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ال�شيخ عبدالكرمي احلمود..
اخلطيب املجدد والأديب ال�شاعر
وال�شخ�صية االجتماعية
ال�شيخ عبدالكرمي احلمود خطيب المع ذاعت �شهرته يف الأفاق؛لأحداثه نقلة نوعية يف
اخلطابة املنربية قي �سبعينات وثمانينات القرن الع�شرين،وجنديده يف �أدائه اخلطابي .كما
�إنه �شخ�صية اجتماعية لها �أياد بي�ضاء على جمتمعه ،و�شاعر مبدع �شهدت العديد من
املحافل واملنا�سبات الوطنية ق�صائده ال�صادحة واملعربة عن وجدان وح�س وطني؛فهو
ميثل قيمة �أدبية نا�صعة  ،بالإ�ضافة لدوره االجتماعي امل�شار �إليه والذي ال ين�سى.
لقد ت�سنى يل �أن �أقرتب من ال�شيخ احلمود وحماورته  ،والتعرف على �أفكاره  ،وتلم�س
بع�ض الر�ؤى من خالل عدة جل�سات ات�سمت بالوعي وال�شفافية  ،والقدرة على تفهم
الواقع  ،وا�ستلهام روح التاريخ.
كان من �أوائل من اكت�شفوا العالقة الوثيقة بني ال�ش�أن الديني والدور الثقايف  ،فعمل
على �أن يوظف تلك املعرفة كي ي�سهم يف حل امل�شكالت التي متر مبجتمعه املحلي،
وا�ضعا ن�صب عينيه البعد الوطني عرب وجدان يقظ وقلب �سليم وروح تن�شد اخلدمة
العامة  ،دون �أي مقابل.
ا�ستفاد من فرتة ال�سفر �إىل لبنان يف اكت�ساب القدرة على مالم�سة الواقع بكل و�ضوح
و�شفافية  ،واالقرتاب احلثيث من دوائر �صنع القرار داخل الوطن لتلبية احتياجات
قطاعات عري�ضة من املواطنني.
متيز ال�شيخ الراحل بقدرته البليغة على اخلطابة  ،ومتكنه من �إبراز فكره عرب االطالع على
كافة الأحداث والتطورات على امل�ستوى العربي واخلليجي والإ�سالمي  ،كما �أنه منح
ل�سانا ف�صيحا للدفاع عن مبادئه التي ظل يدافع عنها طوال حياته.
كان متتعه باحل�س الأدبي وكتابة ال�شعر و�سيلة �أ�سا�سية كي يحمل خطابه بعبارات جيدة
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ال�سبك  ،فهو �شاعر و�أديب  ،وقد �أ�صدر ديوانا مهما عن �آل البيت  ،ولقب بعدة �ألقاب.
حر�ص ال�شيخ عبد الكرمي احلمود على الإ�سهام بجهده يف ال�ش�أن العام  ،وقد كانت له
اجتهاداته  ،لذا كانت هناك �شخ�صيات ت�ؤيده  ،و�أخرى تختلف معه  ،ويبقى يف النهاية
�أنه كان يق�صد خدمة الآخرين ممن ينتظرون منه امل�ساهمة يف حل م�شكالتهم  ،وهو
بذلك متكن من حل العديد من امل�شكالت قبل �أن تتفاقم.
رحل ال�شيخ احلمود يف الرابع من �أبريل �سنة 2010م  ،خالل تلقيه العالج ب�إحدى
م�ست�شفيات البحرين  ،ليرتك فراغا يف جمال اخلدمة العامة  ،ولكن لنقرتب قليال من
ذكر بع�ض تفا�صيل الدور الذي لعبه يف احلياة الدينية والثقافية واالجتماعية  ،والتي
يرى امل�ؤرخ املن�صف انه ال توجد حواجز فيما بينها.
ولد املرحوم مبدينة �سيهات  ،حمافظة القطيف �سنة 1344هـ  ،وهو ينت�سب لأ�سرة
ب�سيطة  ،حيث مل يكن والده ميتلك �شيئا غري البيت الذي ت�سكنه تلك الأ�سرة.
تعلم القر�آن الكرمي على يد ال�شيخ �صالح املعلم  ،كما تعلم القراءة والكتابة � ،أما اخلطابة
فقد تعلمها على يد املال علي بن �سامل  ،ولأنه �شعر بحاجته �إىل طلب العلم على يد �أكرث
من معلم  ،فقد در�س على يد ال�شيخ مريزا ح�سني الربيكي  ،ومال �أحمد بن رمل � ،أما
النحو فقد در�سه بعناية فائقة على يد املال عطيه اجلمري ال�شاعر البحريني املعروف ،
كما تعلم العرو�ض والفقه مبجال�سته لل�شيخ ح�سني القديحي  ،ومما در�سه يف تلك الفرتة
املبكرة " كتاب ال�شرائع " .
�أما �إجادته للخطابة فقد كانت نتيجة مبا�شرة ملداومة احل�ضور ملنابر كثرية  ،وهناك تعلم
طريقة تناول مو�ضوع ما  ،بل�سان عربي قومي  ،وممن ت�أثر بهم املال ال�شخ�ص واملال ابراهيم

�أول

ال�شيخ عبد احلميد اخلطي

ال�شيخ مريزا ح�سني الربيكي

مال عطية اجلمري

واملال ح�سني .
يف �سنة � 1956سافر �إىل لبنان  ،وق�ضى هناك قرابة الع�شرين عاما  ،وخالط علماء كبار  .وممن
�أخذ عنهم ال�شيخ حممد تقي ال�صادق  ،وال�سيد عبداحل�سني �شرف الدين  ،وال�شيخ حممد
املقداد  ،وال�شيخ حممد جواد مغنية  ،وال�سيد مو�سى ال�صدر  ،وغريهم ،مما �أهله ليكون خطيبا
مفوها يف منطقة " النبطية " وهي مدينة عرفت ب�إحياء ذكرى �آل البيت عليهم ال�سالم،
حيث كانت تبث مرا�سم " عا�شوراء " عرب قنوات تلفزيونية حملية .
ا�ستثمر ال�شيخ ثقافته يف الكتابة لبع�ض ال�صحف ال�سيارة ،ومنها " الكفاح " و" العنفوان
"  ،وجمالت �أخرى  ،مما جعله يرتبط بحالة احلراك الثقايف يف ذلك القطر العربي ال�شقيق.
عاد ال�شيخ احلمود �إىل وطنه اململكة العربية ال�سعودية �سنة  1975م  ،وبقى يف وطنه حتى
رحيله  ،وخالل تلك املدة التي ات�سعت لن�شاطه وتفاعله مع الو�سط الثقايف واالجتماعي
متكن من عقد �أوا�صر �صداقة حميمة مع كثري من ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف بالده التي منحته
طاقة متجددة من الأمل ملوا�صلة م�شواره .
حني يكتب ال�شيخ احلمود عن حياته قبل ال�سفر خلارج الوطن  ،فهو ينقل القاريء لفرتة
تاريخية كانت حمدودة املوارد  ،فال�سفر من مكان �إىل �آخر كان بالدواب �أو ال�سري على
الأقدام  ،وظلت املنطقة ال�شرقية تعتمد اقت�صاديا ولفرتة طويلة على الغو�ص والزراعة
والتجارة ومل يكن البرتول قد اكت�شف مبثل هذا التو�سع.
ورغم ذلك كان النا�س يعي�شون حالة من الر�ضا والقناعة ،وكانت مرجعيتهم الدائمة حلل
م�شكالتهم  ،العودة للقر�آن الكرمي.
ات�سمت تلك الفرتة التاريخية التي يذكرها ال�شيخ عبدالكرمي احلمود باخلري بوجود جمال�س
علم  ،وجل�سات تثاقف  ،وندوات �شعر مفتوحة بالقرب من النخيل البا�سقات حيث كانت
ترتدد �أ�سماء منها  :ال�شيخ حممد �صالح الربيكي  ،واملريزا ح�سني الربيكي  ،وال�شيخ علي
�أبو عبد الكرمي اخلنيزي  ،وال�سيد ماجد العوامي  ،وال�شيخ علي �أبو ح�سن اخلنيزي.
ال�شك �أن تلك املجال�س �أفادته �شخ�صيا  ،و�أفادت ع�شرات ال�شباب من �أبناء ذلك اجليل
الطموح  ،والذي كان يحفر يف ال�صخر بحثا عن موطئ قدم  ،وهو �أي�ضا جيل تفتح وعيه على
مزاوجة الثقافة بثقافة �أخرى حداثية �أ�صبحت مهمة لتلبية متطلبات الإن�سان.
مل تكن هناك �صحف قد �صدرت باملنطقة ال�شرقية لكن يف نف�س الوقت كان هناك �شعراء
جميدون  ،من طراز :ال�شيخ عبداحلميد اخلطي  ،حممد �سعيد امل�سلم  ،وعبدالر�سول
اجل�شي ،وحممد �سعيد اجل�شي  ،وحممد �سعيد اخلنيزي وغريهم.
يف فرتة حكم امللك �سعود طيب اهلل ثراه  ،تعلم ال�شعر ،وان كان مييل لأغرا�ض بعينها ،
كمدح �أهل البيت  ،والغزل العفيف  ،والفخر  ،والرثاء .
يف اجلانب احلياتي يذكر ال�شيخ عبد الكرمي احلمود �أن احلياة التي كان يعي�شها �أهل املنطقة
ب�سيطة جدا  ،فهو يذكر �أن املهر كان يرتاوح بني  200و 300ريال ،وهو مبلغ كان يكفي يف
هذا الوقت لت�أ�سي�س بيت الزوجية املنا�سب .

علي �أبو ال�سعود

عبد العظيم �أبو ال�سعود

ترك الزوجة الأوىل مع طفلها بالبيت و�سافر كما �أ�شرنا �إىل لبنان وبعد فرتة تزوج هناك
مرة ثانية  ،وتفرغ متاما للخطبة على منابر النبطية  ،حيث كان متعاطفا مع منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،ورئي�سها املنا�ضل يا�سر عرفات.
عا�صر حرب املخيمات ور�أى كيف �أن بع�ض القوى ال�سيا�سية �سعت لطرد الفل�سطينيني
خارج لبنان وكان هذا �أدعى ملنا�صرتهم  ،وحني ا�شتدت وط�أة احلرب الأهلية يف لبنان عاد
�إىل اململكة.
ومن يت�صفح �سرية ال�شيخ عبدالكرمي احلمود يدرك �أنه كان ع�صاميا يف تكوين ثقافته،
فبالإ�ضافة لكتب الرتاث والفقه والعبادات املت�صلة بالدين الإ�سالمي احلنيف  ،قر�أ كتبا
�أدبية و�سيا�سية كثرية.
اختط ال�شيخ لنف�سه طريقة يف �إعداد خطبه املنربية  ،فقد كان يعتمد على حمفوظاته وهو
يطعمها مبا يقر�أه بال�صحف واملجالت ال�سيارة مما كان يعطي كلماته طابعا ع�صريا  ،وكان
يعتمد على عالقته الطيبة بالنا�س  ،ولفرتات طويلة كان ي�ضع نف�سه يف خدمتهم  ،مما يعني
�أن املكانة التي و�صل �إليها مل حتجبه عن عموم النا�س .
كتب ق�صيدة ع�صماء يف امللك خالد رحمه اهلل  ،ويف عهد امللك فهد كان هناك من ح�سن
ال�صيت ما جعله يتدخل مرة لإطالق �سراح �سجني  ،فتكرم امللك و�أطلق �سراح جميع
زمالئه يف ملحة �إن�سانية رائعة مل ين�سها ال�شيخ.
يف حفل افتتاح م�ست�شفى القطيف اختري ليلقي ق�صيدة له يف ح�ضرة امللك فهد الذي انعم
عليه بلقب " �شاعر اخلليج"  ،وهو اللقب الذي ظل ي�سعد به لدى �أقرانه.
وعن طريق ال�شيخ عبدالعزيز التويجري نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد  ،تعرف على
امللك عبداهلل  ،حفظه اهلل  ،و�ألقى فيه عدة ق�صائد �شعرية  ،الأمر الذي وجد ترحيبا عن
امللك.
ب�سبب ق�صائده اجلميلة ح�صل على منح وهدايا منوعة منها مبلغ من املال قدره مائة �ألف
ريال  ،خ�صه به �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز عند زيارته للقطيف � .أما
املنا�سبة فكانت افتتاح جممع امللك فهد الطبي .
لل�شاعر ديوان �آخر بعنون " �أريج الريا�ض " وقد خ�ص�ص كل ق�صائده للحديث عن �آل
�سعود .
بالإ�ضافة اىل ديوانه املطبوع فالكتاب الوحيد الذي �أ�صدره  ،حمل عنوان " احلق واحد
ال يتعدد " وبه بع�ض الردود على بع�ض الأفكار .وتوجد خمطوطات �سبعة كتب �أخرى.
حني �أ�صيب ال�شيخ عبد الكرمي احلمود باملر�ض  ،مل يقعده ذلك عن ممار�سة ن�شاطه الإن�ساين
الوا�سع بل ظل حري�صا على �أن يخدم �أهله و�أبناء منطقته  ،بكل ال�سبل املمكنة  ،كما ا�ستمر
يف بث العلم والثقافة بكل ال�سبل فالعلم يف ر�أيه له زكاة  ،وزكاة العلم تعريف النا�س مبا
يختلط عليهم من ق�ضايا و�أفكار .
ظل الفقيد الكرمي يتذكر رفاق دربه  ،ويحن �إىل لقائهم واجللو�س مع من ظل منهم على قيد
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�أول
ال�شيخ عبد اهلل اخلنيزي

حممد �سعيد اخلنيزي

حممد �سعيد امل�سلم

عبد الر�سول اجل�شي

حممد �سعيد اجل�شي

ال�شيخ حممد �صالح الربيكي

احلياة  ،ومن جيله يذكر بكل احلب والعرفان� ،أ�سماء منها  :ال�شاعر حممد �سعيد امل�سلم  ،ال�شيخ عبد احلميد اخلطي  ،عبد العظيم �أبوال�سعود  ،عبدالر�سول اجل�شي  ،ال�شيخ عبد
اهلل اخلنيزي ،ال�سيد ح�سن العوامي  ،حممد �سعيد اخلنيزي ،وكل منهم لعب دورا مهما يف تنمية املجتمع ون�شر املعرفة.
هي رحلة كما نرى جمعت بني اخلطابة  ،وبني التوجه ال�شعري  ،بالإ�ضافة لدوره البارز يف حل ق�ضايا جمتمعه ،ذلك �أنه مل ي�صنع عازال بينه وبني جيله  ،وال اجليل التايل ،لأنه �آمن
بفكرة توا�صل الأجيال .رحم اهلل ال�شيخ عبد الكرمي احلمود جزاء وفاقا ملا قدمه لوطنه ولأهله ولبنيه جميعا من قدوة طيبة  ،وعطاء وفري ،واجتهاد �أثمر ثمارا طيبة بعد �أن انتقل �إىل
الرفيق الأعلى بعد �أدى دوره كرجل دين وخطيب منرب و�شاعر و�شخ�صية اجتماعية لها مكانتها لدى م�س�ؤويل الدولة ولدى جمتمعه.

