كان يف زيارة �أحد �أ�صدقائه يف الدبابية وهو (عا�شور
ال�سبع) ،ف�سمع �صوت �إمر�أة ت�صيح بكل قوة و�أمل ،قيل له حينها �أنها تعر�ضت للدغة
عقرب جعلتها ت�صرخ بهذا ال�صوت العايل الذي �أرعب كل من كان يف املجل�س ..وبعد
 15يوما �س�أل الوالد �صديقه عن ق�صة البنت التي لدغها العقرب ،فقال له ب�أنها بنت
�أخت زوجته ،وهي يتيمة الأب والأم تعي�ش معه يف منزله ،وقد ربتها خالتها منذ �أن
كانت طفلة ،وقد مت �إنقاذها من �سم العقرب ،و�صارت �سليمة ..حينها الوالد تعاطف
معها ،وطلبها للزواج ،فتم له ذلك ،فتزوجها كزوجة ثانية ،و�صرت �أنا و�إخواين ثمار هذا
الزواج املبارك ..ورغم �أن الوالد كان متزوجا ولديه ولد من زوجته الأوىل �إال �أنها توفيت
مع ولد لها ،فبقيت الوالدة هي زوجته الوحيدة ونحن ـ �أنا و�أخواين ـ �أوالده فقط ،وعا�ش
ووا�صل م�سريته احلياتية يف القطيف ..انتقلنا بالطبع من منطقة "املدار�س" �إىل منطقة
"باب ال�شمال" ،وقد كان منزلنا م�ست�أجرا ،وبات فيما بعد ملكا لنا.
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ــ ماذا كانت مهنة الوالد يف القطيف؟

ــ منذ نعومة �أظفاري التحقت بالعمل مع الوالد ،الذي كان ا�ستاذا يف مهنة "ال�صفارة"،
فهو ي�صنع الأواين ،ويقوم ب�صيانتها يف �آن واحد ،ذلك بعك�س "ال�صفّار" العادي الذي
يقوم بال�صيانة فقط ،وال ميكنه �صناعة القدور والأواين املعدنية والنحا�سية..وبعد مدة
من الزمن تطور الأمر لدينا ب�أن عملنا يف "ال�سكراب" فكنا من �أوائل النا�س الذين
يتعاملون مع اخلردوات و�شرائها ومن ثم بيعها ،فقد كنا ن�أخذ التالف من املواد ون�شرتيها
بالكيلوغرام ومن ثم نقوم ببيعها بالطن ،فرتكنا العمل يف "ال�صفارة" واقت�صر عملنا يف
ال�سكراب ،وكنا ن�أخذ كل �شيء من احلديد والنحا�س وبع�ض قطع غيار ال�سيارات ونقوم
ببيعها يف الكويت.
ــ �أمل تلتحق باملدار�س يف ذلك الوقت؟

ـ منذ �صغر �سني عملت مع الوالد ،ومل �ألتحق مبدر�سة ،و�أنا ـ حتى هذه اللحظة ـ ال
�أقر�أ وال �أكتب ،و�إمنا عملت مع الوالد يف ال�سكراب ،وبعد �أن كربت يف ال�سن جتاوزت
هذا العمل يف هذا املجال ،لأدخل جماال �آخر ،وهو جمال العقار ،فقمت �أبيع وا�شرتي

د ّراجة ( خ ّما�س ) ال�شهرية

ـ عالقتي بالريا�ضة كانت من خالل نادي
البدر ،قبل �أن يتم دجمه مع نادي ال�شاطيء
وين�ش�أ عنهما نادي الرتجي احلايل ،ومنذ �أن
كان عمري  15عاما وحتى �سن الأربعني و�أنا
بطل ريا�ضي يف عدة جماالت� ،أبرزها �سباق
الدراجات فقد حققت الرقم القيا�سي على
م�ستوى اململكة وعلى مدار  20عاما ،وكنت
ال�ضيف يف ريعان �شبابه
�أ�سابق يف كل مكان ،ومل يكن �أحد يناف�سني
يف هذا امل�ضمار ،ويف حمل الأثقال كنت
ثالث ثالثة يف هذا الن�شاط ،ويف "اجلري" �أو "اخرتاق ال�ضاحية" رغم �إين من الأوائل
�إال �إين مل �أحقق بطولة ،وكذلك احلال بالن�سبة لل�سباحة ،وكنت �أدخل م�سابقات يف
اجلبيل لكني مل �أحقق �أي بطولة ،و�إمنا كنت من الأوائل ..وبعد �أن بلغت من العمر
 40عاما دخلت يف �سباق اخرتاق ال�ضاحية من اخلرب �إىل الدمام ،وقد انهيت ال�سباق
علي �أعرا�ض االنفلونزا لكني كابرت
متفوقا وبيني وبني البطولة ب�ضعة �أمتار ،وقد بدت ّ
على نف�سي ودخلت ال�سباق وكان املركز الأول ينتظرين وقبل حلظات وعند خط النهاية
�سبقي �شخ�ص من �أبناء "العوا" و�أخذ البطولة مني ،بعد �أن ر�آين قد �سقطت وكان
ذلك �آخر �سباق يل ،ومنه توقف عطائي على ال�صعيد الريا�ضي ،حيث �أ�صبت مبر�ض
"ال�صرع" ،وانتهت عالقتي املبا�شرة مع الريا�ضة ،ومل �أعد �أجري �أو �أعتلي دراجة� ،أو
�أرفع قطعة حديد� ،أو �أدخل م�سبحا ،ف�ضال عن ذلك ما قدت �سيارة منذ ذلك اليوم،
وذلك قبل  40عاما ،حيث �سقطت وما وعيت �إال و�أنا يف امل�ست�شفى ،و �صارت نوبات
ال�صرع تعاودين بني فرتة و�أخرى ،حتى ت�أتيني يف الليل ف�أدخل يف غيبوبة وما �أعي
�إال و�أنا يف امل�ست�شفى  ..حتى ذهبت �إىل م�صر و�أعطاين الدكتور عبا�س حلمي و�صفة
اتعاطاها على مر الزمن كون هذا املر�ض مزمنا ،وما عاد ي�أتيني ال�صرع وهلل احلمد ،لكني
مل �أعد ذلك الفار�س ،ومل �أعد قادرا على امل�شي.

حوار

ـ وكيف ن�ش�أت عالقتكم بالريا�ضة؟

ــ من الوا�ضح �أنك ن�ش�أت يف �إ�رسة متتهن ال�صناعة او التجارة ،فكيف
دخلت الريا�ضة بهذه ال�صورة التي حتدثت عنها؟

ــ يف الواقع كانت الريا�ضة هواية جميلة ،كنت �أمتتع بقوة ج�سمانية ،مل يح�صل عليها
�أحد يف الزمن الذي ع�شته ،حتى �إنني رحت �إيران يف زيارة للإمام الر�ضا عليه ال�سالم،
ودخلت يف مناف�سة مع عدد من الريا�ضيني الإيرانيني وفزت عليهم يف حمل الأثقال..
وكانت اللياقة البدنية على �أف�ضل ما يكون ،حيث �أنني �إذا دخلت �سباقات تبد�أ من
را�س تنورة ومتر على �صفوى والعوامية والقطيف و�سيهات عن الطريق ال�سريع ،والفرق
ال�ضيف مع ال�سيد �أحمد احل ّواج رحمه اهلل
بيني وبني �صاحب املركز الثاين حوايل ع�شر دقائق ،ويف كثري من الأحيان بعد �أن �أق�ص
�شريط املركز الأول ال �أتوقف بل �آخذ دورة �إ�ضافية ،والكل يعرف ب�أن املركز الأول
حم�سوم  ..و�أتذكر ذات مرة اننا يف �سباق على الطريق ال�سريع وكانت ترافقنا �سيارة
يف الأرا�ضي ،وكانت اول �صفقة �أر�ض ا�شرتيتها بــ � 60ألف ريال يف منطقة "امل ّيا�س" النجدة و�سيارة الإ�سعاف ،وكان الع�سكري الذي يف �سيارة النجدة �س�ألني عن �إ�سمي
وبعد اربع �سنوات بالتمام والكمال عر�ض عليها فيها مليونا ريال ومل �أبعها ،و�أن�ش�أت قلت له ":البدر" وكان يناديني باملايكرفون �إن الطريق فارغ وال �أحد معك ،ملاذا العجلة،
عليها عمارة �سكنية ،بعد �أن كانت موقعا للخردوات التي ن�شرتيها ،ونقوم ب�إر�سالها �إىل وطوال الطريق يكرر ":اليزال البدر يف املركز الأول" ومل �أكن �أدير باال له ،ذلك لأنني
الكويت.
�إذا ا�ستقليت الدراجة ال �أرفع ر�أ�سي ،وال �أنظر خلفي ،وال �أعرف من الذي يناف�سني،
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ب�أين كنت من بني ثالثة �أو �أربعة �أ�شخا�ص داعمني لنادي البدر.

حوار

ــ على �ضوء ذلك ن�س�ألك":ماذا �أعطتك الريا�ضة؟"

ــ الريا�ضة �أعطتني حب النا�س ،فرغم مرور �أكرث من  30عاما على تركي الريا�ضة،
وابتعادي عن امل�سابقات واملناف�سات والبطوالت ،والكثري من �أبناء اجليل احلايل ال
يعرفني ،لكني �أحظى ـ وهلل احلمد ـ بحب الكثري من النا�س ،وهناك من يتحدث عني
وعن �إجنازاتي الريا�ضية ،وهذا �أهم �شيء �أجدين حققته يف م�سرية حياتي الريا�ضية..