ومن ق�صائده الوطنية:من ق�صيدة
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وط��ن اخل�ير واملحب��ة والأخ�لا
ُ
موط��ن احل��قِ والعدال��ة مل ُي��و
ُ
برج���س
موط��ن الطه��ر مل ُيد َّن���س
ٍ
ُ
مل تط���أ ُه رج��ل مل�ستعم��ر ْ
ق��ط
موط��ن الوح��ي في��ه مهب��ط جربي��ـ
وط��ن نهج��ه احلنيفي��ة ال�سم��ـ
ه��و ال يع��رف اخت�لاف الديان��ا
ع��رب م�سلم��ون �أهل��وه مرب��و
مل تعفّ��ر جباهه��م ل�س��واه
�أخ��ذوا احل��ق مب��د�أً والتزا ًم��ا
ه��م يف احل��ق وح��دة دي��نٍ
ج َم َع ْت ْ
ربه��م واح��د ومل يجعل��وا م ْع��ـ
و�ص�لاة
وقبل�� ٌة
ونب��ي
ٌّ
تل��ك �أ�سب��اب �أُلف�� ٍة و�إخ��اء
مل يك��ن حم���ض �صدف��ة واتف��اق
علي��م
خ�ير ٌة م��ن َل��دنْ حكي��م
ٍ
ال��د
ِ��م اهلل يف غ��دٍ �سيك��ون ْ
َعل َ
َّ
احل��ق
ب�ين ق��وم تنكب��وا �س�نن
ْ
ال يبال��ون �أخط���أوا �أم �أ�صاب��وا
فل��ذا اخت��ار �أم��ة تفتدي��ه
�إنه��ا خ�ير �أم��ة �أخرج��ت لل ْن��ـ
الد
تخ��دم الدين و ْه��و حار�س ه��ذا ْ
6
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�شه��اب
�إمن��ا كان ج��ذوة م��ن
ِ
ً
�سال��كا بال��ورى طري��قَ ال�ص��واب
ق مه��د العل��وم والآداب
��ف علي��ه باخلي��ل �أو بال�� ِّركاب
َج ْ
دخي��ل �أو كاف��ر مرت��اب
م��ن
ٍ
ُط��ـ وم��ا �ش��ا َم موك��ب الأغ��راب
َ
ـ��ل ر�س��ولِ ال�سم��ا ب���آي الكت��اب
ـح��اء ال نه��ج ملح��دٍ �أو كتاب��ي
ت وال القومي��ات والأح��زاب
ُب��ونَ هلل قاه��ر الأرب��اب
م��ن خ�ض��وع �أو ذل�� ٍة يف ال�تراب
وله��ذا ُ�س ُّم��وا �أويل الألب��اب
ربطته��م ب�أوث��ق الأ�سب��اب
ـ�� ُه �شري��كاً يف م�شه��دٍ �أو غي��اب
وزكاة و�ص��وم �شه�� ِر ث��واب
جم َع ْته��م ك�أ�سط��ر يف كت��اب
ج ْعل��ه البي��ت ب�ين تل��ك اله�ضاب
بخفاي��ا الأ�س��رار والأ�سب��اب
دِي��ن يف دار �ضيع�� ٍة واغ�تراب
ـ��قِ فتاه��وا يف ِّجل��ة وعب��اب
فه��م ب�ين ْ
خط���أ ٍة و�ص��واب
ُ
ْ
بالنفي���س الغ��ايل م��ن الأطي��اب
ـنا���س تنه��ى ع��ن اخلن��ا وا ْلع��اب
�تر ك��ذاب
دِي��ن م��ن كل مف ٍ

من ق�صائده الغزلية:

امل ّيا�سة
الق��د يف عط��ف ويف ل�ينِ
ميا�س��ة ّ
جرح��ت قلب��ي مبحجره��ا
�إن�سي�� ٌة
ْ
م ّيا�س��ة تُخج��ل ِّ
��ي قام ُته��ا
اخلط َ
و�شعره��ا رازق��ي الل��ون من�س��دل
وثغره��ا مثل ط ْع��م ال�شه��د ُينع�شني
ك�أنه��ا ظبي��ة القنا���ص مذع��رة
ق َّب ْلته��ا و�س��واد اللي��ل معتك��ر
بدت يل كمث��ل ال�شم�س طالعة
وقد ْ
ح��ب م��ن ال يبتغ��ي بدالً
�أحبب ُته��ا َّ
�إين �أن��ا ال�شاع��ر احل�سا���س يطربن��ي
�إين وه ْب ِ
ت��ك قلب��ي فاحفظي��ه وال
ليل��ى �أَق ِ
ْلب��ك من �صخ�� ٍر ومن حجر
�إن كان جمن��ون ليل��ى يف حبيبت��ه
ف���إنَّ ليل��ى كليل��ى يف اله��وى و�أن��ا
اهلل اهلل يف قلب��ي ويف كب��دي
�أعوذ ب��اهلل م��ن ع�شق احل�س��ان كما
ع�ش��ق احل�س��ان ب�لاء ال ع�لاج ل��ه
ف�أن��ت ي��ا وردة الب�ست��ان زاهي��ة
�إن كان للنا���س عط��ر يفرح��ون ب��ه

ك�أنه��ا م��ن ح�س��ان اخل�� َّرد ال ِع�ينِ
قل��ب مطع��ون
ك�أن��ه خنج��ر يف ِ
ل��دنٍ ويف ل�ين
كاخليزران��ة يف ْ
يف��وح من��ه �ش��ذى عط��ر الب�سات�ين
وخده��ا كلهي��ب الن��ار يكوين��ي
ت��زري بطلعته��ا �آرام يربي��ن
فف��اح منه��ا �ش�� ًذى مث��ل الرياحني
�سن��ي كالنور يع�شيني
من وجهها يف ً
عنه��ا وم��ا كل ذي ح��ب مب�أم��ون
�صوت امله��ا وجمال الغي��د ي�سبيني
تق�س��ي عل��ى �شاع��ر باحل��ب مفتون
ف���إنَّ
قلب��ي م��ن م��ا ٍء وم��ن ط�ين
َ
ق��د هام حتى ق�ض��ى ع�شقًا كمجنون
ولك��ن ليل��ى ال تبالين��ي
قي���س
َّ
ٌ
ال تهجرين��ي ف���إن الهج��ر ي�ؤذين��ي
�أع��وذ ب��اهلل م��ن �ش��ر ال�شياط�ين
�إال بو�ص��ل م��ن احل�سن��اء م�ضم��ون
�أبه��ى م��ن الطي��ب �أو عط��ارة اجلون
آ���س ون�سري��ن
ف���إن عط��رك م��ن � ٍ

متابعات

يف حفل " بكم يرتقي الوطن "
املحافظ يكرم  630متفوق ًا ومتفوقة
حترير :خالد ال�سنان � ,أمرية ال�شمر
ت�صوير � :سعود الزاير  ,حممد �آل هالل

حتت �شعار " بكم يرقي الوطن " وبرعاية حمافظ القطيف
خالد بن عبد العزيز ال�صفيان نظم مكتب الرتبية والتعليم
بالقطيف و�صفوى ممثلني بلجنة املنا�سبات التعليمية
والعالقات العامة حفل تكرمي املتفوقني واملتفوقات "16
" والبالغ عددهم  630وذلك الأوىل لعام 1435هـ ب�صالة
�شهاب امللكية بالقديح وبح�ضور ا�صحاب ال�سعادة ومديري
الدوائر احلكومية ووجهاء من املنطقة ك ّرم �سعادة حمافظ
القطيف املتفوقني للعام الدرا�سي 1434/1433هـ والذين
بلغ عددهم  630متفوقاً ومتفوقة.
بد�أ احلفل الذي قدمه بتالوة عطرة من الذكر احلكيم
للقارئ �أ .زهري الق�صاب والقى املدير امل�ساعد لل�ش�ؤون
التعليمية د� .سامي غازي العتيبي كلمة عبرّ خاللها عن
�سروره بهذا التكرمي وبهذه الرعاية الكرمية من حمافظ
القطيف منوهاً عن ثمرة جهود الطلبة والطالبات وموجهاً
�شكره لراعي التفوق العلمي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سعود بن نايف �أمري املنطقة ال�شرقية واملتابعة امل�ستمرة التي
يوليها مدير الرتبية والتعليم الدكتور عبد الرحمن املدير�س.

,و�أن املجتمع يعول عليهم ب�أن ال تكون هذه الفرحة واحدة
بل نريدها مثنى وثالث ورباع .

وبدورها �ألقت كلمة املتفوقات الطالبة زهراء ح�سني
العبيدان و�شكرت الداعمني للتفوق وعلى ر�أ�سهم خادم
احلرمني ال�شريفني ومدراء املدار�س و املعلمني واملعلمات
على اهتمامهم وحر�صهم يف الرقي بالطلبة والطالبات
والولوج بها يف عامل التميز والتفوق وت�شجيع املواهب
وعربت م�ساعدة ال�ش�ؤون التعليمية �سناء اجلعفري عن النا�شئة.
�سعادتها باالحتفاء بهذا العدد من املتفوقني واملتفوقات
م�شرية ب�أن جناح �أبناءنا هو جناحنا فهم الأمل لبناء الوطن و�أو�ضحت فاطمة لطيف اخلباز ب�أنها ح�صلت على ن�سبة
وتقدمه وبهم تقوم نه�ضتنا وما هذا احلفل �إال رحلة م�ستمرة  %100يف املرحلة الثانوية الق�سم العلمي ويرجع ذلك �إىل
للتفوق يف جمال الدرا�سة والعمل على م�ستوى العامل .التعاون بني الأهل واملدر�سة وكان لهذا احلفل �أكرب الأثر
على نف�سي �إذ عزز لدي حب التميز والتفوق واالبتكار.
ومن ثم �ألقيت ق�صيدة ثنائية تناوب على �ألقاها �أ .حممد
العبد الباقي والأ�ستاذة كفاح �آل مطر ت�ضمنت حكاية و�ألقى راعي احلفل حمافظ القطيف كلمته مهن�أ �أبنائه
مدينة الع�شق واخلري وبروز �أبنائها وتفوقهم
.اعقبها كلمة الداعم املا�سي " ،مركز الن�صر
الريا�ضي " ممثال يف مدير امل�شاريع عبداهلل
ال�شبيب بدور امل�ؤ�س�سات وال�شركات يف
دعم م�سرية الرتبية والتعليم والدفع بعجلته
للأمام والرقي بتح�سني خمرجاته والتي
تعود ثمرتها على الوطن ومبين َا ب�أن جهود
�أبنائنا املتفوقني ذاتية وعززت من ثقتهم
ب�أنف�سهم وزادتهم �إمعان َا يف ادارة النجاح

الطلبة وم�شيداً باجلهود التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم
لتطوير خمرجات الرتبية والتعليم ومبين َا ب�أن ربع ميزانية
الدولة هي لإحداث نه�ضة نوعية بقطاع الرتبية والتعليم
وت�شجيع �أبنائها املميزين من ذوي املوهبة العالية و�سعي
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل يف تطوير العلم
ونه�ضة امل�سرية التعليمية يف عهده وتقدمي طاقات ميثلون ثروة
غالية للوطن معتربا هذا اللقاء لالحتفاء مبا حققوه الطلبة
من تفوق وللدفع بهم لنيل اعلى املراتب للإ�سهام يف خدمة
الوطن.
ثم قدم الأ�ستاذ عاطف الغامن م�شهداً متثيلياً يحاكي
تطور التعليم و التفوق العلمي حملت عنوان "ر�سالة
من الالمكان " من متثيل جوري الغامن و�أحمد املو�سى
وحاكى امل�شهد تطور التعليم و التفوق العلمي ومن ثم
قدمت م�سرية التفوق ب�صحبة الأهازيج والق�صائد الوطنية
وختم احلفل بتكرمي الداعمني ومن ثم �أبطال احلفل بتقدمي
الدروع التذكارية.
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متابعات

نظمي الن�صر ع�ضو يف املجل�س اال�ست�شاري الأعلى
�صدر �أمر ملكي بتعيني املهند�س نظمي الن�صر ع�ضوا يف الهيئة
الإ�ست�شارية للمجل�س االقت�صادي الأعلى ,يذكر �أن الأ�ستاذ
نظمي الن�صر �شغل عدة منا�صب كثرية يف ارامكو ال�سعودية
حيث �شغل من�صب نائب الرئي�س  ,ثم انتقل اىل جامعة امللك
عبداهلل ليكون الرئي�س التنفيذي للجامعة بالتكليف .
ال�سرية الذاتية للأ�ستاذ نظمي الن�صر :
ي�شغل نظمي الن�صر حالياً من�صب نائب الرئي�س التنفيذي
يف جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية .ح�صل على درجة
البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الهند�سة الكيميائية عام 1978م
من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران يف اململكة
العربية ال�سعودية ،لين�ضم يف ذات العام �إىل �أرامكو ال�سعودية
حيث �أم�ضى ال�سنوات الثالث الأوىل من تعيينه موظفاً يف
�إدارة اخلدمات الهند�سية .يف عام 1981م بد�أ نظمي العمل
على تنفيذ �شبكة الغاز الرئي�سة يف اململكة ،وهو برنامج يهدف
�إىل توفري الإمدادات لل�صناعات البرتوكيماو ّية يف مدينتي
اجلبيل وينبع ال�صناعية ،ويف العام 1986م متت ترقيته �إىل
من�صب مدير م�شاريع ليتوىل م�س�ؤول ّية كافة الربامج الرئي�سة
حلقل الغوار للزيت ،ثم بد�أ �إدارة برنامج زيادة الإنتاج للنفط
اخلام يف ذات احلقل عام 1991م ،ما �أ�سهم يف �ضمان قدرة

اململكة على �سد العجز يف الإنتاج الذي حدث ب�سبب توقف
�إنتاج النفط من العراق والكويت �إبان حرب حترير الكويت،
ويف غ�ضون �سنتني اكتمل هذا امل�شروع وبد�أ الإنتاج منه فعلياً
يف عام 1993م .بعد ذلك بعامني� ،أي �سنة 1995م ،مت
تعيينه مديرا لربنامج تطوير حقل ال�شيبة وهو م�شروع عمالق
بد�أ الإنتاج منه يف منت�صف عام 1998م .انتقل بعد ذلك
�إىل العمل يف �إدارة التخطيط العام ل�شركة �أرامكو مديرا
لق�سم التخطيط طويل املدى حيث تولىّ م�س�ؤولية �إعداد
ا�سرتاتيجيات ال�شركة وخطط �أعمالها.
يف عام 2003م عينّ الع�ضو املنتدب ل�شركة Saudi
Petroleum Overseas Ltd.
 . )(SPOLوتعمل هذه ال�شركة ،التي
تعد �أحد فروع �شركة �أرامكو ال�سعودية،
على ت�أمني املبيعات الدولية ،وخدمات
الت�سويق وال�شحن للنفط اخلام ،وغاز
النفط امل�س ّيل ،واملنتجات النفط ّية
والكربيت ّية املخ�ص�صة للم�ستهلكني يف
�أوروبا و�إفريقيا و�أمريكا اجلنوبية .يف عام
2004م ،تولىّ من�صب املدير التنفيذي

الأمري عبد العزيز يكرم البطل ح�سن اليو�سف
كرم رئي�س االحتاد العربي ال�سعودي
لل�سباحة �صاحب ال�سمو الأمري عبد العزيز
بن فهد بن عبد اهلل  ،يف مدر�سة الريموك،
البطل ال�سباح ح�سن علي اليو�سف من
�أهايل �صفوى.
وي�أتي التكرمي نظري الإجنازات التي حققها
يف بطولة اخلليج احلادية ع�شر باملجرى
الق�صري يف الكويت .2014
وح�ضر حفل التكرمي جمع من الريا�ضيني والرتبويني وال�شخ�صيات االجتماعية  ،بينهم  :ال�سيد �شرف
ال�سعيدي ،والأ�ستاذ �سمري بن حممد النا�صر  ،واحلاج احمد �صالح احلبيب"�أبو رامز "وال�سيد �ضياء ها�شم
�آل �أ�سعد ،ومدير املدر�سة مالك ح�سني �آل عبد الباقي ،وال�سيد �سعيد ال�شرفا.
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خلدمات �أحياء ال�سكن.
ويف عام 2006م ،عينّ
نائباً للرئي�س للخدمات
الهند�سية.
�أم�ضى نظمي الن�صر ن�صف خدمته التي ت�صل �إىل  32عاما
يف العمل مع ال�شركات الدولية الهند�سية واال�ست�شارية يف
الواليات املتحدة ،واململكة املتحدة ،وهولندا ،واليابان ،فيما
�أم�ضى الن�صف الثاين من م�سريته املهن ّية يف اململكة العربية
ال�سعودية وخ�صو�صاً يف حقول النفط مثل الغوار وال�سفانية
و�شيبة.

�أ .د .الفار�س يفوز
بـجائزة املراعي للإبداعي العلمي
ح�صل �أ�ستاذ ق�سم هند�سة النظم بكلية علوم وهند�سة
احلا�سب الآيل يف جامعة
امللك فهد للبرتول
واملعادن الدكتور ه�شام
كمال الفار�س  ،من
القطيف،على
�أهايل
جائزة املراعي للإبداع
العلمي يف جمال الهند�سة
ال�صناعية.
وذكر املجل�س الأعلى جلائزة املراعي للإبداع العلمي
الذي اختتم اجتماعه ال�سنوي للعام الهجري 1435ه،
وذلك يف مقر مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالريا�ض ،ب�أن اجلائزة منحت يف هذا املجال نظري البحث
الذي كان بعنوان (براءة اخرتاع يف طريقة ومنظومة
توافقية دائرية للحل الأمثل) للدكتور الفار�س .
«القطيف اليوم» تهنئ الدكتور الفار�س على هذا االجناز
وتتمنى له من مزيد من التوفيق والنجاح.

مقالة

معر�ض وم�ؤمتر اجلامعات الدويل
يف حلته اخلام�سة
�صالح عبد اهلل ال�سماعيل

بالرغم من بعد امل�سافة ،اال �أن طالب العلم بال�شرقية ي�صرون ب�شكل ملحوظ على �أن يكونوا �سباقني حل�ضور حمافل ركب التطور املعريف حيث ميثل املعر�ض وامل�ؤمتر
الدويل للتعليم العايل فر�صة مهمة لطالب املدار�س يف �سبيل حتديد خياراتهم التعليمية امل�ستقبلية ،وقد الحظنا �شغف زيارة معر�ض التعليم العايل بالريا�ض �سنوياً
ملا يرتكه املعر�ض وامل�ؤمتر من انطباعا رائع لدى من�سوبي املدار�س من املعلمني واملعلمات والطالب و�أولياء �أمورهم،والذي يهدف �إىل �إتاحة الفر�صة للمجتمع بجميع
طبقاته وخمتلف فئاته وخا�صة الراغبني يف �إكمال درا�ساتهم اجلامعية والدرا�سات العليا للتعرف على م�ؤ�س�سات التعليم العايل ال�سعودية والعاملية.
ي�أتي م�شروع التن�سيق لزيارة معر�ض وم�ؤمتر التعليم العايل الدويل كجزء من ال�شراكة الوطنية واالجتماعية لتكون يف �سياق توجهات حكومتنا الر�شيدةو�ضمن
م�شروع الطالب الذي يعتمده معهد الب�صائر ركيزته اال�سا�سية يف خدمة الوطن ورافده االجتماعي الذي ت�سيل منها براجمه املرخ�صة يف التدريب على اجتياز
اختبارات القدرات واختبارات التح�صيلي وكيف تختار تخ�ص�صك اجلامعي وا�سرتاتيجيات النجاح وكفايات املعلمني واملعلمات ،ومن هذا املنطلق ي�ساهم الب�صائر
يف تبني ودعم تي�سري رحالت زيارة املعر�ضوامل�ؤمتر الدويل للجامعات الذي تقيمه وزارة التعليم العايل �سنويا خلدمة الوطن والتعليم ويقيم ذلك كجزء من ال�شراكة
الوطنيةواالجتماعيةليتزامن يف �سياق التوجهات حلكومتنا الر�شيدة من دعم العلم والتعليمولل�سمو باملجتمع واالهتمام باملواطنني وتي�سري �سبل �إ�شباع املعرفة الثقافية
واالطالع على ما يفتحه باب معر�ض وم�ؤمتر التعليم العايل لطالب وطالبات العلم.
نعتقد ب�أن املعر�ض هذه ال�سنة ويف ن�سخته �أو �سنته الرابعة �سينجح جناحاً مميزاً بكل املقايي�س وذلك ملا يحققه من ح�ضور غفري من قيادات �أكادميية وطالب وم�س�ؤويل
جامعات من جميع �أنحاء العامل .لقد عك�ست هذه التجربة �صورة تواكب تطلعات اجليل اجلديد يف جمال العلم والتعليم العايل من حيث تنوع اجلامعات العاملية،
ح�ضور �أف�ضل ع�شر جامعات على م�ستوى العامل ،تناف�س �صحي بني اجلامعات ال�سعودية� ،إبداع مميز وجميل يف ق�سم وزارة التعليم العايل ،تطوير كبري للجميع من
ناحية امل�شاركة ،تنوع الور�ش والندوات والتي ت�صب يف اهتمامات احل�ضور .وكما �أ�شار د .اجلهيني �إىل �أن املعر�ض ي�سهم ب�شكل ف َّعال يف حتقيق �أهداف عدة ،منها
م�ساندة برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي عرب متكني الطالب من حتديد واختيار الوجهة الأكادميية املنا�سبة لهم؛ كي يلتحقوا بها ،كما ي�سهم املعر�ض
يف ت�سهيل مهمة الطالب والطالبات يف املقارنة بني اجلامعات العاملية والربامج والتخ�ص�صات الأكادميية التي توفرها من خالل توفري �أكرث من  450جهة ومنظمة
تعليمية يف مكان واحد وحتت �سقف واحد .كما �أن املعر�ض �سيرثي جهود م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة عرب اال�ستفادة من اخلربات الدولية يف قطاع التعليم
العايل ودعم توجه اجلامعات ال�سعودية نحو عقد برامج �شراكة علمية بحثية مع جامعات عاملية� ،إ�ضافة �إىل عقد اتفاقيات تعاون و�شراكة وتطوير بني اجلامعات ال�سعودية
واجلامعات الدولية.
و�أ�شاد كل من �سعادة امل�ست�شار الدكتور يو�سف اجلهيني امل�ست�شار وامل�شرف على املعر�ض الدويل للتعليم العايل و�سعادة الدكتور يو�سف حممدالهوي�ش امل�شرف
وامل�س�ؤول الأول واملبا�شرعلى عالقات املدار�س يف املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل� ،أ�شادا مب�شاركة املنطقة ال�شرقية بال�شكل املنظم واملتميز واعتربا �أن حتقيق
الهجريني خا�صة و�أهل املنطقة ال�شرقية عامة للمرتبة الأوىل كمجموعات يف زيارة املعر�ض واال�ستفادة من معطيات هذا التجمع لي�س بال�شيء الغريب ،فهنالك
كثري من املبادرات الإيجابية ت�صدر من هذه املنطقة الطيبة ،و�أ�ضاف الدكتور يو�سف بالقول :احلمد هلل،لقد ر�سم �أهل ال�شرقية الطريق ال�صحيح ملجارات تطور العلم
والتعليم و�سي�سريون ب�أذن اهلل على هذا املنوال حتى يتحقق حلم ريادة التعليم يف املنطقة وبكل �أمانة �سيتحقق ذلك بوقفة رجال نذروا �أنف�سهم وعلى كافة امل�ستويات
والأطياف فكان التكاتف الذي �أ�سفر عن �إيجابيات كبرية ح�سب ا�ستقراء ا�ستبيان الطلبة ومن�سقي املعر�ض هو دليل وا�ضح على حماولة اللحاق بالركب وذلك رغبة
من اجلميع يف �أن نرى من الأبناء ما يثلج ال�صدر ويقر العني فيكون داعيا الفتخارنا بجيل يقدر العلم والتعليم.
ان هذا املعر�ض �إحدى الو�سائل التي هدفت الوزارة من خاللها �إىل حتقيق ر�ؤية قيادتنا الر�شيدة لتطوير التعليم العايل يف كل املجاالت ،وتعزيز النقلة التي تعي�شها
اجلامعات ال�سعودية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ودعم جهودها لال�ستفادة من التجارب الدولية وحتقيق التعاون امل�شرتك مع اجلامعات واملعاهد العاملية بدعم ورعاية
مبا�شرة من خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل و�سمو ويل عهده الأمني
جدير بالذكر �أن وزارة التعليم العايل تنظم املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل يف دورته الرابعة خالل الفرتة من � 15إىل  18جمادى الثاين  1435هـ ،املوافق 15
�إىل � 18إبريل  2014م مبركز املعار�ض بالريا�ض.
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حتت رعاية حمافظ القطيف
متابعات

انطالق �أ�سبوع املرور اخلليجي «غايتنا �سالمتنا»
�سيهات/حممد الرتكي
د�شّ ن حمافظ القطيف خالد ال�صفيان فعاليات �أ�سبوع
املرور اخلليجي  30حتت �شعار ”غايتنا �سالمتك“
وتنظمه ادارة مرور املحافظة وذلك مدينة �سيهات.
و�شارك عدد من اجلهات الر�سمية واالجتماعية تعزيزاً
ملبد�أ ال�شراكة بني قطاعات الدولة احلكومية والأهلية
على اختالف �أهدافها.
وت�ضمن املهرجان �أركان توعية وتثقيفية تابعة للمرور
والدفاع املدين واملعهد املهني وم�ست�شفى املوا�ساة وريا�ض
القطيف الرائدة ،وجميعها تعنى بال�سالمة املرورية.
وبد�أ احلفل ب�آيات من الذكر احلكيم ثم كلمة مدير مرور
حمافظة القطيف ثم فال�ش توعوي ثم ن�شيد واوبريت
ان�شادي ثم فيلم توعوي �آخر ثم م�سرحية هادفة بعدها مت
تكرمي امل�شاركني والداعمني للفعاليات.
وعرب حمافظ القطيف خالد ال�صفيان عن �سعادته مب�شاركة
ادارة مرور حمافظة القطيف باحتفالية �أ�سبوع املرور
اخلليجي املوحد حتت �شعار ”غايتنا �سالمتك“ ،م�ضيفا،
ان برنامج احلفل �شمل على فعاليات جميلة موجهة لفئة
ال�سائقني وفئة الأطفال املتواجدين ب�شكل مكثف.
وبني �أن املعر�ض امل�صاحب على هام�ش االحتفالية
يعك�س �صورة لبع�ض االمور االيجابية التي يجب على
قائد املركبة التقيد بها من و�سائل �سالمة.

وقال مدير �إدارة مرور القطيف
�سعيد م�شبب القحطاين ،فعاليات
�أ�سبوع املرور اخلليجي  30تهدف
اىل ن�شر ثقافة الوعي والتقيد
بالأنظمة ل�سالمة ال�سائق و�أ�سرته.
و�أ�شار �إىل �أن الدرا�سات �أثبتت
�أن احلادث املروري مرتبط بثالثة
�أ�سباب هي ال�سائق ،املركبة،
الطريق ويعترب ال�سائق يف املرتبة
الأوىل ب�سبب خمالفته لأنظمة
القيادة.
و�أ�شار �إىل �أن ال�سلوكيات املرورية
مطلب عام ويف نف�س الوقت فان
م�س�ؤولية االرتقاء بالوعي تكون
بالإح�سا�س امل�شرتك من اجلميع .
و�أعدت رو�ضة ريا�ض القطيف الرائدة حلفل االفتتاح
ن�شيداً بعنوان ”من حقي الأمان“ من كلمات م�شرفة
الأن�شطة بالرو�ضة نوال اجلارودي و�إنتاج �أمنار ميديا ،وقام
ب�أدائه ومتثيله على امل�سرح  12طف ًال من �أطفالها.
و�ألقت الطفلة ”جود ال�سادة“ من رو�ضة الرائدة �شعراً
باللغة العامية وجهت فيه ر�سال ًة توعوية عن ال�سالمة
املرورية وحب الوطن ،وقدم الأطفال �أي�ضاً خالل تكرمي

راعي احلفل ال�صفيان ن�شيدا بعنوان "عمري ال�سعودية.
وقالت نوال اجلارودي� :إن العمل بد�أ منذ �أكرث من ع�شرة
�أيام من �أجل اختيار وتدريب الأطفال وتهيئتهم ليوم
احلفل والذي كانت نتيجته �إبداعاً ومتيزاً على امل�سرح
و�أمام كل احل�ضور من م�س�ؤولني و�أولياء �أمور.
و�أ�ضافت� :أن امل�شاركة جاءت من خالل توا�صل �إدارة
مرور القطيف مع �إدارة اجلمعية والرو�ضة من �أجل
التعاون يف حفل و�أركان مهرجان �أ�سبوع ال�سالمة املرورية
الثالثون.

عبد اللطيف النمر يعر�ض جتربته يف العمل التجاري بجمعية خري
نظمت جمعية خري لقاء مميزا مع رجل الأعمال ال�سعودي عبد
اللطيف النمر يف مركز دعم املنظمات التابع لوزارة التنمية
االجتماعية وذلك لعر�ض جتربته املتميزة بالعمل التجاري.
ا�ستعر�ض ال�شيخ عبد اللطيف النمر باللقاء جتاربه الذهبية
مبينا �أثر �سلوك طريق التجارة م�شجعا ال�شباب �إىل �ضرورة تبني
مبادرات جتارية من �أجل حتقيق جناح مبهر ير�ضي طموحهم
وحما�سهم.
وقد نوه النمر ب�ضرورة ا�ستثمار طاقة ال�شباب وتطوير الأفراد وامل�ساهمة ب�إيجاد فر�ص
الإجناز والإنتاج ،الفتا ب�ضرورة تفعيل الأدوار من قبل املنظمات الأهلية وتقدمي الدعم
من قبل احلكومات على حدٍ �سواء ،و بالتايل خلق �شراكة حقيقية باملجتمع ،الفتا
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بوجوب ا�ستثمار فر�ص اجلهات التمويلية لإجناح امل�شاريع التجارية اخلا�صة.
وقد دعا ال�شباب ب�ضرورة املناف�سة وحتقيق الإجناز والإنتاج من خالل الدخول يف معرتك
التجارة منوها بعدم االعتماد على انتظار مقعد الوظيفة والذي رمبا يكون حمدود يف
حني �أن مقعد التجارة متوافر وفيه  10/9من اخلري والرزق والربكة.
مو�ضحا �أن االجتهاد مطلب للنجاح يف العمل اخلا�ص و�إن كانت هناك خماطرة بوجود
خ�سارة ولكن الربح حليف املجتهدين بعد الثقة باهلل وبالنف�س .وقد اختتم بذكر جتارب
النجاح لبع�ض الدول كماليزيا و�إيران و�أوربا ودبي بنه�ضتها وتطور و�ضعها االقت�صادي.
ح�ضر اللقاء نخبة من رجال الأعمال اخلليجني وممثلي اجلمعيات الأهلية وفئة من
ال�شباب ممن رغب بت�أ�سي�س عمله اخلا�ص .واجلدير بالذكر �أن هذا اللقاء هو �سل�سلة من
برنامج تطوير الذات رقم  28الربنامج الفائز مبنحة وزارة التنمية االجتماعية.