ــ بناء على ذلك هل ما زلت تتابع الريا�ضة ،او تزاولها؟

ــ �أما مزاولة الريا�ضة فلم تعد ال�صحة ت�ساعدين ،ف�أنا ال ا�ستطيع الوقوف ،و�أم�شى
بالع�صا ،لكني �أتابع املباريات عرب التلفاز ،وارتاد الديوانيات الريا�ضية ،وعالقتي
بالنادي ال زالت قائمة ،حتى بعد �أن انتهى البدر واندمج مع مناف�سه التقليدي
ال�شاطي و�أنتجا ناديا عريقا هو نادي الرتجي ..فالريا�ضة �شيء جميل من يحبه ال
ي�ستطيع �أن يتخ ّلى عنه ..والعديد من الريا�ضيني يف القطيف مل ين�سوا "الدراجة"
و�صاحبها ،وكلهم يعرفون من �أنا ومن كنت! ويف هذا ال�صدد �صارت لدي عالقات
وا�سعة يف �شتى قرى وبلدات القطيف.

ــ وكيف عالقة الأوالد مع الريا�ضة؟

ال�ضيف مع جنليه حممد وعلي

ـ عالقتهم جيدة ،فبع�ضهم يزاولها يف �ألعاب خمتلفة مثل الكرة الطائرة ،كما �أنهم
يلعبون يف فرق احلواري .وهناك مناف�سة فيما بينهم فواحد ي�شجع ريال مدريد ،والآخر
ي�شجع بر�شلونة ،و�أنا على احلياد مع الفائز!!

ــ هل لديك اهتمامات �أخرى غري الريا�ضة؟

وعيني على البطولة ويبقى معي هذا الو�ضع حتى �أق�ص ال�شريط ،و�أقوم بتحية اجلمهور
ـ ا�ضافة �إىل اهتماماتي الريا�ضية واالجتماعية ،ف�أنا �أحب �صالة اجلماعة و�أحر�ص على
الذي ي�ستقبلني بالهتافات والت�صفيق.
�أدائها يف �أوقاتها ،كما �أحب احل�ضور يف مواكب العزاء ،ففي فرتة من فرتات حياتي
كنت �أحد الرواديد ،لأن لدي �صوتا رخيما وقويا وجميال �.إ�ضافة اىل ن�شاطي التجاري
ـ ماذا تتذكر من املواقف مع امل�س�ؤولني واجلمهور؟
ــ �أتذكر �أن الأمري عبداملح�سن بن جلوي كان ي�س�أل عني� ،إذا جئت �أ�س ّلم عليه لأخذ يف املجال العقاري.
ك�أ�س البطولة ويقول �":إن هذا الإ�سم اعرفه جيدا ،كل مرة ي�أتي وامنحه الك�أ�س" ..وقد
ــ كلمة �أخرية
ح�صلت على العديد من الهدايا والدروع ،و�أتذكر �أين ح�صلت على جائزة عبارة عن
طقم كنب �أخذه النادي ال�ستقبال وفد ر�سمي ،وكانت �أحد �أجزاء الطقم قد تلفت ،ــ امتنى للجميع االهتمام بالريا�ضة وتطويرها ،فهي قطاع ا�ستثماري واعد .
وطالبتهم ـ مازحا ـ ب�أن ي�صلحوا الكنب!!.
قدم لك النادي ،وماذا
ــ على �صعيد النادي ماذا ّ
قدمت للنادي؟
ّ

ــ يف الواقع �إن �أف�ضل �شيء ّقدمه يل النادي هو �أنه جلب يل مدربا
تون�سيا على م�ستوى عال ،وقد طلب م ّني �أن �أذهب معه اىل تون�س،
وقال يل ب�أن الذهاب اىل تون�س تعني بوابة الذهاب اىل �أوروبا فقد
قال يل باحلرف الواحد�“ :إنهم ال يعرفون م�ستواك ،ولو ذهبت اىل
تون�س ف�ستجد من يعرفك هناك" ،لكني مل �أبال بذلك ،لأين يف
احلقيقة مل �أدخل الريا�ضة اال حبا لها ،ومل �أكن يف ذلك الوقت
حمتاجا للمادة ،فقد دخلت الريا�ضة و�أنا �أملك عدة �أرا�ض ،ف�أنا ـ
بكل توا�ضع ـ �أخدم النادي و�أعطيه ،ويف كثري من الأحيان كنت
ا�شرتي الأطقم لكل املت�سابقني ..وبهذه املنا�سبة �أحب �أن �أقول
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تطلعات م�ستقبلية
تطلعات و�أمنيات طالبية  -مدر�سة �صفوى الثانوية

حممد زهري �صالح �آل �صالح:
(مهند�س ميكانيكا)وااللتحاق
بكلية اجلبيل ال�صناعية.

علوي ح�سني الها�شم:
االلتحاق بربنامج �أرامكو
واالبتعاث و�أن �أ�صبح (مهند�س
ميكانيكا).

علي �سعيد ال�شرفا:
(مهند�س كهرباء) وااللتحاق
بالبعثات .

حممد عبد اهلل �أحمد الب�شري:
(مهند�س برتول)
وااللتحاق بربنامج �أرامكو.

�أحمد حممد املرهون:
معلم لغة عربية وااللتحاق بجامعة
امللك �سعود بالريا�ض.

علي بدر املغلق:
ا�ست�شاري جراحة

علي �سعيد ال�صفواين:
(مهند�س كهرباء)
وااللتحاق بجامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن.

فا�ضل عبا�س علي �آل خلف:
االلتحاق مبعهد اجلبيل التقني
تخ�ص�ص �إدارة .

علي ح�سني علي ال�صادق:
االلتحاق بربنامج �أرامكو
وموا�صلة الدرا�سة يف تخ�ص�ص
هند�سة كيميائية �صناعية .

ح�سني عبد اهلل �آل مهدي:
(مهند�س كهرباء)
وااللتحاق بجامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن �أو االبتعاث

ح�سني جا�سم الزاهر:
االلتحاق بجامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن �أو كلية العلوم
الإدارية ( �إدارة �أعمال )

علي عبد الرحيم �آل عبد احلي:
(طيارا ) وااللتحاق بجامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن.

حممد عبا�س ح�سني الها�شم:
( مهند�س ميكانيكا ) وااللتحاق
بجامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن.

ح�سني زهري ح�سني �آل جعفر:
(مهند�س ميكانيكا )
وااللتحاق بربنامج االبتعاث.

�أحمد م�صطفى العي�سى
(طبيب � -أمرا�ض القلب)
وااللتحاق بربنامج االبتعاث.

حممد �سعيد الرباهيم:
(مهند�س كيميائي )
وااللتحاق بكلية اجلبيل
ال�صناعية.

ح�سن عدنان ها�شم املزرع:
معلم تربية فنية وااللتحاق بجامعة
امللك �سعود بالريا�ض.
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�أحمد �إبراهيم املح�سن:
هند�سة طريان و�أن �ألتحق بجامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن.

عمار حممد حممد نايل:
( مهند�س معماري ) وااللتحاق
بجامعة الدمام .كلية العمارة
والتخطيط.

حممد ح�سن �آل خامت:
فني خمتربات  ،وااللتحاق
بجامعة امللك �سعود بالريا�ض .
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الطبية

الطب النووي

د .ح�سني املاجد

هو ا�ستخدام املواد  /النظائر امل�شعة يف الت�شخي�ص
والعالج � ،إما مبفردها �أو مربوطة بعنا�صر �أخرى لتوجيهها
للع�ضو املراد الك�شف عنه �أو عالجه .