برعاية الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي

نادي اخلليج يكرم  ١٦٥متفوق ًا
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متابعات

برعاية الدكتور عبد اهلل ال�سيهاتي رئي�س هيئة �أع�ضاء ال�شرف اقامت اللجنة االجتماعية بنادي اخلليج مهرجان تكرمي الطلبة
املتفوقني يف ن�سخته الثالثة ع�شر.
ا�شتمل التكرمي على  ١٦٥طالباً متفوقاً من خمتلف مدار�س مدينة �سيهات للعام الدرا�سي  ١٤٣٤/١٤٣٣هـ �إ�ضافة لعدد من
الالعبني املتفوقني درا�سياً يف جميع العاب النادي� ،إ�ضافة ملدر�سني �سيهات املتقاعدين بعد نهاية خدمتهم يف قطاع التعليم.
رئي�س جمل�س الإدارة اال�ستاذ فوزي البا�شا كانت له كلمة تطرق فيها �إىل �أهمية موا�صلة دعم الطالب املتفوقني وحتفيزهم ليوا�صلوا
الإبداع والتفوق  ،كما �شكر يف كلمته راعي احلفل الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي وبقية الرعاة.
�أما رئي�س هيئة �أع�ضاء ال�شرف فتوجه بكلمته للطالب و�أولياء �أمورهم مطالباً �إياهم مبوا�صلة التميز والعطاء والتفوق وذلك من �أجل
خدمة الوطن  ،و�أ�شاد الدكتور ال�سيهاتي بالتعليم وباملعليمن الذين يعدون مبثابة البذرة لهذه الأجيال .
بعد ذلك حتدث مدير مدر�سة �صهيب الرومي االبتدائية الأ�ستاذ حجي الن�صر نيابة عن املعلمني معترباً يف كلمته �أن جهود �أولياء
الأمور هي املكملة لدور املعلمني وهي ما من �ش�أنه �أن جتعل الطالب متفوقاً ومتميز م�ؤكداً يف ال�سياق ذاته �أن تطور املجتمع ورقيه
من خالل الطالب املتفوقني معرباً عن �سعادته بزيادة �أعداد الطاللب املتفوقني ،وكان ال بد �أن يكرم املعلم الذي �أفنى عمره
يف التعليم والت�أ�سي�س لتنمية املجتمع من خالل تربية الأبناء لذلك اختارت اللجنة الإجتماعية �أن تكرم املعلمني الذين افنوا
م�شوارهم يف قطاع التعليم وهم :
الأ�ستاذ من�صور عبداهلل �سالم مدير مدر�سة �سيهات الثانوية.اال�ستاذ �أحمد مهدي ال�شويخات مدر�س مادة اللغة االجنليزية مبدر�سة �سيهات املتو�سطةالأ�ستاذ ر�ضي احمد الغمغام مدر�س مادة اللغة االجنليزية مبدر�سة ابن القيم الثانويةالأ�ستاذ عبداجلليل حممد �صالح املح�سن مدر�س الرتبية البدنية من مدر�سة الكندي االبتدائيةاال�ستاذ �صالح اخلواهر مدر�س مادة الريا�ضيات مبدر�سة �سيهات املتو�سطة.كما مت تكرمي اال�ستاذ عبداحلميد مهدي ال�شافعي على جهوده يف العمل على م�شروع �صفوف امل�ستقبل مبدر�سة ابن خلدون
االبتدائية.
و�أثنى ال�سيد عي�سى ال�سيهاتي ع�ضو جمل�س الإداره ورئي�س اللجنة الإجتماعية والعالقات العامة بالنادي على وقفة الراعي
الر�سمي للحفل وجميع الرعاه وقال كل الأعمال الإجتماعية مل ولن ترى النور لوال دعمكم و�أمثالكم ودعى اجلميع الإ�ستفاده
من من�ش�أة النادي وختم حديثه ب حياكم بناديكم  ،وحتدث ع�ضو جمل�س الإدارة �أحمد عي�سى ال�سيهاتي وقال ن�شكرالراعي
الر�سمي رئي�س هيئة اع�ضاء ال�شرف الذكتور عبداهلل بن علي ال�سيهاتي لرعاية حفل التكرمي .
ومع ختام برنامج احلفل قدم راعي احلفل الدكتور عبداهلل ال�سيهاتي �شهادات التفوق والهدايا للطالب املتفوقني درا�سياً ثم متت
دعوة اجلميع لتناول وجبة الع�شاء يف هذه املنا�سبة .

مار�س 11 2014

متابعات

 20فائز ًا باملجل�س القر�آين امل�شرتك
ت�صوير /ح�سن احلمايل
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�أقام املجل�س القر�آين امل�شرتك يف القطيف
والدمام م�سابقة احلفظ اخلام�سة لعام
1435هـ  ،با�ست�ضافة وتنظيم ملتقى القر�آن
الكرمي بالدمام.
و�شارك يف امل�سابقة  64مت�سابقا من عدة
جلان قر�آنية من املنطقة ومملكة البحرين ،
ت�أهل منهم  20مت�سابقا للنهائيات.
و �أقيمت الت�صفيات النهائية يف مقر جمل�س
ال�سيد علي ال�سيد نا�صر بالدمام يف حفل
بهيج ازدان بح�ضور ال�سادة والعلماء
الأفا�ضل وحفظة كتاب اهلل واملهتمني به
وح�شد من امل�ؤمنني.
واختتمت امل�سابقة بكلمة املجل�س القر�آين
امل�شرتك قدمها الأ�ستاذ عبد العلي �آل كرم
بالنيابة عن رئي�س املجل�س القر�آين الأ�ستاذ
�إبراهيم الزوري  ،ثم كلمة الراعي الر�سمي
للم�سابقة �سماحة ال�شيخ عبد الكرمي
احلبيل.
بعدها اعتلى من�صة التكرمي وتقدمي اجلوائز
كل من �سماحة ال�سيد علي ال�سيد نا�صر
و�سماحة ال�شيخ عبدالكرمي احلبيل مبعية
رئي�س املجل�س القر�آين امل�شرتك الأ�ستاذ
�إبراهيم الزوري ،ورئي�س املجل�س ال�سابق
الأ�ستاذ عبد العلي �آل كرم  ،ورئي�س ملتقى
القر�آن الكرمي بالدمام الأ�ستاذ حبيب

امل�ستوى الثاين حفظ الأجزاء :30-29
اجلربان .
وقد ُبد َء التكرمي بت�سعة من �أعمدة امل�سابقة الأول :علي ح�سني حممد ال�صفار
الثاين :ال�سيد ح�سن جواد ح�سن ال�سادة
وهم جلنة التحكيم.
بعدها ّمت تكرمي الداعمني للم�سابقة �سماحة الثالث :فا�ضل عبد الكرمي ح�سن �آل فردان
ال�سيد علي ال�سيد نا�صر ال�سلمان الذي
احت�ضن امل�سابقة يف جمل�سه املبارك  ،ثم امل�ستوى الثالث :30 -28
تكرمي الراعي الر�سمي للم�سابقة �سماحة الأول :مهدي حممد قا�سم �أبو �سعيد
الثاين :عبد اهلل �أحمد حممد �آل مبارك
ال�شيخ عبد الكرمي احلبيل.
ثم تكرمي جلنة تراتيل الفجر ب�صفوى الثالث :علي �أ�شرف حبيب ال�صادق
مل�شاركتها املميزة يف امل�سابقة خلم�س �سنوات الرابع :حممد ها�شم �سعيد �آل علوي
على التوايل وح�صدها للكثري من جوائزها
 ،ثم تكرمي اللجنة املنظمة على ريادتها يف امل�ستوى الرابع :30 - 26
الأول :علي خ�ضر علي الغا�شي
التنظيم املميز للم�سابقة .
وكذلك مت �سحب خم�س جوائز للجمهور الثاين :ال�سيد منتظر ها�شم املو�سوي
الثالث� :أ�سامة �شكري مريزا �آل �سيف
احلا�ضرين.
بعدها مت تكرمي املت�سابقني الذين مل يحالفهم
امل�ستوى اخلام�س الأجزاء :30 - 25
احلظ بالفوز باملراكز الأوىل.
ثم تكرمي املت�سابقني الفائزين باملراكز الأوىل الأول :ال�سيد حممد ها�شم علوي ال�شرفا
الثاين :عدنان �صادق علي ح�سن
فكانت كالتايل:
الثالث :حممد علي �سعيد �آل �إبراهيم
امل�ستوى الأول حفظ  30جزء:
الأول :ال�سيد هادي حمزة
امل�ستوى ال�ساد�س :30 -23
الثاين :ح�سن حممد امل�سلم
الأول :ال�سيد عبد الزهراء فاخر
�صادق جعفر من�صور خمي�س
الثاين :ح�سني حممد ح�سن �آل �إ�سماعيل
علي وجيه ال�صفواين
الثالث :ح�سن زكي حممد احلميد

العدد 38

مار�س 13 2014

ال�شاعران املاجد والب�صري
يفوزان مب�سابقة رئة الوحي يف ن�سختها الثانية
متابعات

�ضمن م�سابقة رئة الوحي ال�شعرية لعام 1435هـ
2014م �أقام منتدى الكوثر الأدبي بالقطيف حفله
اخلتامي للم�سابقة وذلك بح�سينية ال�سنان بالقطيف.
حيث مت من خالل احلفل الذي ا�ستمر ل�ساعتني
ون�صف ال�ساعة قراءة الن�صو�ص الثمانية الفائزة ب�شقيها
الف�صيح وال�شعبي يف جو مفعم بالرتقب واالهتمام من
نخب ال�شعراء والأدباء واملتذوقني الذين ملئوا مقاعد
القاعة املعدة للحفل عن بكرة �أبيها
فبعد االفتتاح ب�آيات عطرة من القر�آن الكرمي رتلها القارئ
ال�شاب الع�ضو بلجنة �سبل ال�سالم م�صطفى الفرج ,قدم
عرف احلفل رئي�س اللجنة الإعالمية ملنتدى الكوثر
ال�شاعر فريد النمر كلمة املنتدى والتي تناول فيها �سمة
امل�سابقة و�أهميتها من حيث ات�ساع رقعة امل�شاركة هذا
العام والذي و�صل ملائة وثالثة ع�شر ن�صاً من خمتلف
الوطن العربي والإ�سالمي و�أ�شاد �أي�ضا بدور حا�ضرة
حمافظة القطيف يف ريادة ال�شعر عرب الأزمنة املختلفة
وح�ضورها العربي القوي والالفت يف امل�شهد ال�شعري
معر�ضا ملا و�صل له هذا الفن من منو فارع ورائع ومدى
�أ�صالته يف ن�صرة الدين احلنيف من خالل االحتفاء
بنبي الرحمة حممد �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم .
ومن ثم قدم ال�شاعر الكبري مقدمي احلفل الأ�ستاذ
با�سم العيثان ال�شعراء وزميله يف التقدمي ال�شاعر املبدع
علي مكي ال�شيخ ال�شعراء امل�شاركني تباعا وقراءة جلنة
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التحكيم لكل ن�ص على حده تخلل القراءة ال�شعرية
وقفة وفاء لتكرمي الدكتور بجامعة امللك فهد للبرتول
لدرا�سة الآداب وعلوم اللغة الدكتور �أحمد بن ال�شيخ
حممد تقي املعتوق حيث قدم ال�شاعر يا�سر الغريب
نبذة عن جهود الدكتور يف حياته العلمية والنتاج
الكبري الذي �أثرى به املكتبة الأدبية واللغوية تبع فقرة
التكرمي هذه االحتفاء ب�ضيف امل�سابقة لهذا العام من
�سلطنة عمان ال�شاعر حممد احلارثي الذي �أتى �ضيفا
على امل�سابقة وقراءة ن�صا نبويا متوا�شجا مع ن�صو�ص رئة
الوحي .
بعدها ا�ست�أنف ال�شعراء امل�شاركون قراءة ن�صو�صهم كما
ا�ست�أنف احلكام القراءة على الن�صو�ص ب�شكل موجز .
بعدها كرم ال�شعراء الفائزون باملراكز الع�شرة املت�أخرة
و�إعطائهم �شهادات امل�شاركة .

ال�شخ�ص و�أخيه ال�شاعر ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص وكان
ممن �ساهم يف التكرمي كل من رئي�س نادي ال�شرقية
الأدبي الأ�ستاذ خليل الفزيع الدكتور ال�سيد عدنان
ال�شخ�ص وال�سيد ها�شم ال�شخ�ص والأ�ستاذ ناجي بن
داوود احلرز رئي�س منتدى الينابيع الهجرية وال�شيخ عبد
الكرمي �آل زرع رئي�س منتدى الكوثر الأدبي بالقطيف
والدكتور علي فرحان من مملكة البحرين ال�شقيقة .
من بعد ذلك �أعلنت النتائج للم�سابقة لي�أتي الرتتيب
على النحو الآتي:

الفائزون بالرتتيب ل�شعراء الف�صحى
املركز الأول ال�سيد �أحمد املاجد-القطيف
املركز الثاين ال�شاعر ر�ضا الدروي�ش  -البحرين
املركز الثالث ال�شاعر هادي ر�سول  -القطيف
ومن ثم كرم حكام الف�صيح وهم:
املركز الرابع ال�شاعر ح�سني العابد  -البحرين
الأ�ستاذ على بن مال طاهر البحراين  ,الأ�ستاذ حم�سن املركز اخلام�س ال�شاعرة نهى �آل فريد  -القطيف
ال�شربكة  ،الأ�ستاذ رائد اجل�شي .
الفائزون بالرتتيب ل�شعراء ال�شعبي
املركز الأول ال�شاعر و�سام الب�صري  -العراق
ومن بعد ذلك كرم حمكمي �شعر الف�صيح
الأ�ستاذ ال�شيخ عبد الكرمي �آل زرع ,واال�ستاذ با�سم املركز الثاين ال�شاعر �صادق ال�سويد  -القطيف
املركز الثالث ال�شاعر حيدر العا�شور  -الأح�ساء
العيثان والأ�ستاذ عي�سى العلق .
وعند ذلك كرم الرعاة املمثلني يف رعاية ال�سيد باقر املركز الرابع ال�شاعر ح�سن املعيبد  -الأح�ساء

بور�شه carrera s 911
�إعداد:عبدالكرمي فائز عبدالكرمي ال�سنان

عامل ال�سيارات

نبذة عن �شركة بور�ش :

هي �شركة املانية ت�صنع �سيارات فاخرة ذات اداء عايل  ,ن�ش�أت ال�شركة وابتد�أت يف
عام  1931م على يد املهند�س النم�ساوي فاردينياد بور�شيه الذي �صمم اول �سيارات
فولك�سواجن وبد�أ ت�صنيع بور�شه طراز  911منذ  1963م .
متار�س �شركة بور�شه ن�شاط التجاري من مبيعات و�صيانة عرب وكيلها لدى اململكة
العربية ال�سعودية �شركة �ساماكو.
ال�شكل اخلارجي :

تت�ألق بور�شه (كاريرا ا�س) ب�شكلها الريا�ضي الفخم� .صنع هيكل ال�سيارة من �سبيكة
من ال�صلب املقاوم لل�صد�أ مع الأملونيوم حتى يوفرلل�سيارة هيكل خفيف الوزن.و تتميز
ب�أربعة ماخرج للعادم وتت�ضمن ال�سيارة مبا يربو عن  18لونا خارجيا.ومتتاز بخم�سة
عجالت خمتلفة الت�صاميم يختارها العمالء ح�سب الرغبة.
املق�صورة الداخلية :

تتميز من الداخل بالطابع الريا�ضي اجللي املت�سم بالفخامة العريقة التي ت�ؤدي اىل
املتعة بالقيادة والرفاهية وتوفر بور�شه ت�سعة اللوان من اجللود الطبيعية .واجلدير بالذكر
ان �شركة بور�شه توفر لعمالئها امكانية طلب املركبةباملوا�صفات اللتي يرغب بها الزبون.
املحرك :
الدفع يتم على العجالت اخللفية مبحرك ذي �ستة ا�سطوانات ب�سعة  3.8ليرتات ,بقوة
 400ح�صان عند  7400د/د ,وعزم مقداره  325رطال-قدما عند  5600د/د ب�سبع
منر  ,و بت�سارع من  100-0كم ب  4.1ثوان.

مناف�سني ال�سيارة:

1-Audi R8 V8
Lamborghini Gallardo-2
Nissan GTR-3
Mercedes SL-4
5-BMW M6

�آرائي يف ال�سيارة من حيث جتربتي ال�شخ�صية :

ال�سيارة جملية جدا من حيث ال�شكل اخلارجي والداخلي ,واداء ال�سيارة قوي جدا
وخا�صة عندما ت�ضغط زر (�سبورت بل�س) الذي ي�ؤدي اىل ا�ضهار اقوى اداء و ت�سارع
لل�سيارة والذي ي�ؤدي اي�ضا اىل انطباع �سيارات الفورمال 1وقيادة ال�سيارة ب�شكل عام
ممتعة وثابته على الطرقات  ,و�صوت العادم كان �صوت جبار جدا ,وهي من ال�سيارات
التي ت�ستحق ال�شراء.
عدد اال�سطوانات
عدد الليرتات
الت�سارع من  100-0كم
ناقل احلركة
ال�سرعة الق�صوى
�سعر املركبة

V6
L 3.8
S 4.1

اوتوماتيكي
km/h 304

يبدا ال�سعر من  355الف ريال �سعودي
العدد 38
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وفيات

والدة �شفيق �آل �سيف �إىل رحمة اهلل
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة فاطمة
عبداحلميد ال�سنان �أرملة املرحوم احلاج علي
ح�سن ال�شيخ �سليمان �آل �سيف ،والدة كل
من :املهند�س �شفيق رئي�س نادي الرتجي وفايز
وح�سني و�سامي وحممد وهاين وه�شام وي�سام
�أ�سرة جملة اخلط تتقدم بخال�ص العزاء �إىل �أ�سرة
الفقيدة �سائلني املوىل العلي القدير �أن يتغمدها
بوا�سع رحمته ويدخلها ف�سيح جناته و�إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون.

املرحوم احلاج �سلمان �إبراهيم �آل عيد

انتقل �إىل رحمة اهلل احلاج �سلمان �إبراهيم �آل عيد
والد كل من :في�صل ،حممد و املرحوم عادل ،فايز،
طالل� ،أ�شرف.و�أ�سرة اخلط تتقدم بخال�ص العزاء
�إىل �أ�سرة الفقيد ب�أحر التعازي �سائلني املوىل القدير
�أن يتغمده بوا�سع رحمته �إنه �سميع جميب و�إنا هلل
و�إنا �إليه راجعون.
ال�شاب ريان جمال القديحي
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل ال�شاب ريان جمال
طه القديحي ،عن عمر يناهز  17عاماً �إثر حادث
مروري .
�أ�سرة اخلط تتقدم بخال�ص العزاء �إىل �أ�سرة الفقيد
�سائلني املوىل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع
رحمته ويدخله ف�سيح جناته �إنه �سميع جميب .

ال�شاب على �أحمد ال�سيهاتي

انتقل �إىل رحمة اهلل ال�شاب علي �أحمد ال�سيهاتي.
و�أ�سرة اخلط تتقدم �إىل والد الفقيد و�إىل عميد
الأ�سرة الدكتور عبد اهلل بن علي ال�سيهاتي و�أ�سرته
ب�أحر التعازي �سائلني املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع
رحمته وي�سكنه الف�سيح من جنته وال حول وال قوة
�إال باهلل العلي العظيم.

احلاجة �سكينة �إبراهيم على املادح

احلاجة بدرية عبد احل�سني �آل يا�سني

املرحوم حمرو�س �آل
حمرو�س زوج الفقيدة

انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة بدرية
عبد احل�سني �آل يا�سني ،زوجة احلاج املرحوم/
حمرو�س �أحمد �آل حمرو�س ،والدة كل من:
الدكتور حممد وبدر و�أ�سامة وهبة وزهراء.
و�أ�سرة اخلط تتقدم بخال�ص العزاء �إىل �أ�سرة الفقيدة
�سائلني اهلل �أن يتغمدها بوا�سع رحمته وي�سكنها
الف�سيح من جنته �إنه �سميع جميب .
ال�شاب ح�سني يعقوب الأ�صمخ
تنعى مدر�سة �سلمان الفار�سي االبتدائية بالقديح
املعلم ال�شاب ح�سني يعقوب الأ�صمخ � ،أمني مركز
م�صادر التعلم.
و�أ�سرة اخلط تتقدم بخال�ص العزاء لأهله وذويه
�سائلني من املوىل القدير �أن يتغمده بوا�سع املغفرة
والر�ضوان و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
ال�شاب علي �سعود الهنيدي
تنعى مدر�سة العوامية املتو�سطة ال�شاب علي
�سعود عبدالر�سول �آل هنيدي �إثر حادث يف
منطقة العوامية �.أ�سرة جملة اخلط تتقدم بخال�ص
العزاء �إىل �أ�سرة الفقيد و�إىل �إخوانه حممد و �أحمد
و مرت�ضى وعبداهلل �سائلني املوىل العلي القدير �أن
يتغمده بوا�سع رحمته ويدخله ف�سيح جناته �إنه
�سميع جميب .
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املرحوم مو�سى الن�شمي
زوج الفقيدة

انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة �سكينة �إبراهيم
علي املادح زوجة املرحوم احلاج مو�سى جواد
الن�شمي والدة كل من �أحمد� ،سمري  ،ح�سني ،
علي .
�أ�سرة جملة اخلط تتقدم بخال�ص العزاء �إىل �أ�سرة
الفقيدة �سائلني املوىل العلي القدير �أن يتغمدها
بوا�سع رحمته ويدخلها ف�سيح جناته و�إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون.
احلاج �شبيب بدر ال�شبيب
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج �شبيب بدر ال�شبيب
�أبو بدر والد كل من :الأ�ستاذ بدر ،يحيى ،مهدي ،
ح�سني ،عبداجلليل ،هاين  ،حممد  ،علي .
�أ�سرة جملة اخلط تتقدم بخال�ص العزاء �إىل �أ�سرة
الفقيد �سائلني املوىل العلي القدير �أن يتغمده
بوا�سع رحمته ويدخله ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب .
احلاج الأ�ستاذ عبد اهلل عبد الواحد العلوان

انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج الأ�ستاذ عبد اهلل
عبد الواحد العلوان �أبو �سامر،ح�سن ,ح�سني ,علي,
حممد� ،سمر ،زهراء ،فاطمة زينب ،و خديجة.
�أ�سرة جملة اخلط تتقدم بخال�ص العزاء �إىل �أ�سرة
الفقيد �سائلني املوىل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع
رحمته ويدخله ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب .

اخلطيب العبدالعال
�إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل اخلطيب
مال جواد بن ح�سن بن مال حممد
جواد عبدالعال عن عمر ناهز
الت�سعني عاما.
تتلمذ على يد ابن عم والده املال
احلاج عي�سى بن علي �آل عبد
العال  ،وتعلم خاللها القراءة
والكتابة والقر�آن ومبادئ اخلطابة
 .بد�أ ت اخلطابة مع ال�شيخ املريزا
ح�سني ح�سن �صالح الربيكي
لفرتة من الزمن ،بعدها التحق
باملرحوم اخلطيب املال علي بن
ح�سن الطويل يف اخلطابة ملدة تزيد
عن خم�سة وثالثني عام َا وذلك يف
عدة ح�سينيات بالقطيف وقراها
وخ�صو�صا لدى ال�شيخ من�صور بن
عبد اهلل البيات يف ح�سينية البيات
بالقطيف وكان يتخلل ذلك ذهابه
للحج كمر�شد ديني .بالإ�ضافة
ملار�سته للخطابة مع العامل البحريني
ال�سيد عبد اهلل الغريفي ب�سوريا
وال�سيد ح�سن الزلزلة بالكويت
وكذلك بدولة الإمارات العربية
املتحدة.
اخلط التي �آملها تتقدم لأ�سرته
وحمبيه ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير �أن يرحمه وي�سكنه
الف�سيح من جناته و�أن يلهم
الفاقدين بال�صرب وال�سلوان �.إنه
�سميع جميب.

ثقافة

ال�شاب �أحمد ريا�ض �آل �إبراهيم �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�شاب �أحمد ريا�ض �آل �إبراهيم جنل الدكتورة فتحية اجلامع
�أثر حادث �سقوط �أليم يف بانيو ال�سباحة ،يذكر �أن ال�شاب املرحوم يدر�س يف الثالث
الثانوي و�أحد الطالب املتفوقني ووحيد والديه من الذكور.
�أ�سرة جملة اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم لوالده املهند�س ريا�ض ووالدته الدكتورة
فتحية وللأ�سرتني الكرمييتني �آل �إبراهيم واجلامع ب�أحر التعازي القلبية �سائلني اهلل
العلي القدير �أن يرحمه وي�سكنه الف�سيح من جناته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان،
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

وا�صل �آل مبارك �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل وا�صل �آل مبارك ( الأوجام) و�أ�سرة جملة اخلط تتقدم
بخال�ص العزاء �إىل �أ�سرة الفقيد �سائلني املوىل العلي القدير �أن يتغمده بوا�سع رحمته
ويدخله ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب .

�صمت الرحيل

يف رثاء وا�صل

ال�شاعر  :علي �آل مبارك

جرح تغلغل يف الأح�شاء يبكيها
ي��اوا���ص��ل اخل�ير �إن اجل���رح �آملنا
هذا الفراق الذي م��ازال يجه�شنا
وكنت فينا �صديقا ط��اب خمربه
�آجامنا ارفعي ثوب الأ�سى كمدا
ف��غ��اب يف حلظة ه��زت �ضمائرنا
وا�ستعظم النا�س يوما قد رحلت به
جلنة اخل��ل��د حتظى بالنعيم بها

وي��ن��دب ال���روح نعيا يف مراثيها
وروح��ك اليوم قد فا�ضت لباريها
يف كل �شرب غ��دا للنا�س يرويها
ن��ع��م ال���ويف ب���دار �أن���ت راعيها
ع��ل��ى ف���راق ع��زي��ز ظ��ل غاليها
و�أيقظت غافال من ه��ول مافيها
�صمت الرحيل ب��دار راح بانيها
دار ال��ق��رار جتلى حكم هاديها

موفق حمزة جميد املاجد
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املهند�س �شاكر �آل نوح لــ

والدي كان معلمي الأول و هو القدوة و املـثل الأعلى

تربَّ ُ
يت يف بيئة منفتحة ومل �أجد �صــــــ
حوار /ف�ؤاد ن�صر اهلل� ،سلمان العيد
حينما يتحدث املهند�س �شاكر �آل نوح ف�إن ثمة جتربة رائدة ورمبا فريدة
هي جزء من تاريخ املنطقة ال�شرقية وحتديدا حمافظة القطيف ،فهو ابن
القطيف البار ،الذي ولد يف جزيرة تاروت ،وق�ضى ب�ضع �سنوات يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،اتبعها بــ  29عاما من العمل املتوا�صل وامل�ضني يف
�أروقة ودوائر البلديات� ،شهد خاللها كافة النقالت النوعية التي ت�شهدها
بالدنا اليوم ،وكان م�ساهما فاعال يف درا�ستها ومتابعة تنفيذها ..هذه
التجربة من العمل احلكومي العام باتت الآن يف متناول العمل احلر ،لتقدم
للمجتمع م�شروعات عقارية تتبنى �شعار اجلودة وال�ضمان ،ك�أي �سلعة تباع
وت�شرتى..
حتدث املهند�س �آل نوح عن الن�ش�أة ،والدرا�سة ،واالبتعاث ،والوظيفة ،ف�ضال
عن التجربة الرائدة يف انت�شال نادي الهدى العريق من �أزمته الإدارية
واملالية ،واالنتقال �إىل �سوق العقار من بوابة العمل احلر .وكان �صريحا
ودقيقا ،مل ي�ش�أ �أن يذكر �أحدا من زمالء الطفولة واملدر�سة ،ال ل�شيء �سوى
خ�شية �أن ين�سى �أحدا ،ذاك لتمتعه بعالقات اجتماعية وا�سعة ،ويحظى
باحرتام اجلميع� ..أحب املجتمع واملجتمع �أحبه ،لكنه ـ مع ذلك ـ خ�ص
باحلديث التايل:
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جمادى الأوىل 1435هـ
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منظر جوي حلي الد�شة بتاروت من�ش�أ ال�ضيف

�صورة قدمية حلمام تاروت وقلعتها حيث ولد ال�ضيف

ال�ضيف يف ال�ساد�سة من عمره

والد ال�ضيف املرحوم
احلاج �أحمد �آل نوح

ـــــــدمة ثقافية يف املجتمع الأمريكي
ــ من املعروف �أن املهند�س �شاكر �آل نوح ،من مواليد جزيرة تاروت،
كيف كانت بيئة اجلزيرة يف بداية حياتكم؟
ــ يف البداية �أ�شكر جملة اخلط على ا�ست�ضافتي ،و�أمتنى لها وللقائمني عليها املزيد من
التوفيق والنجاح ..ويف احلقيقة �أنا ولدت يف جزيرة تاروت ،وحتديدا يف �شهر جمادى
الأوىل  1380هـ يف حي الديرة ،وقد تربيت يف كنف الوالد رحمه اهلل تربية �صاحلة
مليئة بالقيم و املثل و الأخالق و التجارب ،و كان يل مبثابة ال�صديق ،فهو معلمي الأول
و هو القدوة و املثل الأعلى يف تفكريه وعالقاته و وانفتاحه ..ون�ش�أت يف الديرة التي
كانت متثل املركز ال�سكني لأهايل اجلزيرة وقلبها الناب�ض باحليوية و احلراك التجاري و
الثقايف و االجتماعي ،يف حني �أن باقي مناطق اجلزيرة �أما زراعية ي�سكنها املزارعون �أو
مطلة على البحر وي�سكنها ال�صيادون ..فالديرة منطقة قدمية مبنازلها املتجاورة املرتا�صة مع
بع�ضها كقلوب �أهلها ،وتكرث بها املجال�س املفتوحة التي كانت عامرة بالرواد من خمتلف
الأعمار ،مما جعل الأهايل وك�أنهم �أ�سرة واحدة ،كل واحد يعرف كل �شيء عن
الآخر ..فهناك حياة اجتماعية قوية ،لأن املنطقة متقاربة ،والديوانيات مفتوحة،
فكل احلوادث االجتماعية ت�سمع عنها مف�صال يف املجال�س ،خا�صة و�أن تلك
الفرتة مل ت�أت الكهرباء بعد �إىل املنازل يف تاروت ،بالتايل فال �إنارة وال و�سائل
اعالم حديثة كالتي نراها اليوم ..وجزيرة تاروت ـ كما هو معروف ـ واحة غ ّناء
بنخيلها البا�سقة و �أ�شجارها اليانعة و عيونها الفوارة ،ويحيطها البحر من خمتلف
اجلهات ،ف�ضال عن املواقع الأثرية التي تت�سم بها اجلزيرة من قبيل قلعة تاروت،
وحمام تاروت ،والعني العودة ،وق�صر ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب الفيحاين
(تاجر الل�ؤل�ؤ ال�شهري) ،تلك مناطق كانت جاذبة للكل ،حيث يق�صدها الزوار
من خمتلف املناطق ،خ�صو�صا من الأجانب الذين يزورون اململكة� ،أو يعملون
لدى �شركة �أرامكو..تلك املرحلة كانت جميلة ال زلت �أتذكر تفا�صيلها حلظة
لدي �أ�شياء كثرية ال زالت عالقة بالذهن ،فالرتاث
بلحظة و�أع�شقها ،فقد زرعت ّ
والنخيل والبيئة االجتماعية والزيارات املتبادلة هي التي �أ�س�ست �أ�شياء كثرية يف
داخلي ،رمبا مل �أ�شعر بها يف ذلك الوقت ،وهي التي �صقلت �شخ�صيتي ومواهبي
يف فرتة مبكرة.