الطبية

تتميز فحو�صات الطب النووي عن غريها من طرق
الت�صوير الطبي ب�أنها �سهلة ،غري م�ؤذية وحتتوي على
جرعات خفيفة جدا من الإ�شعاع  ،يف �أغلب الأحيان
تقل عن جرعة الإ�شعاع يف فحو�صات �أ�شعة اك�س
(الأ�شعة ال�سينية)  ،كما �أنها تعك�س وظائف الأع�ضاء
امل�صورة ولي�س فقط �شكلها اخلارجي كما يحدث يف
الأ�شعة املقطعية  .كما تتميز بح�سا�سيتها العالية � ،إذ
يحتمل �أن تك�شف املر�ض قبل �أن يكت�شف بو�سائل
الت�صوير الأخرى بفرتة قد ت�صل ل�شهرين �أو ثالثة كما
يف حاالت الهيكل العظمي من �سرطان �أو التهاب تقريبا
كل �أع�ضاء اجل�سم قابلة للت�صوير با�ستخدام النظائر
امل�شعة  ،من الر�أ�س لأخم�ص القدم.
يتم الت�صوير عن طريق حقن املادة امل�شعة يف الوريد ثم
ت�صوير الع�ضو املطلوب ت�صويره ،النظائر امل�ستخدمة يف
الت�صوير ت�صدر �أ�شعة ت�سمى �أ�شعة جاما ( ت�شبه �أ�شعة
اك�س يف خوا�صها الطبيعية) ميكن التقاطها بجهاز ت�صوير
خا�ص بها ي�سمى اجلاما كامريا ،ثم ترتجم عن طريق
برامج الكمبيوتر اىل �صور بالأ�سود والأبي�ض �أو ملونة .
من �أهم هذه العنا�صر نظري التكني�شيوم ( ، )m99اليود
( ، )123الثاليوم  ، 201قاليوم (، )67انديام (. )111
عنا�صر الفلورايد ( ، )18كربون (� ، )11أك�سجني
( )13ت�صدر نوعا �آخر من الإ�شعاع ي�سمى بوزيرتون
( ) positron emitterولها كامريا خمتلفة بع�ض
ال�شيء عن اجلاما كامريا ت�سمى (. )PET Scanner
وفحو�صاتها بالغة الأهمية ملا لها من قوة ت�شخي�صية يف
ت�شخي�ص �أمرا�ض القلب وال�سرطان .
هناك �أي�ضا الت�صوير با�ستخدام الأج�سام امل�ضادة لوحيد
امل�ستعمرة[monoclonal antibodies (mAb/
 ،])moAbو�أي�ضا الت�صوير اجلزيئي (molecular
 ) imagingت�شكل جمتمعة �أداة رائعة للك�شف املبكر
عن الأمرا�ض والأورام ال�سرطانية  ،رمبا قبل �أن تظهر
على طرق الت�صوير الأخرى كالأ�شعة العادية وال�صوتية
واملقطعية والرنني املغناطي�سي .
�أما النظائر امل�ستخدمة يف العالج فت�صدر �أ�شعة ت�سمى
�أ�شعة بيتا �أو �ألفا (�أو �أ�شعة جاما منخف�ضة الطاقة)  .من
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�أهم هذه العنا�صر نظري اليود ( ، )131اليود (� ، )125أرجو بهذا �أن �أكون قد �أعطيت القارئ املحرتم فكرة
الف�سفور ( ، )32الذهب (� ، )198ساماريوم ( ، )153موجزة ومب�سطة عن هذا التخ�ص�ص النادر واملهم .
رينيوم ( ، )186يترييوم ( ، )90هومليوم ( ، )166ميزتها
�أنها تتمركز  ،وبرتكيز عايل  ،يف الورم �أو الع�ضو املطلوب الأماكن التي تعمل فيها فحو�صات الطب
وبذا يكون فعلها حم�صورا فيه دون تعري�ض بقية اجل�سم النووي يف املنطقة ال�شرقية :
ملخاطر الإ�شعاع  .وهذه ميزة كبرية ال جندها يف العالج • مركز الظهران الطبي (�أرامكو) يوجد به  5كامريات
 .ميكن التحويل له بخطاب من �إمارة املنطقة ال�شرقية
الإ�شعاعي املعروف (. ) radiotherapy
موجه لإدارة العالقات العامة بامل�ست�شفىبعدم توفر
من �أهم تطبيقات العالج بالنظائر امل�شعة الفح�ص يف امل�ست�شفى املحول منه .
• م�ست�شفى �سعد باخلرب (خا�ص ) (ا�س�أل عن ال�سعر
الآتي:
• عالج �أمرا�ض الغدة الدرقية املختلفة �سواءا احلميدة �إذا ال يوجد ت�أمني طبي) .
• م�ست�شفى املانع بالدمام (خا�ص) (ا�س�أل عن ال�سعر
منها �أو ال�سرطانية .
• عالج بع�ض �أمرا�ض الدم مثل البوليثاي�سيميا �إذا ال يوجد ت�أمني طبي) .
• م�ست�شفى الدمام املركزي (كامرية جاما واحدة).
(.)Polycythemia Rubra Vera
• عالج التهاب املفا�صل الروماتيزمي(  • Rheumatoidمركز البابطني لأمرا�ض القلب (فحو�صات القلب
 )Synovitisوت�سمى هذه الطريقة (  Radiationفقط).
• م�ست�شفى القاعدة اجلوية (احتمال قبول التحويل
.) Synovectomy
برتتيب من الطبيب املعالج).
• �أورام اجل�سم املختلفة
• تقليل الآالم املربحة يف العظام يف حالة �سرطان • امل�ست�شفى الع�سكري  ،طريق �أبقيق (خا�ص للقطاع
الثدي والربو�ستاتا  ،لتجنيب املري�ض ا�ستعمال الأدوية الع�سكري).
• م�ست�شفى احلر�س الوطني  ،طريق الدمام-اخلرب
املهدئة �أو املخدرة .
(خا�ص مبن�سوبي احلر�س).

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود

لال�ستف�سار التوا�صل على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم

الطبية

�سرية الذاتية
د .ح�سني ال�سيد جعفر ال�سيد �أحمد املاجد
من مواليد الدبابية – القطيف  1368 /2/7هـ
�أنهى درا�سته االبتدائية واملتو�سطة يف القطيف
�أما املرحلة الثانوية ف�أخذها يف الدمام لعدم توفر مدر�سة ثانوية يف القطيف
�آنذاك .
يف �صيف 1976م ح�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الطب واجلراحة  ،بتقدير
جيد جدا ،من كلية الطب بجامعة الريا�ض ( امللك �سعود حاليا ) �ضمن الدفعة
الأوىل .وبعد �أن �أنهي �سنة االمتياز يف م�ست�شفيات العا�صمة عني معيدا يف كلية
الطب بجامعة امللك في�صل بالدمام  ،وكانت قد افتتحت حديثا.
اجتاز امتحان معادلة بكالوريو�س الطب ( )FMCGيف عام 1978م وت�أهل
للعمل يف �أمريكا ال�شمالية (كندا و�أمريكا) منت�صف عام 1979م ابتعث اىل كندا
للتخ�ص�ص ،وح�صل على �شهادة الزمالة الكندية و�شهادة البورد الأمريكي يف
الطب النووي يف �أواخر عام 1984م (�أي منها تعادل �شهادة الدكتوراه) .
بعدها عاد للعمل كطبيب ا�ست�شاري يف ق�سم الأ�شعة مب�ست�شفى امللك فهد
اجلامعي باخلرب و�أ�ستاذ �أكادميي يف كلية الطب بجامعة امللك في�صل بالدمام
 ،حتى تقاعد يف رجب 1428هـ  ،بعد التقاعد انتقل للعمل يف القطاع ال�صحي
اخلا�ص طلبا للتغيري وخو�ض جتربة خمتلفة.
خالل عمله بامل�ست�شفى اجلامعي تر�أ�س ق�سم الأ�شعة لفرتات وفق فيها لتطوير
الق�سم .كما كان من�سقا  ،مدر�سا وممتحنا لطلبة كلية الطب بالق�سم .
�أن�ش�أ ق�سم الوقاية من الإ�شعاع بامل�ست�شفى و �ساهم يف كثري من اللجان بامل�ست�شفى
واجلامعة ومن �ضمنها جلنة اجلودة النوعية والتي حتولت اىل �إدارة اجلودة
النوعية .كان ع�ضوا يف اللجنة التح�ضريية (ثم اللجنة الدائمة) لتخ�ص�ص
الأ�شعة بالهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية بالريا�ض وكذلك ع�ضوا يف
جلنة املنطقة ال�شرقية وكذلك اختري مدر�سا وممتحنا لأطباء الدرا�سات العليا
يف تخ�ص�ص الأ�شعة .
اختري حمكما للبحوث يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالريا�ض
وكذلك يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة وجامعة امللك �سعود بالريا�ض .
�ساهمت يف عدد من البحوث العلمية التي �أثمرت عن ماال يقل عن  13مقالة
علمية حمكمة ومن�شورة  .كما �ساهم يف الكثري من امل�ؤمترات الطبية كمحا�ضر
�أو من�سق .
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كفاح بوعلي يف حما�ضرتها بحوار احل�ضارات:

الكتاب رافد يرثي قارئه على مدى العمر وهو �سيد �أدوات املعرفة

تغطية

يف حروفها نغم ،وبني �سطورها ينام حلم ،يف ح�ضنها يغيب العامل ،لتبحر بنا يف دالل من �إبداع
احلب وعناق الورق لبوح القلم،نعرف �ضيفتنا ،كفاح بو علي�،سريتها غنية ونور ح�ضورها يخت�صر
الورق �..أ�سمها نق�ش ...وعطا�ؤها علم بني ر�سوم �شقية،وحروف ندية ،تخبئ عامل ال�صغار .معها
�أدعوكم لنبد أ� رحلة �إبحار،كبارنا اليوم كونوا ل�ساعة �..صغارا ،بنهاية البداية �سنبد�أ احلكاية..
هكذا قدمت الأ�ستاذة �سلمى �آل حم�سن الأ�ستاذة كفاح بوعلي ماج�ستري يف الإر�شاد النف�سي .
ومدير عام م�ؤ�س�سة دار راوي للن�شر والتوزيع" التي �ألقت حما�ضرة بعنوان" كان ياما كان لرتبية
ب�أمان" مبنتدى حوار احل�ضارات بالقطيف برعاية ف�ؤاد ن�صراهلل.