ــ وكيف كان توا�صلك مع املجال�س والديوانيات االجتماعية
حينها؟
جدي لأمي (احلاج على املعلم رحمه اهلل) من املجال�س
ـ يف احلقيقة كان بيتنا ،وبيت ّ
املفتوحة ،التي يق�صدها الكثري من النا�س من �أبناء املجتمع و العلماء و امل�شايخ و الأدباء
من داخل و خارج اململكة طوال ال�سنة ،ففيها يتم تداول الأخبار و مناق�شة خمتلف
الق�ضايا و املوا�ضيع ،و�أ�ستطيع �أن �أقول ب�أين تعلمت الكثري من القيم والآداب من خالل
تواجدي يف تلك املجال�س العامرة.
ــ ماذا عن املدر�سة؟
ــ حينما بلغت �سن ال�ساد�سة التحقت باملدر�سة ،وهي الأوىل يف جزيرة تاروت،
بل ت�ستطيع القول �أنها الوحيدة فال يوجد غريها ،وهي مدر�سة تاروت االبتدائية� ،أو
ما تعارف عليها با�سم "مدر�سة الغايل" ن�سبة اىل م�سمى النخل التي بنيت عليه يف

ت�صوير  /ه�شام الأحمد

املهند�س �شاكر �آل نوح يتحدث للخط مع رئي�س التحرير ف�ؤاد ن�صراهلل ومدير التحرير �سلمان العيد
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مع وفد من �أمانة املنطقة ال�شرقية
مع �صاحب ال�سمو امللكي �سعود بن نايف

مع �صاحب ال�سمو امللكي حممد بن فهد يف مهرجان اجلنادرية عام 2012م

مع بع�ض زمالء العمل

الطريق الزراعي امل�ؤدي �إىل املقربة ،وحينما التحقنا باملدر�سة
بطريقة �صحيحة كما ميكنه الكتابة �أي�ضا� ..أما الألعاب
طويال
زمنا
التجارة
تركت
وجدنا جمتمعا جديدا نوعا ما ،فيه التزام وان�ضباط �أكرث ،مع
التي تتم خارج املدر�سة يف فرتات الع�صر ويف ايام اجلمعة
زمالء جدد ،ويف احلقيقة كانت مرحلة جميلة برغم �صعوبتها ،وعدت لها بعد التقاعد من فهي �ألعاب ب�سيطة و لها ارتباط بالبيئة املحلية و قد ذكرها
فمن خاللها �أتيحت لنا فر�صة االحتكاك مع �شباب و�أطفال من
الدكتور عبد اهلل العبد املح�سن يف كتابه الألعاب ال�شعبية .
العمل احلكومي
�شتى مناطق جزيرة تاروت ،وقد ن�ش�أت لدي جمموعة �صداقات
ــ من املعروف �أن ال�شخ�ص تنمو مواهبه من
ال زالت م�ستمرة حتى اليوم ،لأنها عالقات بريئة وا�ستمرت
خالل هواياته يف �سنواته الأوىل ،فماذا
يف براءتها.
�أ�سعى لتقدمي منتج عقاري كانت هواياتك حينها وا�ستمرت معك حتى
ــ ماذا عن املدر�سني يف تلك املرحلة؟
هذه اللحظة؟
اجلودة
�ضمانات
على
يعتمد
ــ كان مدير املدر�سة يف ذلك الوقت الأ�ستاذ فهد الرزيحان
ــ منذ نعومة �أظفاري و�أنا �أهوى القراءة ،فقد كان لدى
وكان رجال فا�ضال ،على عالقات وا�سعة مع الآباء يف جزيرة
الوالد مكتبة �صغرية حتتوى كتبا �أدبية وثقافية ودينية ،وكان
تاروت ،لذلك مل يكن هناك �أي جمال لأي خمالفة من قبل
يقتني اجلرائد واملجالت ،فك ّنا نقر�ؤها و نداوم على قراءتها،
الرزيحان ،والهارون،
�أي طالب ،وكان معه مدر�س فا�ضل �آخر يدعى �سلطان البنعلي
حتى بعد �أن ت�صبح قدمية ،ويف وقت الحق كنت ا�شرتي
ال
أ�سماء
�
والبليهي
والبنعلي،
وكان رجال ودودا و مربيا فا�ضال �أي�ضا يحب الأدب ،وكان
اجلرائد واملجالت والكتب ،وكنت �أحر�ص على قراءة جملة
يد ّر�سنا مواد الدين ويتحفنا ببع�ض الأ�شعار اجلميلة و الق�ص�ص
العربي منذ �أ ّيام املرحلة االبتدائية ،وهي جملة ذائعة ال�صيت
ميكن ن�سيانها
ال�شعبية ذات املدلوالت املواعظ و احلكم االجتماعية ..كما
و كانت م�صدرا مهما من م�صادر الثقافة و املعرفة يف تلك
�أن املدر�سني يف تلك الفرتة كانوا على م�ستوى عال من
الفرتة.
االنفتاح والثقافة والتميز ،يغلب عليهم اجلن�سية الفل�سطينية ،مع عدد حمدود جدا من ــ ماذا عن املرحلة املتو�سطة؟
مكملة للمرحلة االبتدائية ،فقد كانت هي الأخرى املدر�سة
املدر�سني ال�سعوديني ،فكانت تلك الفرتة هي فرتة نك�سة حزيران  1967فح�ضرت ــ جاءت املرحلة املتو�سطة ّ
الق�ضية الفل�سطينية يف حوارات املدر�سني مع بع�ضهم ،ويف �أحاديثهم معنا �أي�ضا ،فكانوا الوحيدة يف جزيرة تاروت ،وقد ات�سعت دائرة العالقة مع الطالب يف هذه املرحلة ،عدا
يعلموننا العديد من املو�ضوعات املتعلقة مبعاناة ال�شعب الفل�سطيني ،وكنا ن�سمع منهم �أن الفارق الكبري هنا هو اندالع حرب اكتوبر يف �شهر رم�ضان املبارك و كنا حينها يف
بع�ض الأنا�شيد الثورية ،ولأن و�سائل الإعالم حمدودة ،وما ي�أتينا هو من تلقني املدر�سني ،املدر�سة ،فكنا ن�شعر بالفرح والزهو باالنت�صار العربي ،ويف هذه املرحلة �أي�ضا تط ّورنا فكريا
الأمر الذي �أحدث ارتباطا بيننا كمواطنني �سعوديني مع الق�ضية الفل�سطينية ،ف�صرنا ـ بحكم ال�سن ف�صرنا ندخل يف نقا�شات مع املدر�سني حول العديد من الأفكار اجلديدة
من خالل ذلك ـ نتابع الأخبار ،ونحر�ص على ا�ستماع الراديو من قبيل �صوت العرب ،والق�ضايا املختلفة� ،إذ �صارت لدينا معلومات �أكرث ،و�صرنا جنادل املدر�سني مبا لدينا من
وللأ�سف كنا حينها ن�سمع عن االنت�صارات العربية فقط يف معركة الكرامة بدون هزائم معلومات و �أفكار ،كما توافق دخول املدر�سني امل�صريني يف تذلك الفرتة ف�صار هناك ما
اىل �أن جاءت املفاج�آت فيما بعد.
ي�شبه التالقح الفكري بني خمتلف اجلن�سيات.
ــ لعل �س�ؤاال يخطر يف الذهن يف هذا اجلانب ،وهو ما تقييمكم ــ من من املدر�سني تذكرهم خالل تلك الفرتة؟
للم�ستوى العلمي يف تلك الفرتة؟
ـ لعل يف هذا املقام �أ�شيد مبدير املدر�سة الأ�ستاذ �إبراهيم الهارون (يرحمه اهلل) ،فقد كان
ـ رغم �أن الو�سائل تقليدية بحتة� ،إال �أن االهتمام بالدرا�سة كان قويا ،وبالن�سبة يل كنت مربيا فا�ضال ،كان البع�ض ينظر له على انه مدر�س او مدير �شديد ،بينما هو مدير يتعامل
من الطلبة متو�سطي امل�ستوى حيث كان معنا زمالء �أكرث تفوقا ،لكني ـ مع كافة زمالئي مع الطلبة ب�شدة �أبوية ،وقد تعر�ضنا لعدة عقوبات قا�سية منه ،ومل يكن يف ّرق بني �أحد،
ـ ومنذ �أن كنا يف ال�صف الثالث �أو الرابع االبتدائية كنا قادرين على القراءة والكتابة حتى �أنه كان يعاقب اخاه �صالح كان طالبا معنا يف ذلك الوقت ،بالأ�سلوب نف�سه.
بال�شكل ال�صحيح ،فالطالب يف هذه املرحلة ي�ستطيع �أن يقر�أ اجلرائد واملجالت والكتب ــ وكيف �صار الو�ضع يف املرحلة الثانوية؟
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ال�ضيف ي�شرح ل�سمو الأمري �سلطان بن �سلمان والأمري جلوي بن عبد العزيز
يف ملتقى الرتاث عام 2013م

ــ بالن�سبة للمرحلة الثانوية فالو�ضع بات خمتلفا� ،إذ مل تكن الدرا�سة يف تاروت ،بل
ذهبنا �إىل مدر�سة القطيف الثانوية ،فتو�سعت دائرة العالقات ،كون تلك املدر�سة ت�ضم
معظم الطالب بالقطيف الكربى (با�ستثناء �أبناء �صفوى و�سيهات) ،بالتايل املزيد من
االنفتاح وال�صداقات والعالقات ،والتي متت من خالل الزمالة والرحالت واملواقف
الطريفة و املنا�سبات املختلفة ،وكان مدير املدر�سة �آنذاك هو الأ�ستاذ حمد اخلالدي،
والذي كان ي�سري على خطى فهد الرزيحان و�إبراهيم الهارون حيث كانوا ميار�سون دورا
�أبويا يف املدر�سة و كانوا حري�صني كل احلر�ص على الطلبة.
ــ ماذا بعد املرحلة الثانوية؟
ــ �أنهيت املرحلة الثانوية يف العام  1979وكان البعثات قد توقفت قبل ذلك العام
ب�سنة ،فذهبت �إىل �أمريكا على ح�ساب الوالد ،وكانت العملية نقلة نوعية من جزيرة
تاروت والقطيف �إىل �أمريكا.
ــ �أمل ت�شكل لك هذه النقلة �صدمة ثقافية معينة؟
ــ ال مل ت�شكل يل �أي �صدمة تذكر ،بحكم �إنني من اجليل الذي انفتح على احلياة،
وكنا مع الوالد كثريي ال�سفر خالل الإجازات ال�صيفية ،فقد �سافرنا �إىل العراق وايران
و�سوريا ولبنان و م�صر ،كما �أن الوالد كان حري�صا لأن نرافقه يف ن�شاطه التجاري يف
الإجازات ال�سنوية والأ�سبوعية ،مما �أتاح يل فر�صة االحتكاك بالعديد من الأ�شخا�ص
خا�صة و�أن النطاق اجلغرايف لن�شاط الوالد التجاري كان يف الدمام واخلرب ور�أ�س تنورة،
وهي مناطق حديثة حتوي جن�سيات خمتلفة ،هذا ف�ضال عن �أن الوالد كان يتعامل مع
خمتلف الكماليات كال�ساعات مبختلف �أنواعها و العطور واملالب�س والإك�س�سوارات
وغري ذلك ،بالإ�ضافة �إىل العقارات �ضمن �شراكته مع خمتلف التجار و على ر�أ�سهم العم
الفا�ضل علي ال�صديق رحمه اهلل الذي كان مبثابة الأخ مع الوالد رحمهما اهلل ،و كانا
كثريي ال�سفر ملختلف الدول للم�شاركة يف املعار�ض التجارية و ا�سترياد الب�ضائع املتنوعة،
فهذه الأجواء �أتاحت جماال للتعاطي مع نطاق وا�سع من النا�س ،خا�صة من اجلن�سيات
غري ال�سعودية ،وات�سعت هذه الدائرة اي�ضا حينما انتقل الوالد للعمل يف �سوق عيال
نا�صر التي كانت مبثابة ال�سوق املركزية التي ت�ستقبل خمتلف �أطياف املجتمع ،خ�صو�صا
العاملني يف الن�شاط التجاري ،ف�ضال عن �أن هناك مت�سوقني من خارج املنطقة ال�شرقية،
بل من غري ال�سعوديني كانوا يت�سوقون يف الدمام ،وكانت احلركة التجارية قوية �آنذاك
لأننا يف ع�صر الطفرة ،هذا التقاطع مع خمتلف اللغات واجلن�سيات ،جعلتني �شخ�صا ذا
قابلية للتفاعل مع املجتمع الأمريكي ،ومل �أ�شعر ب�أي �صدمة ،و�إمنا هي نقلة نوعية قي
م�ستوى التعاطي مع نوع �آخر من اخلدمات و املرافق.