بد�أت بوعلي باحلديث عن �أهمية القراءة يف حياة الطفل
لي�صبح الأطفال قراء حمبني مغرمني عا�شقني للكتاب،
ولت�صبح القراءة بالن�سبة �إليهم كالغذاء واملاء والهواء؛
البد �أن نبد�أ مبكرين معهم ،على �أن نكون قدوة لهم.
الكتاب رافد يرثي قارئه على مدى العمر ،وهو �سيد
�أدوات املعرفة ،وهو ي�ضاعف حياته ليجعلها �أكرث من
حياة ،يعي�شها مع ال�سطور املطبوعة التي تنفذ �إىل العقل
والوجدان معاً..
�إن القراءة لها ت�أثريات وا�سعة وعميقة ومتنوعة على
الأطفال ،فهي تو�سع دائرة اخلربة لديهم وتنميهم ،فمن
خاللها يتم "التعرف على جتارب الآخرين و�أ�سرارهم
ال�شخ�صية ،فيعرفون مغامراتهم ،وي�صححون جتاربهم،
ويفهمون �أ�سرار احلياة"
كما �إنها تن�شط قوى الأطفال الفكرية وتهذب �أذواقهم
وت�شبع فيهم حب اال�ستطالع النافع ملعرفة �أنف�سهم
ومعرفة غريهم ،ومعرفة عامل الطبيعة وما يحدث به وما
يوجد يف �أزمنة و�أمكنة بعيدة ،والطفل يعرف ما يت�صل
بالأ�شياء واحلوادث امل�ألوفة له ،وكلما ات�سعت رغبته يف
الإطالع ازدادت خربته ،و�صفا ذهنه  ،واكت�سب �سعة
املعرفة بالعامل الذي يعي�ش فيه  ،وانبعثت يف نف�سه ميول
جديدة موجبة.
حيث "ي�ساعد الكتاب الطفل على التوا�صل مع العامل
اخلارجي والتعرف على خمتلف املناطق يف دول العامل.
فالقراءة تو�سع �إدراك الطفل وت�ساعده على فهم خمتلف
احل�ضارات وا�ستيعاب الفروق بني ال�شعوب".
القراءة ت�سمو بخربات الأطفال العادية وجتعل لها قيمة
عالية ،فالأطفال �أينما كانوا يجربون ويختربون كل ما
يحيط بهم ،ومتلأهم الرغبة يف �أن يعرفوا اال�ستجابات
املختلفة لتجاربهم ،والقراءة تزيدهم فهماً وتقديراً ملثل
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هذه التجارب ،كما �أنها متدهم ب�أف�ضل �صور
للتجارب الإن�سانية ،فتو�سع دائرة خربتهم وتعمق فهمهم
للنا�س ،ول�ضروب من احلياة تغاير حياتهم ،ولإدراك
تنوع اخلربات الإن�سانية واحرتام طرق معي�شة الآخرين
وطرائق تفكريهم واحرتامهم لطرائقهم اخلا�صة بهم  ،كما
�أن القراءة ت�ساعد على حتقيق التفاهم املتبادل ب�شكل
مي�سر.
القراءة تفتح �أمام الأطفال �أبواب الثقافة العامة ،كما
ت�ساعدهم على تهذيب مقايي�س التذوق لديهم ،فالقراءة
تعطي الطفل فر�صاً كثرية لالختيار واملقارنة.
القراءة متد الأطفال باملعلومات ال�ضرورية حلل كثري من
امل�شكالت ال�شخ�صية وحتديد امليول وتزيدها ات�ساعاً
وعمقاً ،وهي تنمي ال�شعور بالذات وبالآخرين ،وتعمل
على حترير الوجدانيات املكبوتة و�إ�شباعها ،وتدفع العقل
�إىل حب اال�ستطالع والت�أمل والتفكري" ،فالقراءة
تك�سب الطفل الكثري من املهارات التحليلية والذهنية
مثل القدرة على حل امل�شكالت والتحليل النقدي
والتفكري املنطقي لت�سل�سل الأحداث ،كما تغر�س القيم
املختلفة مثل حتمل امل�سئولية ،التعاون ،العطف على
الآخرين والرفق باحليوان ،االحرتام وتقدير الذات..
وغريها من القيم الإن�سانية التي ت�صقل �شخ�صية الطفل
منذ ال�صغر".
وترفع م�ستوى الفهم يف امل�سائل االجتماعية بالت�أمل يف
وجهات النظر املختلفة اعرتا�ضاً وت�أييداً ،وتتيح الفر�صة
لتقدير ما للفرد من مقايي�س يف احلياة ،وتثري روح النقد
للكتب واملجالت وال�صحف ،وتك�سب الطفل �شعوره
باالنت�ساب �إىل عامل الثقافة ،وتوفر �أ�سباب اال�ستجمام
عن طريق التمتع والت�سلية.
" قراءة الطفل ب�شغف تعطيه قدرة على التخيل وبعد

النظر
والتفكري والت�أمل ،فريى امل�سائل وامل�شكالت من عدة
زوايا خمتلفة".
القراءة ت�ساعد الطفل على الإعداد العلمي ،فعن طريقها
يتمكن الطفل من التح�صيل العلمي الذي ي�ساعده على
ال�سري يف حياته املدر�سية ،وعن طريقها ميكن �أن يحل
الكثري من امل�شكالت العلمية التي تواجهه ،بل يف حل
امل�شكالت اليومية ،ويف حتقيق عملية تعلم ناجحة لبقية
املواد الدرا�سية،ويف التكوين العلمي الذي ي�ؤهله للنجاح
يف احلياة �أو مواجهتها ،والقراءة �أداة الطفل يف اال�ستزادة
من املعرفة ،ويف �أن ي�ضيف �إىل ح�صيلته الثقافية يف كل
يوم �شيئا جديدا مما تخرجه املطابع ليدعم فكره ب�أفكار
غريه حتى يت�سنى له الإنتاج اخل�صب.
" القراءة مدخل للتعليم ،و�أو�سع �أبوابه ،و�سوف تثري
لديهم كماً كبرياً من الف�ضول كلما �أقبلوا عليها ،و�سوف
تفتح �شهيتهم �إليها كما يحدث من رائحة الطعام،
وكلما زاد حب اال�ستطالع لديهم،زادت قراءاتهم،
وحت�سنت ،وراحوا يتعرفون على عاملهم ب�صورة �أف�ضلن
وثريت حياتهم ب�شكل �أكرب ،واكت�سبوا من املهارات ما
يعينهم على �صياغة م�ستقبلهم".
القراءة للأطفال تنمي التفكري ال�سليم ،فت�أتي املعلومات
على �شكل نربات �صوتية ،تع ّوده على املناق�شة
واال�ستف�سار وال�س�ؤال ،مما ُينمي عقله و�إدراكه.كما تزداد
ح�صيلتهم املعرفية ،مما يجعلهم يتعلمون ب�شكل �سريع،
وتزداد �إدراكاتهم وثقافتهم ،ويكملون درا�ساتهم يف
امل�ستقبل �إىل امل�ستويات العليا.
القراءة ت�ساعد الطفل على التوافق ال�شخ�صي
واالجتماعي ،فهي ت�ساعد الطفل على اكت�ساب الفهم

القراءة ت�سمو بخربات الأطفال العادية وجتعل لها قيمة عالية وتفتح �أمامهم �أبواب الثقافة العامة
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واالجتاهات ال�سليمة و�أمناط ال�سلوك املرغوب فيهان
وامل�شكالت التي يواجهها الأطفال تتمثل يف احلاجة
�إىل ال�صحة اجل�سمية والعالقة ال�سليمة مع الزمالء،
واال�ستقالل عن الوالدين ،وكيفية الو�صول �إىل م�ستوى
الكبار اقت�صادياً واجتماعياً ،والثقة بالنف�س ،ويف اكت�ساب
فهم �أ�سا�سي واجتاهات �ضرورية لهذه امل�شكالت.
" القراءة تزيد عالقات الطفل االجتماعية متانة ،
ويتوا�صل مع الآخرين ب�شكل فعال وم�ؤثر ،ويتعود على
املحبة والعطف وتفهم احتياجات الآخرين"
القراءة لها �أثر يف تكوين �شخ�صية الطفل وتدعيمها،
فبها يكت�سب ثقته بنف�سه ،ويطمئن �إليها ،وت�أتيه الراحة
النف�سية والطم�أنينة� ،إذ �أن هناك فرق بني طفل قارئ
يجل�س يف جماعة و�آخر غري قارئ �ضحل املعلومات.
بعدما تبينّ ما للقراءة من دور يف حياة الطفل  ،البد من
تو�ضيح �أكرث مواد القراءة مكان ًة يف نفو�س الأطفال ،ومبا �أن
الق�صة حتتل مكانة ال�صدارة لأنها الأكرث ت�شويقاً و �إمتاعا
للطفل؛ لذا �سنتناول يف املبحث التايل الق�صة  ،و�سرنى
ما ت�أثري قراءتها على بنا �شخ�صية الطفل.
وحتدثت عن �أهمية قراءة الق�صة يف حياة الأطفال
فقالت"
هناك العديد من الأ�سباب التي جتعل قراءة الق�ص�ص
للأطفال غاية يف الأهمية بالن�سبة للأطفال ،كونها تتعلق
بجوانب عديدة يف �شخ�صياتهم" ،حيث �أنها تتم�شى مع
خ�صائ�صهم ،تر�ضي دوافعهم ،ت�شبع حاجاتهم ،وتخفف
من توتراتهم ،كما تعود بهم �إىل حالة التوازن النف�سي،
وت�ساعدهم على ولوج �أبواب احلياة والتعرف عليها
بطريقة �ساحرة خالبة و�أ�سلوب �شائق فريد"
تكت�سب الق�صة �أهمية كبرية يف جمال الطفولة ملا لها من
دور وا�ضح وفعال يف بناء املفاهيم واملهارات عند الطفل،
فمن خالل الق�صة يكت�سب الكثري من املرتادفات
اللغوية �سواء عند �سماعه للق�صة �أو عندما يقوم هو
بروايته للق�صة؛ وهي ت�ساعده على التعرف على املا�ضي
واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وت�ؤدي �إىل زيادة التفاعل واالن�سجام
بينه وبني من يقر�أ له ،كما �أنها تنمي الإبداع وحب
اال�ستطالع واخليال لدى الطفل.
الق�صة ت�ساعد يف معاجلة الكثري من امل�شكالت التي يعاين
منها الطفل ،وتعمل على غر�س ال�سلوكيات احلميدة
واملرغوبة ،وتنمي حب القراءة وجتلب املتعة للطفل،
والقدرة على الإ�صغاء اجليد والتمييز بني الأ�صوات،
وتنمي مهارة التحدث واحلوار واملناق�شة والنطق ال�سليم،
وت�ساعد الطفل على القراءة عن طريق املتابعة.
تتخذ الكلمات يف الق�صة مواقع فنية ،كما تت�شكل فيها