مع حمافظ القطيف خالد ال�صفيان

ــ وكيف كان الو�ضع يف �أمريكا؟
ــ بد�أت درا�سة اللغة يف والية �ألينويز يف مدينة �شامبني ،التي كانت مبثابة مدينة جامعية،
ثم انتقلت �إىل والية انديانا ودر�ست الهند�سة املعمارية ،وجاء ذلك بناء على رغبة داخلية
لدرا�سة هذا التخ�ص�ص ،واخرتت مو�ضوع تخطيط املدن ،وكانت تلك الفرتة خ�صبة
�أي�ضا �إذ الدائرة ات�سعت �أكرث و�أكرث لت�شمل زمالء �سعوديني من الريا�ض وجدة والدمام
وجيزان ومكة املكرمة و من دول عربية �أخرى و �أجانب �أي�ضا ..ويف احلقيقة وجدت يف
�أمريكا احرتام الوقت ومنح الثقة وامل�صداقية ،وهناك تر�سخت لدي قيم االن�ضباط التي

مع بع�ض الأ�صدقاء يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1982م

يف مدينة �شيكاجو ب�أمريكا عام 1979م
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مع بع�ض زمالئه ومعايل املهند�س عادل فقيه
وزير العمل عندما كان �أمني جدة يف �أمريكا

�ضمن وفد من �أهايل القطيف مع معايل وزير ال�صحة
د.عبد اهلل الربيعة عام  2014م

مع �صديقه علي احلليلي يف �أمريكا

هي قيم عميقة يف ديننا احلنيف ،فهناك �أنظمة وقوانني يحرتمها الكل ،ق�ضيت هناك
خم�س �سنوات ،كنت �أنزل يف ال�صيف كل عام لق�ضاء �شهر رم�ضان املبارك بني الأهل
و الأقارب و �أ�ستمتع ب�أكل و مطبخ الوالدة يحفظها اهلل ،كما �أن طرق التعليم وطرق
البحث ف�ضال عن املكتبة الكبرية الهادئة القابعة يف مبنى �ضخم ب�ستة �أدوار ،وجدنا
الكل منهمكا على القراءة والتح�صيل برتكيز ،والالفت �أن هناك مكانا خا�صا اي�ضا
للإ�صدارات العربية التي كنا نتوق لها ،ولقراءتها ،والتحقنا بامللحقية ال�سعودية وتوا�صلنا
مع امللحق الثقايف ر�ضا كابلي الذي قام بتزويدنا باملجالت والإ�صدارات املحلية التي
كنا نتوق لقراءتها و متابعة �أخبار الوطن عن بعد ،وبعد خم�س �سنوات ق�ضيتها يف امريكا
فقد تزوجت يف ال�سنة الأخرية ،و�صمت �شهر رم�ضان يف تلك ال�سنة يف �أمريكا يف �شهر
يوليو ،وكان النهار طويال مع درجة حرارة مرتفعة ،ثم عدت اىل البالد حامال �شهادة
البكالوريو�س نهاية عام  ،1984ويف تلك ال�سنة وقبل �أن التحق ب�أي وظيفة قمت ب�أداء
فري�ضة احلج ،وكانت الأمور هناك �صعبة وغري مي�سرة كما هي الآن ،وبعد مو�سم احلج
وحتديدا يف �شهر حمرم  1404تقدمت اىل ديوان اخلدمة املدنية للح�صول على وظيفة،
ومن ذلك التاريخ ابتد�أت حياتي العملية الفعلية.

ــ �أين كانت املحطة الأوىل لن�شاطك العملي؟
ــ يف /29حمرم1405/هـ تقدمت �إىل املديرية العامة لل�ش�ؤون البلدية والقروية ،ومل �أكن
�أت�صور �أن ا�ستمر يف الوظيفة احلكومية فرتة طويلة ،ولكني بقيت حوايل  29عاما ،وهنا
ال بد �أن �أذكر �شخ�صا وطنيا التقيت به وكان �صاحب ف�ضل علي وهو الأ�ستاذ �إبراهيم
البليهي (مدير عام ال�ش�ؤون البلدية والقروية باملنطقة ال�شرقية �سابقا) الذي جاء من
الق�صيم ،وكان من الأ�شخا�ص املح ّبني لعملهم ب�شكل كبري ،فقد قال يل يف �أول مقابلة
يل معه ب�أنه يرحب بالكفاءات الوطنية ،ويرى �ضرورة �أن ت�أخذ فر�صتها و عمل بكل جهد
على حتوير الوظيفة التي تنا�سب تخ�ص�صي ،فكان يل ذلك فالتحقت باملديرية (�إدارة
التخطيط العمراين) وكان مديرها العام املهند�س عبا�س الها�شم و هو �شخ�ص حمرتم و
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مع بع�ض الأ�صدقاء وال�ضيوف
من دولة الكويت

من الكفاءات الوطنية املخل�صة و �أكن له كل حب و تقدير ،ويف تلك الفرتة �شهدنا ركودا
كبريا لوجود تغيري �إداري يف هيكل املديرية حيث قل�ص دورها الإداري و �سلخت منها
املناطق احليوية مثل الدمام و اخلرب و القطيف و الأح�ساء و حفر الباطن ،فبدافع من حب
القراءة وحب العمل كنا جنل�س بالأر�شيف نقر�أ التقارير الفنية و التخطيطية و الدرا�سات
املتنوعة و كذلك التقارير التي كان يعدها الأ�ستاذ �إبراهيم البليهي والتي حتمل جملة
يعدها على �ضوء
من املعلومات حول العديد من الق�ضايا وامل�شاكل البلدية التي كان ّ
جوالت ميدانية كان يقوم بها على كافة املدن والقرى يف املنطقة ال�شرقية ،وكان ير�سل
تلك التقارير مع توجيهات يتم �إعدادها ب�شكل م�ؤدب و�أنيق �إىل امل�س�ؤولني يف تلك املدن
والقرى ،وكان املدراء يتقبلونها بكل رحابة �صدر ..ويف احلقيقة �أن فرتة الأ�ستاذ البليهي
كانت عامرة ومليئة باحلراك الإداري و كنا نتوقع منها الكثري من الإجنازات� ،إال �أنه ترك
املنطقة بطلب من الأمري عبد الإله �أمري منطقة الق�صيم حينها ،فغادر املنطقة ،وترك ذكرى
ح�سنة ،وعني بدال منه الأ�ستاذ احمد امل�شعل ،و�شهدت املديرية هدوءا مطبقا حينها
ا�ستثمرت ذلك الفراغ مع بع�ض الزمالء لدرا�سة املاج�ستري يف جامعة امللك فهد للبرتول
و املعادن يف جمال هند�سة و �إدارة الت�شييد.
ــ وماذا بعد ذلك املوقع؟
ــ لقد كان الأخ املهند�س �شفيق ال�سيف مديرا للتخطيط العمراين ببلدية منطقة
القطيف ،التي كانت م�ستقلة ماليا و�إداريا و ترتبط مبا�شرة بوزارة ال�ش�ؤون البلدية و
القروية ،وقد مل�ست منه حر�صا كبريا على جلب الكفاءات للعمل يف البلدية ،ف�أقنعني
باالنتقال معه اىل بلدية منطقة القطيف ،وهذا ما مت بالفعل عام  1406حيث مت �إر�سال
طلب من البلدية للمديرية و متت املوافقة من خالل الندب ،فعملت مع املهند�س
ال�سيف �سويا يف �إدارة التخطيط العمراين ،بعدها ويف العام 1407هـ مت تعيني املهند�س
زايد اجلمعة رئي�سا لبلدية القطيف الذي جاء من الوزارة بالريا�ض و �صدر قرار ب�ضم
البلدية �إىل �أمانة الدمام التي �أن�شئت حديثا ،و املهند�س زايد اجلمعة رجل عملي �سعى
لإحداث م�شاريع جديدة ،وجلب ميزانية جيدة ،وعمل ب�صمت ،ومل ي�ستمر طويال و يف
عام  1411فقد انتقل للعمل يف الوزارة و هو ي�شغل حاليا وكيل وزارة م�ساعد للتخطيط
و الربامج يف بعد �أن قدم خدمات جليلة للمنطقة .و يف تلك الفرتة مت تعييني نائبا ملدير
�إدارة التخطيط ببلدية القطيف وهو املهند�س نا�صر الكعبور ،و�صادف ذلك اندالع �أزمة
اخلليج بعد الغزو العراقي للكويت ،وقمنا بدور هام ال�ستقبال الإخوة الكويتيني ،و
�شكلت غرفة عمليات ،وو�ضعنا خططا للقيام ب�أدوار معينة يف حال حدث �شيء لو�ضع
العمالة الوافدة ،وقمنا بت�أدية ذلك الدور انطالقا من مبادئنا الوطنية ويف العام 1412
�ضمت الإدارة اىل �إدارة التخطيط العمراين يف �أمانة الدمام ،ومنها انتقلت �إىل الدمام،
حتت �إدارة �أمني الدمام معايل الأ�ستاذ زايد ال�سكيبي وهو رجل �صاحب ر�ؤية و قرار
وذو عالقات وا�سعة ،و�أقام م�شاريع كبرية يف املنطقة ال�شرقية لعل �أبزرها كورني�ش املنطقة
ال�شرقية برغم قلة الإمكانيات املالية �آنذاك ،ويف عهده عام  1416كلفت مبهام نائب مدير

�ضمن عدد من الأ�صدقاء بح�ضور حمافظ القطيف الأ�ستاذ
خالد ال�صفيان

مع د.علي ال�سواط ووزير الداخلية اللبناين ال�سابق مروان �شربل

املهند�س يت�سلم جائزة ممثال لأمانة املنطقة ال�شرقية
عام  2012م يف �شرم ال�شيخ

عام التخطيط العمراين يف �أمانة الدمام.
االت�صاالت ،ومديرية الطرق و النقل ،و�إدارة املرور ،وهي
بالعمل
أقنعني
�
ال�سيف
�شفيق
اجلهات امل�شرتكة مع الأمانة يف العمل امليداين.
ــ لقد تركت القطيف ،واجتهت �إىل الدمام،
ــ ماذا كان الهدف من هذه اللجنة ،وماذا
ولكن يف من�صب معني ،ماذا عملت ،وما الر�ؤية
يف بلدية القطيف
حققت من �إجنازات؟
التي كنت تتبناها؟
ـ الهدف هو ب�أن يتم التن�سيق املبا�شر بني هذه اجلهات ،ال �أن
ــ ويف عهد معايل املهند�س �إبراهيم بالغنيم (و قد كان
رجال مهنيا و عمليا يحب الإجناز بدون �ضجة �أو فرقعات عا�رصت "نك�سة يونيو" يف تعمل كل جهة مبفردها ،ومبعزل عن الآخر ،فتكون النتيجة
هي عمل ع�شوائي م�شوه ولي�س بذي جودة ،لكنا �صدمنا
�إعالمية و قد �أعطى الوكالء و املدراء العامني �صالحيات الإبتدائية ،و�شعرت بانت�صار
بعقبة �أخرى هي �أن امليزانيات ذات م�صادر خمتلفة و غري
وا�سعة لتنفيذ اخلطط بعيدا عن البريوقراطية �أو الدخول يف
�أكتوبر يف املتو�سطة
متوافقة ،وهذه �إ�شكالية �أعاقت كثريا عمل اللجنة برغم الكثري
التفا�صيل الدقيقة التي قد ت�ؤخر الإجناز بدون �إ�ضافة) ويف
من الإجنازات و حاولنا �إجراء درا�سات عدة حول خمتلف
عام 1418كلفت مبهام الإدارة العامة للتخطيط العمراين و
طرق التن�سيق من خالل عمل خطة توافقية لتنفيذ امل�شاريع
كان نطاقها الإ�شرايف كافة مدن و حمافظات املنطقة ال�شرقية
با�ستثناء حمافظة الأح�ساء و كانت تلك الفرتة مهمة يف عملنا ،فكان العزم ـ مني مع بحيث تكون هناك جدولة للعمل ،ب�أن تقوم الأمانة ب�شق الطرق ومتهيدها ،وت�أتي مديرية
زمالئي ـ لإحداث نقلة على م�ستوى الدرا�سات و الإجراءات و التنظيم ،وقد مت ذلك املياه وتقوم بعملها ،ثم الهاتف والكهرباء ،و �صارت لدينا ا�شكاالت يف م�س�ألة ال�صرف
بدعم مبا�شر من قبل امل�س�ؤولني يف الأمانة وعلى ر�أ�سهم وكيل الأمني للتعمري و امل�شاريع ال�صحي ،ولكن هناك تقارب يف وجهات النظر ،وقد مت عمل درا�سة �أولية عن �إنفاق
املهند�س جمال بن نا�صر امللحم و هو من القيادات الوطنية الكفوءة التي عملت معهم و اخلدمات ،وهي عملية ناجحة على املدى الطويل يف املناطق اجلديدة ،و �صعبة يف املناطق
�أفتخر بهم و هو �صاحب ر�ؤية فنية عميقة و يعمل بكل جد و �إخال�ص و ب�صمت و يتميز القدمية ،وبد�أ �أن هناك �إح�سا�سا بالآخر يف عملية التن�سيق و �أوجدنا لغة م�شرتكة و �أر�ضية
بالتوا�ضع و �إحرتام الآخر و خدمة النا�س ،و�أمتنى له كل خري ،وكذلك يف الوزارة ممثلة يف واعدة لتفعيل هذا الدور ،فقد كنا جنتمع �شهريا على م�ستوى املندوبني و مدراء امل�شاريع
وكالة الوزارة لتخطيط املدن بقيادة و كيل الوزارة امل�ساعد الدكتور عبد العزيز اخل�ضريي عدا االجتماعات العديدة للجان امل�ساعدة ،و كل ثالثة �أ�شهر على م�ستوى املدراء
الذي ا�ستفدنا من �أفكاره و ر�ؤيته ال�شيء الكثري و هو �صاحب جتارب و نظريات يف جمال العامني ،ومن خالل هذه اللجنة ا�ستطعنا الو�صول اىل �إيجاد نظام �آيل لرخ�ص احلفريات
تخطيط املدن و هو ي�شغل حاليا وكيل �أمارة منطقة مكة املكرمة ،و كذلك املهند�س عبد و�ضبط اجلودة بعد �أن تع ّرفنا على الإ�شكاالت ،و هو يعمل حاليا يف حا�ضرة الدمام و
العزيز العبد الكرمي و كيل الوزارة لل�ش�ؤون الفنية الذي �أحدث نقلة نوعية يف كثري من نتمنى �أن يعمم على م�ستوى بقية املناطق و البلديات لتعم الفائدة املرجوة ،ولكن تظل
الأنظمة و اللوائح ،وكانت تلك بداية الطفرة اجلديدة ،لت�شمل تخطيط مناطق جديدة يف م�شكلة ترتيب امل�شاريع و �أولوياتها قائمة فال بد من وجود هيئة عليا للإ�شراف على
املنطقة ،ف�أجرينا درا�سات تخطيطية كبرية ،كانت تركز على م�ستقبل املنطقة،
فكانت �شبكة الطرق هي مفتاح عملنا ،ف�أجرينا درا�سات كثرية لفتح حماور
جديدة من الطرق ،وكانت طموحاتنا عالية ،رغم �أن االمكانيات كانت
متوا�ضعة بالقيا�س مع تلك الطموحات ..ف�شهدنا يف تلك الفرتة تد�شني عدة
م�شاريع نراها اليوم قائمة مثل الواجهة البحرية بالدمام و اخلرب ،و م�شاريع
اجل�سور والأنفاق و تطوير املناطق املركزية ،فما نراه اليوم هو نتاج درا�سات
تلك الفرتة ..ويف العام  1426و مع جمئ معايل املهند�س �ضيف اهلل العتيبي
ارت�أى نقلي �إىل من�صب مدير عام تن�سيق امل�شاريع بالأمانة و م�ست�شار للأمني
لل�ش�ؤون الفنية ،وكانت نقلة خمتلفة يف العمل ، ،فهذه الإدارة مل تكن موجودة
من قبل ،و حاولنا �أن نحدث �شيئا جديدا وامليزانية بد�أت تتطور ،ومت تفعيل
دور التن�سيق بني الأمانة وخمتلف الدوائر احلكومية ف�شكلنا جلنة عليا لتن�سيق
امل�شاريع برئا�سة الأمني ،وم�شاركة مدراء �شركة الكهرباء ،ومديرية املياه ،و�شركة
املهند�س �شاكر و رئي�س التحرير
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تنفيذ امل�شاريع لتقوم بعملية تنظيمها و تن�سيقها وتكون جهة واحدة ال عدة جهات
خمتلفة ،وذلك لتاليف الهدر والت�شويه الذي جنده يف م�شاريعنا التنموية للأ�سف.