عنا�صر تزيد من قوة التج�سد من خالل خلق
ال�شخ�صيات وتكوين الأجواء واملواقف
واحلوادث ،وهي بهذا ال تعر�ض معاين
و�أفكار فح�سب ،بل تقود �إىل �إثارة عواطف
وانفعاالت لدى الطفل �إ�ضافة �إىل �إثارتها
العمليات العقلية املعرفية كالإدراك والتخيل
والتفكري.
الق�صة – �إذا ا�ستخدمت بطريقة �سليمة –
ميكن �أن ت�صبح جزءاً مهما يف نظام العالج
النف�سي وال�صحي للأطفال .
الق�صة ت�شكل وعاء لن�شر الثقافة بني الأطفال
لأن من الق�ص�ص ما يحمل �أفكار ومعلومات علمية
وتاريخية وجغرافية وفنية و�أدبية ونف�سية واجتماعية ف�ض ًال
عما فيها من �أخيلة وت�صورات ونظرات  ،ودعوة �إىل قيم
واجتاهات ومواقف و�أمناط �سلوك �أخرى.
الق�صة  -كخربة غري مبا�شرة – ي�ستطيع الطفل من
خاللها تعلم ما يف احلياة من خري و�شر ومتييز بني ال�صواب
واخلط�أ ،واجلميل والقبيح ،والقدرة على التفكري يف اتخاذ
القرار مبا ي�ساعد على تكوين �شخ�صيته ،وتوجيه �سلوكه ،
وذلك عن طريق التحكم يف نوع اخلربات املقدمة للطفل
بطريقة الق�صة.
الق�صة ت�ساعد على تقريب املفاهيم املجردة التي تهتم بها
الرتبية فتربزها يف �صورة ح�سية جم�سدة.
�أن الأطفال �شديدو التعلق بالق�ص�ص ،وهم ي�ستمعون
�إليها �أو يقرئونها ب�شغف ويحلقون يف �أجوائها ،ويتجاوبون
مع �أبطالها ويت�شبعون مبا فيها من �أخيلة ويتخطون
من خاللها �أجوائهم االعتيادية ويندجمون ب�أحداثها
ويتعاي�شون مع �أفكارها ،خ�صو�صاً و�أنها تقودهم بلطف
ورقة و�سحر �إىل االجتاه الذي حتمله� ،إ�ضافة �إىل �أنها توفر
لهم فر�صاً للرتفيه يف ن�شاط ترويحي ،وت�شبع ميولهم
�إىل اللعب؛ لذا فهي تر�ضي خمتلف امل�شاعر والأمزجة
واملدارك والأخيلة ،باعتبارها عملية م�سرحة للحياة
والأفكار والقيم.
كما يعتقد �أي�ضاً �أن الق�ص�ص بتخطيها �أبعاد الزمان ،تنقل
الأطفال عرب الدهور املختلفة كما تتجاوز بهم احلا�ضر �إىل
امل�ستقبل ،وبتخطيها �أبعاد املكان تنقلهم �إىل خمتلف
املكنة ،وبتجاوزها الواقع جتعل الأطفال �أمام حوادث
ووقائع و�شخ�صيات و�أجواء خارج نطاق اخلربة ال�شخ�صية
للأطفال ،وتهيئ لهم الطوفان على �أجنحة اخليال يف
عوامل خمتلفة.
�أن الق�ص�ص بف�ضل م�سرحتها للحياة وما فيها من معان
�أ�صبحت وعاء جت�سيد للثقافة مادامت الثقافة �أ�سلوب

للحياة  ،فتبدو معقدة �أو
م�شوقة �أو غريبة �أو قريبة �إىل حياة الطفل �أو بيئة �أو ذات
م�سا�س بقيمه ميكن �أن تركز اهتمام الطفل حولها� ،أو يجد
نف�سه وك�أنه �إزاء عقدة ال بد له من �أن ينتهي بها �إىل حل
و فكرة الق�صة لي�س جمرد ملحة عابرة لأنها تظل تتطور
با�ستمرار مع امل�ضي يف الق�صة دون �أن تت�ضاءل �أو تطغى
عليها تف�صيالت فرعية �أو ا�ستطرادات �أو �أفكار جانبية .
كما تطرقت لدور الق�صة الثقايف يف الطفل:
بوجه عام ال ميكن �إغفال الدور الثقايف للق�صة يف الطفل،
فالق�صة حتظى من بني فنون الدب مبكانة متميزة يف حياة
الأطفال ،فهي من �أكرث الفنون الأدبية مالئمة مليولهم
ومن �أ�شدها ت�أثرياً يف �سلوكهم ،و�أقواها �إثارة لتفكريهم
وا�ستثارة لعواطفهم ،وهي مبا حتمله من �أفكار متعددة،
وخربات متنوعة ،وما تدعو �إليه من قيم و تقاليد �أ�صيلة،
ب�أ�سلوب غري مبا�شر �إمنا تدفع بالطفل �إىل طريق التن�شئة
ال�صحيحة ،وت�ضع اللبنات الأوىل يف بناء �شخ�صيته،
وبتحديد هويته؛ لذا تعد الق�صة �إحدى الو�سائل املهمة
يف تكوين ثقافته ،و�أحد الروافد الأ�سا�سية التي ت�سهم يف
تنمية وعيه.
�أخريا ن�ستطيع القول �أن للق�صة �أهمية كبرية يف بناء
ال�شخ�صية ،وتن�شئة ال�صغار وتربيتهم ،وذلك لأن ال�صغار
بحاجة �إىل ما ي�ساعدهم على حتقيق النمو ال�سليم املتكامل
يف خمتلف النواحي ،كما �أنهم بحاجة �إىل بيئة تهيئ لهم
جواً اجتماعياً وثقافياً ،ومواقف منا�سبة للخربة ،والق�صة
ت�ستطيع �أن تهيئ البيئة املطلوبة ،واملواقف املنا�سبة للخربة
بعيداً عن الوعظ املبا�شر.
بعد املحا�ضرة قدمت عدد من املداخالت والت�سا�ؤالت
التي تولت الإجابة عليها املحا�ضرة بوعلي ومديرة
اللقاء ال�سيدة �سلمى �آل حم�سن.ويف اخلتام قدم راعي
املنتدى ف�ؤاد ن�صراهلل �شهادات ال�شكر والتقدير لل�ضيفتني
الكرميتني.
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احتفلت �أ�سرتا ال�سنان واجل�شي بزوج جنلها ال�شاب �أحمد عادل ال�سنان على كرمية
الأ�ستاذ ح�سني علي اجل�شي �ألف مربوك وبالرفاء والبنني

ت�صوير ريكوردج

مت عقد قران ال�شاب علي حممد املدن
على كرمية الأ�ستاذ �شفيق ح�سني تقي الزاير
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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منا�سبات �سعيدة
احتفلت �أ�سرتا الزاير واحلدّ اد بزواج ال�شاب رمزي من�صور الزاير على كرمية
رجل الأعمال عادل �سعود احلدّ اد � .ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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الفن الت�شكيلي

"مواهب" واعدة يف الت�شكيل والت�صوير باملعهد الكندي بالقطيف
�إعداد� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
نظمت جمموعة من طالبات �أكادميية التعلم الكندي
بالقطيف بالتعاون مع الأ�ستاذة (املحا�ضرة ) نهى ال�صائغ
معر�ضا للفن الت�شكيلي والت�صوير حتت عنوان (مواهب )
 ,وقد �شارك يف املعر�ض الذي ا�ستمر حتى نهاية الأ�سبوع
احلايل ع�شر طالبات .
.تنوعت مواهبهن مابني الفن الت�شكيلي والت�صوير
الفوتوغرايف وهن (فاطمة املح�سن� ،سلمى ال�ضامن ،كربى
اخل�ضراوي ،خاتون العوامي و حوراء الغزوي  ،باال�ضافة
�إىل عفاف احلمزة  ,فاطمة الزين ،زينب ال�سماك ،فاطمة
الإبراهيم� ،إميان ن�صر اهلل ،وبتول الوحيد ).
وقد زار املعر�ض عدد كبري من الزائرات من داخل
املركز من الطالبات والطاقم التدريبي والإداري وعدد
من خارج املركز .و تقدمت �إدارة مركز املعهد الكندي
بال�شكر والثناء الكبريين على املعر�ض الفني و�أبدت
اهتمامها من خالل املبادرة ب�شراء �أف�ضل ثالث لوحات
(مت الت�صويت عليها من قبل الزائرات) )وذلك ت�شجيعا
للطالبات املوهوبات .وقد �شكرت مديرة املركز اال�ستاذة
بدرية املرزوق القائمات على املعر�ض مبدية �إعجابها
بالإبداعات املميزة وال�صورة اجلميلة التي ظهر بها
املعر�ض  .ونظمت لذلك تكرميا للقائمات على املعر�ض
من موهوبات ومنظمات احتفاء مبواهبهن وجهودهن التي
تكللت بالنجاح ح�سب ما و�صفته الزائرات.
وو�صفت ال�صائغ ما قامت به جمموعة من الطالبات
املتعاونات يف التنظيم والتن�سيق للمعر�ض من جهود
كبرية ومعطاءة ب�إنها �إبداعات بحد ذاتها �أ�ضفت مل�سات
جميلة على املعر�ض.
وقد حتدثت امل�شرفة على املعر�ض الأ�ستاذة نهى ال�صائغ
�إن من �أهم �أهداف هذا املعر�ض هو �إبراز مواهب الطالبات
وت�شجيعها ,و�إدخال نوع من البهجة والن�شاط يف م�سرية
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العملية التعليمية من باب احلر�ص على اجلانب النف�سي
والرتبوي للطالبات وعدم ح�صر العملية التعليمية على
اجلانب التعليمي فح�سب ،م�شرية �إىل �أن املعر�ض ن�ش�أت
فكرته من اكت�شاف الكثري من مواهب الطالبات  .وقد
ن�صحت ال�صائغ املوهوبات باملحافظة على ماميتلكن من
مواهب و حماولة تطويرها بقدر الإمكان ملا ت�ضفيه من
متيز ل�شخ�صياتهن .كما �أو�ضحت الفنانة الت�شكيلية زهره
املرتوك بعد �أن زارت املعر�ض م�ؤخرا �أن املعر�ض على
م�ستوى فني رائع وممتاز مقارنة مع خمتلف الأعمار ,
وقالت� :إن املعر�ض �أتاح الفر�صة التعرف على مواهب
الطالبات النا�شئات واملوهوبات  .هذا وقد �أبدت الفنانة
الت�شكيلية كرمية م�سريي �إعجابها الكبري باملعر�ض الذي
�أبرز �إبداعات الطالبات وك�شف عن مواهب جديدة ومميزة
.

وت�ضمن املعر�ض ا�ستبانة �أعدتها الإعالمية �أمل ف�ؤاد
ن�صراهلل حول ر�أي رواد املعر�ض يف تلك الإبداعات.
�أثناء املعر�ض التقت "اخلط" بعدد من الفنانات
امل�شاركات باملعر�ض .وهنا ر�صد لتلك اللقاءات ال�سريعة.
كربى حممد اخل�ضراوي"ت�شكيل" :
بدايتي الفنية من ال�صغر ف�أنا �أحب القلم وكرا�س الر�سم
 ,كنت �أر�سم �أي �شي �إقبايل وكنت �أحب �أن �أقلد بع�ض
الر�سومات  ،مل �أزر مدرا�س الفن من قبل لكن �س�أم�ضي
�إن�شاء اهلل قريبا,ومل ي�سبق يل من قبل �أن التحقت ب�أي
دورة ولكن �س�أنظر يف الأمر قريبا ب�أن �أطور من نف�سي
كثرياً و�ألتحق بدورات  ،الفن هو �إح�سا�س باحلياة وهو
وعاطفه موجودة بكل اللوحات الفن مثل " احلب"

فاطمة عبداهلل املح�سن"ت�شكيل" :
عندما كنت طفلة كنت �أر�سم ال�صور املوجودة على
املل�صقات و�شخ�صيات الر�سوم املتحركة با�ستخدام �ألوان
ب�سيطة ,كالألوان اخل�شبية وال�شمعية والألوان املائية
الب�سيطة جدا والرخي�صة � ،أر�سم على خامات خمتلفة ،
�أوراق الكرتون واخل�شب و�أي �شئ متوفر امامي بالإ�ضافة
طبعا �إىل الكرا�س اخلا�ص بالر�سم .
قبل �أن �أر�سم �أي لوحة فنية � ،أر�سم ر�سما تخطيطيا مب�سطا
لل�شكل بقلم الر�صا�ص على ورق ر�سم �,أكون قد اخرتته
م�سبقا  ،ثم �أختار الألوان املنا�سبة لنوع الورق  ،بعد ذلك
الفر�ش املنا�سبة �إن كانت الألوان التي اخرتتها زيتية �أو
مائية .
التحقت بدورة ر�سم واحدة فقط مدتها �شهر تقريبا ،وهي
ق�صرية جدا ال تذكر مقارنة بعامل فن الر�سم الوا�سع،
حاولت �أمل امل فيها ب�أ�سا�سيات الر�سم ب�ألوان الزيت
واملاء فيما عدا ذلك اعتمدت على نف�سي .
الفن الت�شكيلي من منظوري ال�شخ�صي هو فن ي�أتي يف
ر�أ�س القمة بالن�سبة لباقي الفنون ،وهو فن راقي جميل
ي�صل �إىل حد الإبداع الالمتناهي .
زينب ح�سن علي ال�سماك"ت�شكيل" :
لقد تعلقت بالر�سم من ر�سوم الكتب املدر�سية والق�ص�ص
منذ �صغري ,هذا جعلني �أعي�ش الر�سم منذ طفولتي
كنت �أت�صفح الق�ص�ص فقط لل�صور املوجودة فيها ,
بعد ذلك زاد �شغفي بالر�سم عندما التحقت باملدر�سة
و�أ�صبحت �أهتم باملواد التي كانت تلزمنا يف الر�سم
و�أ�ستمر احلال كما هو عليه.
ال يخطط الفنان للعمل الفني كثريا  ,فقط ي�ضع خططاً
عامة تبنى على الأفكار ولي�س على ال�صور.
ال ي�ستطيع �أن يكون قالباً ويعيد �صياغته بل يكون �إنتاج
�صور �أجنزت لأنه يريد �أن يعي�ش حلظة للر�سم .غالبا �أن
يكون التنفيذ بعد املخطط ي�شبه �إعادة رواية بخط اليد
متعة ؛لذلك هو حني ي�ضع خمططات �أولية ف�إنه يخرج
عنها بال حدود .
ما يغري يف الفن لت�شكيلي ي�ؤخذ كل �شيء من الواقع
وي�صاغ ب�صياغة جديدة �إىل �شكل ت�شكيلي جديدا من
حميطه ,ولكل �إن�سان ر�ؤياه ونهجه لذا تعددت املعاجلات
بهذا الفن وما ي�ؤ�سف عدم وجود مدار�س متخ�ص�صة لهذا
الفن .
يف املدر�سة الواقعية وجدت ذلك الفن التي تنقل يف
كل مكان من الواقع والطبيعة وتنفد �إىل عمل فني طبق
الأ�صل .

الفن يتدخل يف عواطف و�أحا�سي�س الفنان فال ميكن
ف�صل مابني الأحا�سي�س وطريقة التعبري عن تلك
الأحا�سي�س بالفن وينتج من ذلك ت�أثري الألوان علنيا
نف�سيا فهي تعترب عن�صراً م�سو�ؤ ًال عن بعث البهجة داخلنا
�أو عن�صراً م�سبباً للك�آبة .
فاطمة �إبراهيم الزين"ت�شكيل" :
من �صغري كانت ت�ستهويني الألوان  ,وبف�ضل الدعم من
والداي و�أهلي و�أ�ساتذتي �أدركت ب�أين هاوية للفن � ،أميل
�إىل املدر�سة الواقعية  ،وا�سعى حالياً �إىل تطوير نف�سي يف
ر�سم البورتريه ،و تغريني جداً املدر�سة ال�سريالية التي
يغلب عليها اخليال .
ً
الفن هو ( متنف�سي ) وغالبا يرتجم ما يدور يف داخلي
من م�شاعر و�أحا�سي�س ،و�أهم متطلبات الفن الت�شكيلي
هي الدعم واملمار�سة والدرا�سة  ،وللأ�سف ال توجد لدينا
جامعات متخ�ص�صة لدرا�سة الفن الت�شكيلي  ،والزلت
هاوية للفن و�أمتنى �أن ادخل هذا املجال من �أو�سع �أبوابه
حتى �أ�صل ملرحلة االحرتاف .

و�أنواع .
بالن�سبة يل هناك �شي �أ�سا�سي يف حياتي �:أحب توثيق
كل ما يح�صل يف حياتي بالتقاطي لل�صور لتبقى ذكرى
للأبد .
�أمتنى �أن �أطور من �إمكاين �أكرث و�أكرث  .و�إن �شاء اهلل �أكون
عند ح�سن الظن .
ثق بنف�سك ف�أنت ت�ستطيع فعل ذلك

خاتون العوامي "ت�صوير"
كانت البداية الفنية ب�سيطه جدا حيث اقتنيت كامريا
�صغرية وبد�أت بالتقاط �صور للمنا�سبات العائلية
واالجتماعات ال�سعيدة ،وبع�ض الأ�شياء االعتيادية .
التخطيط للعمل الفني .
الت�صوير الفوتوغرايف عادة ينق�سم لق�سمني �أما من وحي
اخليال �أو من ن�سيج احلياة الواقعية  ،عادة �أقوم برتتيب
الفكرة و مو�ضوعها املنا�سب ثم �أقوم بدرا�سة الزاوية
املنا�سبة لها وا�ضاءاتها و طريقة التقاط املو�ضوع املق�صود
�.أحيانا تكون فكرة جتريدية ال �أحد يعلم ماهو مو�ضوع
هذه ال�صورة.
�إميان حممد ن�صراهلل"ت�شكيل" :
الفن يف اعتقادي ال�شخ�صي هو جمموعة �أحا�سي�س و
بد�أت �أر�سم منذ �صغري �,أح�س�ست �أين �أمتلك مهارة م�شاعر وخياالت .الفنان يقوم ب�إخراجها بطريقة فنية.
الر�سم والتدقيق و�أتقن الر�سم بدقة من دون الإ�شراف �أما �أن تكون لوحة ت�شكيلية �أو �صورة فوتوغرافية،كما هو
على ر�سمي  ,التحقت بدورة ر�سم وعمري � 8سنوات  ,ال ال�شاعر والكاتب.
�أحب �أن يتدخل �أي �أحد بر�سمي و�أحب ر�سم الأ�شياء
املميزة كنت �أخذ الأفكار من ر�سومات بع�ض الفنانني
والهواه  ,كما ي�ستهويني الر�سم التجريدي والواقعي
والكال�سيك ,والر�سم يعني يل تفريغ الإبداع واملتعة يف
الر�سم .
حوراء ح�سن غزوي "ت�صوير" :
كانت بدايتي بداية ب�سيطة جدا وكان غالبا ت�صويري
للأ�شياء  ،مار�ست الت�صوير و�ساعدتني والدتي على
تنمية ذلك  ،قمت بتطبيق ما تعلمته با�ستمرار و كل
مرة �أكت�شف �إخطائي و�أ�صححها  ،بحثت عن درو�س يف
الإنرتنت و�أحاول تطبيقها �إىل �أن �أتقنها � ،أي �إن�سان يريد
�أن يلتقط �صورة البد من �أ�سا�سيات يتبعها:
وجود املكان املنا�سب والإ�ضاءة املنا�سبة  ,ووجود املو�ضوع
وطريقة ترتيبة والتباين يف املو�ضوع  ،هذه طريقة التخطيط
لأي عمل تريد �أن يكون ناجح .
الت�صوير فن رائع ال يتقنه �أي �أحد  ,ولي�س كل من �أتخذ
كامريا والتقط �صورة ا�صبح م�صورا  ،الت�صوير فن البد
من �إدراكه ومعرفته جيدا ،ويوجد له �أ�سا�سيات وقواعد
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مقال

يوم اليتيم

مقال

�إن من خ�صائ�ص اجل�سم احلي هو الرتابط ،وانتقال
الأحا�سي�س وامل�شاعر بني خمتلف �أع�ضائه .لذا ف�إننا ميكن
�أن ن�شبه الأمة احلية ،والأمة الفا�ضلة باجل�سم احلي .وحيث
�أننا ن�ؤمن ب�أن الأمة الإ�سالمية هي خري الأمم ،ف�إننا نفرت�ض
ات�صافها ب�صفات الأمة الفا�ضلة .فكلما امتلكت الأمة
�صفات كمالٍ  ،ف�إنها اقرتبت لتحقيق مرتبة خري الأمم .ولقد
َ
و�صف الر�سول (�ص) الأمة ،وامل�ؤمنني ب�صفات كمالية
كثرية ،من �أهمها قوله (�ص) " :مثل امل�ؤمنني يف توادهم
وتعاطفهم وتراحمهم مثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه �شيء
تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى"  .ويف هذا داللة
وا�ضحة على �أهمية الت�آزر فيما بني امل�ؤمنني يف حمنهم .و�إن
من �أكرب االبتالءات التي قد متر على �أفراد املجتمع هي
فقدان احلبيب ،ويتزايد هذا اجلرح �أملاً كلما كان املفقود
�أعز .ومن هنا يتجلى عظيم الأ�سى يف فقد �أحدٍ �أباه �أو �أمه.
فيحرم من ح�ضن دايفء و�صدر حنون و�سقف وخيمة ت�أويه،
في�صبح بذلك يتيماً.
وميكن �أن نعرف اليتيم ب�أنه ال�شخ�ص الذي فقد �أباه �أو كال
والديه قبل �أن يبلغ احللم؛ �أى قبل البلوغ � .إال �أن اليتم
يف اللغة قد تطلق على حالة االنفراد  .وقد يكون يف ذلك
داللة على �أ�صل املعنى عند العرب .و يف ذم عدم العطف
على الأيتام قال اهلل تعاىل (كال بل ال تكرمون اليتيم وال
حتا�ضون على طعام امل�سكني) .
ومن هذا املنطلق فقد دعت رابطة املنرب بالقطيف والدمام
لتوحيد جهود املنابر وامل�ساجد واملواكب احل�سينية
والقائمني على الفعاليات  ،بل وكل فئات و�شرائح املجتمع
ملد يد العون املعنوي واملادي واالجتماعي والثقايف لأيتام
الأمة ،ورفعت الرابطة �شعار :يوم القا�سم ...يوم اليتيم.

بقلم :موفق ال�سيد حمزة املاجد
رابطة املنرب بالقطيف والدمام

جذوة العاطفة نحو اليتيم ،و�إي�ضاح حقوقه وحاجاته املعنوية
واملادية ،وتذكري الأمة بها ب�شكل دائم .ويقام هذا احلدث
يف منطقة القطيف والدمام ليلة الثامن من �شهر حمرم
احلرام من كل عام.
رمزية يوم اليتيم
وقد َعنِي املجتمع الب�شري بتخ�صي�ص منا�سبة �سنوية
للق�ضايا التي ينظر �إليها باهتمام .وذلك لت�سليط �أ�ضواء
االهتمام نحوها .وقد مت تخ�صي�ص �أول يوم جمعة من �شهر
�أبريل من كل عام كيوم عاملي لليتيم� .إال �أننا هنا ن�سعى
لإ�ضفاء رونق وجمال القد�سية الدينية لهذا احلدث ،ومنحه
بعداً �إيجابياً.
�أهداف يوم اليتيم
 -1التعريف بحقوق اليتيم وحاجاته وما يعانيه.
 -2ربط اليتيم ب�شخ�صيات عظيمة ،مثل �شخ�صية القا�سم
ابن الإمام احل�سن (ع).
 -3ت�شجيع املجتمع لزيادة االهتمام باليتيم.
 -4حث �أقارب الأيتام على االهتمام بذويهم ممن فقدوا
�آباءهم �أو �أمهاتهم.
 -5ابتكار برامج وم�شاريع لالرتقاء برعاية الأيتام.
 -6دمج اليتيم مع �أقرانه بعزة وكرامة وحب وتكاف�ؤ.
 -7االحتفاء بالأيتام وتكرميهم.
 -8تكرمي وت�شجيع املتميزين من الأيتام.

�شعار ( )Logoيوم اليتيم
تتعدد امل�شاعر لدى الأيتام ،بتعدد �أحوالهم و�أعمارهم .و�إن
مما ي�شعر به الأيتام هو حال الب�ؤ�س وال�شعور باحلرمان .وقد
خلفية تاريخية
يكون �سبب هذا ال�شعور هو فقدان احل�ضن الأبوي ،وحرمان
� .إذ بلغ عدد الأيتام امل�سجلني ،الذين يتلقون اهتمام وعناية الدفء واحلنان.
اجلمعيات وجلان كافل اليتيم املنت�شرة يف منطقة القطيف
بلغ  1599يتيماً ،و� 606أ�سر للأيتام .
وال بد من القول ،وذلك حفظاً حلقوق امللكية الفكرية ،ف�إننا
وحيثما ميثله املنرب من دور يف حث النا�س على فعل اخلري ،ن�شري �إىل �أن �أ�سا�س و�أ�صل هذا ال�شعار ،هو عبارة عن �صورة
ف�إن رابطة املنرب بالقطيف والدمام تعلن" :يوم القا�سم… منت�شرة يف �شبكة الإنرتنت ،وقد لفتت االنتباه من خالل
يوم اليتيم"
ما تكتنزه من معانٍ كبرية .وقد مت �إجراء بع�ض التعديالت
عليها لتبدو بال�شكل الذي نراهَ .ج َنى يوم اليتيم الأول
تعريف يوم اليتيم
بالقطيف 1435هـ
هو حدث �سنوي ،م�ؤلف من عدة فعاليات ،يقام لإيقاد ا�ستهدفت رابطة املنرب بالقطيف والدمام ومن خالل �إطالق
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هذه املبادرة توعية املجتمع مبعاناة الأيتام ،؛لذلك فقد
ركزت الرابطة على بث الوعي وبث روح العطف واحلنان يف
املجتمع على هذه ال�شريحة الهامة�-أي الأيتام ،-التي هي
جزء ال يتجز�أ من جمتمعنا .وقد �أطلقت احلملة الإعالمية
املكثفة ب�سبل �شتى .فقد توا�صلت مع خمتلف اخلطباء
وامل�آمت واملواكب لكي يتناولوا ق�ضية الأيتام يف حما�ضراتهم
وكلماتهم وق�صائدهم ،بغية �إثارة الوعي املطلوب للجمهور.
وقد ا�ستجاب العديد من اخلطباء واملواكب .فقد خ�ص�ص
–على �سبيل املثال -ال�شيخ عادل الأ�سود حفظه اهلل
حما�ضرته كاملة للحديث عن ق�ضية الأيتام وما يتوجب
على املجتمع القيام به جتاه هذه ال�شريحة .وقد الم�ست
�أيدي الرابطة �أيدي املجتمع من خالل توزيع ما ال يقل
عن ثالثني �ألف مطوية ( )30000توعوية حتوي العديد من
املعلومات عن الأيتام واحتياجاته والتعريف بلجان كافل
اليتيم املنت�شرة بجمعيات املنطقة.
ومن جانب �آخر فقد قامت م�ؤ�س�سة قطيف فريندز ب�إنتاج
مقطع متثيلي (فال�ش) بعنوان "هو بقربك" ،وذلك ب�إ�شراف
رابطة املنرب .وقد القى هذا املقطع تفاع ًال كبرياً جداً من
قبل اجلمهور .كما �شاركت الرابطة بح�ضور �شريف يف ملتقى
الطفل الذي �أقيم يف �سيهات مبنا�سبة يوم اليتيم.
وباعتبار �أن هدف الرابطة تركز هذا العام يف تد�شني هذه
الفعالية و �إعالم املجتمع و توجيههم لالهتمام بالأيتام ،ما
جعل احلملة مت�سمة بالوجهة الإعالمية ،ف�إن الرابطة املنرب
احل�سيني بالقطيف �ستوا�صل امل�سرية ب�إقامة هذه الفعالية يف
الأعوام املقبلة �إن �شاء اهلل تعاىل ،وبحلل �أجمل و�أهداف
�أرقى ،الأمر الذي يتطلب تفاع ًال وت�أييداً من قبل �أرباب
املنرب وبقية فئات املجتمع.
مفاهيم القر�آن (العدل والإمامة ِ) امل�ؤلف  :ال�شيخ جعفر ال�سبحاين ،املجلد
العا�شر� ،صفحة .272
ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة- ،م�صدر �إلكرتوين-
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D98%A%D8%AA%D98%A%D985%

ل�سان العرب ،م�صدر �إلكرتوين،

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D984%%D98%
A%D8%AA%D98%A%D985%.

القر�آن الكرمي� ،سورة الفجر� ،آية.18 ،17 :
لقد تقدم �أحد امل�ؤمنني ،وهو ال�سيد علي ال�شربكة من منطقة القطيف يف
�أواخر �شهر ذي القعدة من العام 1434هـ ،باقرتاح لرابطة املنرب احل�سيني
بالقطيف والدمام بتخ�صي�ص ليلة ويوم القا�سم (�أي الثامن من �شهر حمرم
من كل عام) يوما لليتيم يف منطقة القطيف.

�آخر الكالم
ثقافة

نقطة �آخر

(البحر) للقا�ص البحراين
ح�سن ال�شيخ

انتهيت من قراءة املجموعة الق�ص�صية تفاح البحر لل�صديق القا�ص جعفر البحراين  .واملجموعة الق�ص�صية اجلديدة التي
�صدرت م�ؤخرا عن دار الفكر للن�شر والتوزيع حتتوي على ثماين ع�شر ق�صة من الق�ص�ص الق�صرية .متفاوتة يف الطول ،
واجلو ال�سردي  ،والأفكار واملعاجلة  .والقا�ص البحراين كتب بب�ساطة �شديدة  .ب�ساطة رمبا تغري العديد ممن مل يلج فن
ال�سرد �أن يدخله .
وهذه املجموعة هي اخلام�سة للقا�ص البحراين  ،وهي الأكرث ن�ضجا من باقي جمموعاته ال�سابقة  .لقد كتبها  ،ب�أ�ساليب
تعبريية متنوعة زادت يف جمال ق�ص�صها  ،وا�ستخدم لغة �شعرية – حينا – لي�ضفي طابعا جماليا على �سرده  ،وبلغة �سردية
مبا�شرة – حينا �آخر – ليقول للقارئ �إنني �أجيد هذين النوعني من فن الكتابة � .أما من حيث موا�ضيع ق�ص�صه فقد كانت
يف جمملها واقعية مبا�شرة  ،تراثية اغرتفها من معني الذاكرة الرثي ب�شقيه الديني واالجتماعي .
ورغم ذلك ففي �أغلب ق�ص�ص املجموعة هناك غياب للمكان  ،والأ�سماء والزمان  .فهناك وحدة زمنية ومكانية ملعظم ق�ص�ص
املجموعة  .وهناك �شخو�ص على درجة عالية من الو�ضوح ولكن من دون �أ�سماء متيزها يف الغالب عن غريها .
�أوىل ق�ص�ص املجموعة كانت بعنوان اخلنثى وهي معاجلة جديدة ملو�ضوع قدمي  ،كتبها القا�ص ب�ضمري الغائب  ،خالية من
احلوار � ،أو من املنلوج الداخلي  ،و�أنهاها بنهاية مغلقة  .قدم للق�صة مبقدمة �شاعرية رغم جمالها �إال �أن البع�ض قد يعدها
ترهال يف ج�سم الق�صة  .واملقدمات ال�شعرية جندها يف عدد من ق�ص�ص املجموعة مثل  :دولة ورجال  ،و�سامل � ،صخرة
اجلدول  ،طباخ القرية  ،لقد �صدقت الر�ؤية  ،ظالم رغم الأ�ضواء  ،وهبوب ال�شتاء  .وتوجد ق�صة واحدة يف املجموعة هي
اقرب للمقطوعة ال�شعرية من الق�صة  ،وهي منارة احلقيقة  .و�إن عد البع�ض �إن املقدمات ال�شعرية للق�صة عيبا  ،فانه بالن�سبة
يل عيبا جميال .
ق�صة دولة ورجال مثرية بامتياز  ،و فكرة جديدة وا�ست�شراف للم�ستقبل ب�صورة رائعة  ،جاءت ب�ضمري الغائب  ،وقد تعمد
القا�ص �أن يجري حوارا م�سرحيا بني �شخو�ص الق�صة  ،لإ�ضفاء مزيدا من الإثارة واملتعة  .و لكنه ّقطع �أو�صالها اجلميلة �إىل
خم�سة �أجزاء  .ونهاية مفتوحة  ،ولو جاءت النهاية بغري ذلك  ،ل�شكلت �إحباطا للقارئ  .وجند يف ق�صة �سامل  ،ا�ست�شرافا
مماثال للم�ستقبل مع دولة ورجال  ،ولكن بفكرة جديدة مغايرة عن �سابقتها  ،يتخلل �سردها حوار بالف�صحى .
يف �صخرة اجلدول جند �صراعا حقيقيا بني القا�ص وال�صحفي  .و�أظن �أن الن�صف الأول من الق�صة كتبها القا�ص املبدع ،
�أما الن�صف الآخر فقد كتبها ال�صحفي احلذر  .الق�صة حتكي حكاية الن�ساء مع �صخرة مباركة عند جدول ماء  .ي�ستجاب
عندها النذور  .وال ادري ملاذا تراجع القا�ص عن اال�ستمرار يف �سرد ق�صته اجلميلة  ،وذهب ي�سرد ر�أي الآخرين يف هذا
الطق�س اجلميل  ،من رجال دين  ،ووجهاء  .القا�ص عادة ال يقوم بالوعظ املبا�شر  .ولكنه احلذر الذي يتحكم من الداخل
لت�شديد الرقابة على �إبداعه .
طباخ القرية فكرة ت�صويرية جميلة من ذاكرة الطفولة  .كتبها ب�ضمري املتكلم  .و يف ق�صة قد �صدقت الر�ؤية هناك ا�ستدعاء
للموروث الديني .انه جون موىل �أبو ذر الغفاري  .الق�صة بحاجة �إىل تثوير فكرة الت�ضحية والوالء عند جون يف الق�صة
ولكن القا�ص مل يفعل  .يف ظالم رغم الأ�ضواء هي الق�صة الوحيدة التي كتبت بل�سان امر�أة  ،ت�سرد ق�صة تقليدية عن
ظلم الزوج المر�أة مطلقة مثلها  .علب كوكوز الفارغة التي كتبها ب�ضمري املتكلم  ،وبلغة مبا�شرة  ،ومن دون مقدمة �شعرية.
جاءت منوذج للق�صة الق�صرية املتكاملة.
�أما ق�صة عنوان املجموعة تفاح البحر فهناك الكثري الذي ميكن قوله عنها  ،لوال �ضيق امل�ساحة هنا  .ق�صة رائعة ميكن
تق�سيمها �إىل ثالث ق�ص�ص ق�صرية  ،وبعناوين خمتلفة  .وال ي�شعر القارئ ب�أي خلل �سردي  .يف املري�ض ق�صة تقليدية كتبها
ب�ضمري الغائب � .أما رحلة الت�صليع فهي جميلة لأنها حكاية اجلد مع حفيده يف حالقة �شعره  .ر�سالة القرابني تت�شابه
مع ق�صة قد �صدقت الر�ؤية يف الغاية والهدف والأ�سلوب يف ا�ستدعائها للموروث الديني  .و هبوب ال�شتاء من الق�ص�ص
الطويلة ورغم فكرتها التقليدية �إال �إنها كتبت باحرتافية �سردية عالية  .و هي الق�صة الوحيدة التي �ضمنها حوارا باللهجة
العامية .
وباخت�صار �شديد ميكنني القول يف جمموعة تفاح البحر � :إنها �أف�ضل جمموعة ق�ص�صية قر�أتها منذ زمن بعيد .

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
ت�صدر عن  - UAR :بريوت  -لبنان
رئي�س التحرير  :ف�ؤاد ن�صراهلل
مدير التحرير � :سلمان العيد
املدير الفني  :مهدي الع�سيف
الإ�شراف الألكرتوين  :م/فرا�س �أبو ال�سعود

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

www.facebook.com/khatmag
www.alkhat.net

موقع املجلة على تويرت
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com
[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com
�سما ا َ
خلط
www.samalkhot.com
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جمموعة ال�صادق

جمموعة ال�صادق
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م�صنع ال�صادق لالملنيوم
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ا
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م�صنع ال�صادق للأبواب الأوتوماتيكية

ال�صادق للرخام واحلجرواجلرانيت
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تاروت  -ال�شارع العام  -بالقرب من مبنى الربيد
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اعالنات

جمال�س عربية  -غرف نوم � -أثاث � -أطقم كنب � -ستائر
املنطقة ال�شرقية  -القطيف � -شارع القد�س
هاتف  - + 966 13 8540060 :هاتف  - + 966 13 8540064 : 2فاك�س 966+ 13 8512231 :
جوال  - + 966 505800638 :الربيد الإلكرتوينis-ajeeb@hotmail.com :
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