ــ وبعد ذلك اين ا�ستقر بك املقام؟

ــ بعد فرتة طويلة من العمل مع ا�شخا�ص متميزين خالل م�سريتي العملية ،وبعد
الدخول يف دوامة العمل امل�ضني ،حان التفكري لتغيري منط العمل و االجتاه اىل م�سار
فقدمت طلبا للتقاعد ،مل ت�أت املوافقة عليه �إال بعد ثالث �سنوات من املحاوالت،
�آخر ّ
وذلك بناء على رغبة الأمني مني يف البقاء ،والذي ا�ستجاب بناء على رغبتي بعد ذلك،
ومل �أكن �أريد التقاعد لغر�ض الراحة والركون ،بل خلو�ض جتارب جديدة فدخلت
مرحلة جديدة هي مرحلة الن�شاط التجاري و العقاري اخلا�ص.
ــ بعد �سنوات من العمل احلكومي الر�سمي ،قررت العمل يف القطاع
اخلا�ص ،امل تكن امل�س�ألة تنطوي على �شيء من ال�صعوبة؟
ــ يف الواقع �أنا مل �أكن بعيدا عن �أجواء القطاع اخلا�ص ،فنحن قريبون من ال�سوق ،بحكم
ن�شاط الوالد يف التجارة و العقار وارتباطنا به ،فحينما اتخذت قرار التقاعد كانت لدي
�أجندة من الأعمال وجدت �أين البد �أن �أقوم بها ،وال يتم ذلك �إال من خالل القطاع
اخلا�ص ،وعلى الرغم من كوين تلقيت عرو�ضا عديدة للعمل يف عدد من ال�شركات،
لكني كنت مرتددا ،لأين كنت �أرغب يف عمل حر� ،أكون �صاحب القرار فيه ،فتقاعدت
عام  1434وا�ستكملت مع �إخواين ما بد�أناه يف ت�شكيل �شركة �آل نوح العقارية ..لذا
فلم ا�شعر ب�صدمة العمل اخلا�ص ،لأين مار�سته بطريقة �أو ب�أخرى ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،مع العلم �أن هناك اختالفا كبريا بني العمل يف القطاع احلكومي عنه يف القطاع
اخلا�ص ،الذي يت�صف ب�شيء من املرونة وحرية القرار ،وال�شعور بتحقيق الإجناز و يحتاج
اىل قرارات �سريعة و جريئة و قد يحمل بع�ضها الكثري من املخاطر و امل�س�ؤولية املبا�شرة،
لكنه ملئ باملتعة �أي�ضا و بعيد عن العمل الروتيني املكرر.
ــ ملاذا العقار على وجه اخل�صو�ص؟
ــ رغم تركيزنا على العقار �إال لدينا �شراكات يف جماالت جتارية وا�ستثمارية متعددة،
فنحن �أع�ضاء م�ؤ�س�سون ل�شركة مناهل العلم (مدار�س القطيف الأهلية) ،ف�أنا يف الوقت
احلا�ضر رئي�س جمل�س �إدارة هذه ال�شركة ،كما �أن عندنا �شراكة مع �شركة احتاد امل�ستقبل
التي تهتم بال�صناعات الغذائية املعتمدة على الدواجن بعد ان مت و�ضع حجر �أ�سا�س
امل�شروع يف القرية العليا ،و�سوف يكون هناك ا�ستكمال للم�شروع يف جوانب عديدة ..اما
تركيزنا على العقار فنظرا مل�شكلة الإ�سكان و الطلب ال�شديد على الأرا�ضي و الوحدات
ال�سكنية فقد اجتهنا و ركزنا على هذا امل�سار و لكن يف جعبتنا الكثري من الأفكار التي
قد ترى النور قريبا ب�إذن اهلل تعاىل ،ويف املجال العقاري لدينا خمطط دانة الرام�س وهو
خمطط كبري نقوم بتطويره بال�شراكة مع كل من طالل الغنيم وعبداهلل بن حممد بن زيد
�آل �سليمان وعجالن العجالن من الريا�ض و هم من رجال العقار و لديهم �سجل حافل
بالإجنازات العقارية و نحن نعتز ب�شراكتهم ون�سعى معا لأن نوفر يف هذا املخطط كافة
24
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املقومات واخلدمات كي يكون خمططا منوذجيا خ�صو�صا �أن موقعه متميز يخدم �شتى
بلدات حمافظة القطيف ومنها القطيف و القديح و العوامية و �صفوى و ميثل واجهة
بحرية رائعة بطول حوايل �أربعة كيلو مرتات ،ونحن يف املراحل النهائية يف امل�شروع ،نتوقع
خالل عدة �أ�شهر و تنتهي �أعمال التطوير وهو يت�ألف من  3000قطعة �أر�ض �سكنية و
جتارية ،ولدينا طموح لأن نقوم بالبناء يف هذا املخطط ،وقد خ�ص�صنا م�ساحة � 80ألف مرت
مربع لإن�شاء جممع جتاري متكامل  ..وكذلك لدينا م�شاريع عقارية حيوية يف القطيف
واجل�ش والعوامية واخلربواجلبيل ،و نحن ن�ؤمن بال�شراكات الفاعلة و املنتجة يف خمتلف
املجاالت اال�ستثمارية و التجارية و ال�صناعية.
ــ على ماذا تعتمد ر�ؤيتكم للتطوير العقاري؟
ــ نعتمد على توفري منتجات متنوعة و متكاملة لها ب�صمة مميزة ،وتعنى باجلودة و
املوا�صفات املنا�سبة ،حتى تكون لدينا ا�ستمرارية يف ال�سوق مبا ير�ضي اهلل �سبحانه و
تعاىل ،وهذا ال ي�أتي بالع�شوائية و�إمنا باملنتج املتميز ،ونحر�ص �أن نوفر �ضمانات كافية يف
هذا اجلانب ،خا�صة و�أن ال�سوق ــ للأ�سف ـ مليئة بالغث و ال�سمني و ي�شوبها الغ�ش
املتعمد للأ�سف ،وهذا جزء من ر�سالتنا يف املجتمع ،وهو �أن نقدم منتجا متميزا ،ي�ضاف
�إىل م�شاركتنا العديدة يف الفعاليات االجتماعية املختلفة.
ــ على هذا هل تتوقعون انخفا�ضا يف ا�سعار العقار؟
ـ نحن يف هذا اجلانب ال نتوقع بانخفا�ض حاد يف ا�سعار العقار يف حمافظة القطيف
لأن هناك عوامل عدة تدفع بالأ�سعار نحو االرتفاع منها �شح الأرا�ضي واملحجوزات
و�أمور كثرية ،خا�صة يف ظل اجلاذبية التي تت�سم بها املنطقة ال�شرقية كونها منطقة �صناعية
وجتارية متقدمة ..مع العلم �أن انخفا�ض الأ�سعار هو �أمر يتمناه اجلميع ،فهو ل�صالح اجلميع
التاجر وامل�ستهلك على حد �سواء..
ــ �أال ترون �أن غياب كود البناء عقبة يف اطالق امل�شروعات على
م�ستوى عال من اجلودة؟
ــ يف معظم دول العامل املتقدمة يوجد هناك كود للبناء و هو عبارة عن موا�صفات قيا�سية
ملختلف عنا�صر و مكونات و مواد البناء ،و يوجد جهات ت�شريعية و �إ�شرافية لتنفيذ ذلك،
و�إن غياب كود البناء يف اململكة العربية ال�سعودية �أوجد خللآ كبريا يف جودة امل�شاريع
على خمتلف امل�ستويات �إال ما ندر و هو �أمر ملمو�س و �شاهد للعيان و ت�سبب يف هدر
للمال العام للأ�سف ،ولكن بعد طول انتظار �صدر كود البناء قبل حوايل ثالث �سنوات
و هو يف مرحلة التطبيق الأويل ..و كان يل �شرف امل�شاركة يف اللجان املتخ�ص�صة يف كود
البناء برئا�سة املهند�س حممد النقادي ،ولكن تطبيقه ال يزال بطيئا ،و�أجد �أن من املهم
تكليف �شركة لتقوم بدور املالحظة و املراقبة على عملية تطبيق الكود ،فهو حماية للرثوة
الوطنية و املال العام و اخلا�ص.
ــ كانت لديكم جتربة يف �إدارة نادي الهدى بتاروت ،كيف ت�صفون
تلك التجربة؟

ــ �أنا لي�ست لدي ميول ريا�ضيه كبرية ،ولكن خالل تلك الفرتة مر نادي الهدى
مب�صاعب ماليه كبرية وكان هناك فراغ �إداري و�أغلق النادي �أبوابه وكاد ُي�شطب من
القائمه فت�صدى جمموعه من �أفراد املجتمع للقيام بهذه امل�سو�ؤلية االجتماعية نحو
ال�شباب وانت�شال النادي من و�ضعه ال�صعب الحتواء ال�شباب و رعايتهم ور�شحوين
لرئا�سة جمل�س الإدارة ،وبالفعل عملنا معا كفريق عمل واحد للقيام بهذه املهمة ال�صعبة
والإمكانيات املحدودة حتى �أ�ستطاع النادي �أن يعود �إىل امليدان الريا�ضي ويحقق
العديد من الإجنازات والف�ضل بعد اهلل يعود �إىل طموح ال�شباب وعزميتهم القويه ورغبتهم
يف التفوق والإجناز ،واليوم النادي يوا�صل عطاءه و�إجنازاته وهلل احلمد وبرغم خروجنا من
جمل�س الإدارة �إال �أننا على توا�صل م�ستمر مع الإدارة احلاليه بخدمة النادي وحتقيق
طموح ال�شباب وخدمة املجتمع ،ون�سعى جميعاً لالرتقاء مب�ستوى النادي وت�أ�سي�س مقر
دائم منا�سب للنادي ونتمنى �أن نوفق لذلك.
ــ بناء على معطيات انتخابات غرفة ال�شرقية ،ماذا ت�أملون من
جمل�س �إدارة غرفة ال�شرقية اجلديد ،وحتديد جمل�س �أعمال
حمافظة القطيف؟
ــ الغرفه التجارية هي مبثابة �صندوق املعلومات التجاريه واالقت�صادية وبعد �أن قام
الرعيل الأول من التجار بدورهم يف بناء هذه املنظومة امل�ؤ�س�سيه بجهدهم وفكرهم
وعالقتهم وفق ما ارت�أوه منا�سباً حان الوقت ب�أن يقوم جيل ال�شباب بدورهم وم�س�ؤولياتهم
ملوا�صله امل�سرية بر�ؤية جديدة تتنا�سب مع احتياجاتهم وطموحاتهم و ع�صرهم وبالفعل
املرت�شحون يف هذه الدورة ميثلون هذا اجليل من ال�شباب..و�أرجو من مر�شح القطيف
املهند�س عبد املح�سن الفرج �أن يكون همزة و�صل بني القطيف والغرفه التجاريه ملزيد
من التوا�صل وتبادل الأفكار وتطوير العالقة التجارية بني خمتلف التجار وال�صناع يف
املنطقه ال�شرقية ويعمل مع بقية زمالئه يف الغرفة على تفعيل دور جمل�س �أعمال حمافظة
القطيف والرتكيز على دعم الكوادر ال�شابة لت�شجيعها يف الدخول يف معرتك التجارة و
ال�صناعة و �سوق العمل احلر.
ــ كيف هي عالقتكم باملجل�س البلدي؟
منذ ت�أ�سي�س املجل�س البلدي قبل �أكرث من ثمان �سنوات كنت على �صله قريبة باملجل�س
و ر�ؤ�سائه و�أع�ضائه بحكم عملي و عالقاتي مع معظمهم لتبادل اخلربات ومناق�شه الق�ضايا
واقرتاح احللول وقد �شاركت يف العديد من اللقاءات واالجتماعات مع املجل�س البلدي
يف حمافظه القطيف الذي يعترب من املجال�س ذات الن�شاط و احليوية يف املنطقة وقبل
�أيام ح�ضرت مع بع�ض الأخوة الأعزاء يف اجتماع اللجنة الفنية ملناق�شة امل�شاريع املقرتحة
مليزانية العام القادم والر�ؤية امل�ستقبلية املنا�سبة يف هذا الإطار نتمنى للبلدية و املجل�س
البلدي كل التوفيق و النجاح.

مع جمموعة من �شباب نادي الروبوت بالقطيف

ال�سرية الذاتية
ولد يف جزيرة تاروت عام 1960م و در�س فيها االبتدائية واملتو�سطة
ودر�س املرحلة الثانوية يف مدينة القطيف.
يف عام 1984م تخرج يف جمال الهند�سة املعمارية من جامعة انديانا
احلكومية يف الواليات املتحدة الأمريكية.
در�س املاج�ستري يف جمال هند�سة و�إدارة الت�شييد يف جامعة امللك فهد
للبرتول و املعادن
بد�أ م�شواره العملي مهند�سا يف ادارة التخطيط العمراين يف املديرية
العامة لل�ش�ؤون البلدية و القروية باملنطقة ال�شرقية عام 1405هـ
تدرج يف العديد من املنا�صب الإدارية ويف عام 1420هـ عني مديرا
عاما للتخطيط العمراين يف �أمانة املنطقة ال�شرقية.
يف عام 1426هـ عني م�ست�شارا للأمني ومديرا عاما لتن�سيق امل�شاريع
يف �أمانة املنطقة ال�شرقية.
يف جمادى الأول 1434هـ تقاعد من الوظيفة احلكومية و اجته اىل
القطاع اخلا�ص.
�شارك يف العديد من اللجان الأهلية والإجتماعية والفعاليات
الثقافية واملهرجانات.
تر�أ�س جمل�س ادارة نادي الهدى الريا�ضي بتاروت من عام 1420
حتى 1424هـ واليزال ع�ضو �شرف يف النادي.
�شارك يف العديد من امل�ؤمترات والندوات الداخلية و اخلارجية
واللجان والدرا�سات الإ�ست�شارية والفنية والإ�سرتاتيجية.
�شارك يف ت�أ�سي�س عدد من ال�شركات واجلمعيات منها:
�شركة مناهل العلم (للتدريب والتعليم).
�شركة احتاد امل�ستقبل (لل�صناعات الغذائية).
�شركة �آل نوح العقارية (للتطوير العقاري).
جمعية رعاية املعاقني يف حمافظة القطيف (جمعية حتت الت�أ�سي�س)
حاليا ي�شغل من�صب مدير عام �شركة �آل نوح العقارية.رئي�س جمل�س ادارة �شركة مناهل العلم.ع�ضو يف جمل�س ادارة �شركة احتاد امل�ستقبل.العدد 38
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مقوالت

مقوالت  ..درو�س وجتارب

�إعداد  :ال�سيد حممد امل�شعل

حياة الإن�سان درو�س وجتارب و�أعقل النا�س من �أخذ من اليوم عربة ومن الأم�س خربه لري�سم
أمل حتقق له الإجناز .
من عرثاته خطوات م�شرقه نحو امل�ستقبل الذي يفتح له �أبواب � ٍ
مبقوالت خا�صة نابعة من قلوبهم وجتربتهم
ومن هنا ي�شاركنا نخبة من الإخوة والأخوات
ٍ
يف هذه احلياة ليبثوا الأمل وينرثوا الورود لنتذوق ع�صارة لأجود �أنواع الع�سل امل�صفى منها .

مقوالت  ..درو�س وجتار ب

جميع روايات احلب يف التاريخ مل ت�صل لذرة من معاين
الع�شق الذي بثته زليخة ليو�سف(ع) يكفي �أنها ت�شم
ريحه كما �شمه �أبوه يعقوب(ع).
ال�سيد حممد امل�شعل
ال تبحث عن ال�سعادة يف غري
كلمة (احلمد هلل)
�آالء نافع حتيفاء

الإن�سان موقف ..
الرجل كلمة  ..واملر�أة حياء.
ن�سرين �سند
بع�ض ا�ﻷ �شياء ال نفهمها لي�س
�ﻷ نها �صعبة  ،بل �ﻷ ن املجتمع
�صعبها حتى ما عادت تتالءم
مع الفطرة!
زهراء اجلارودي

بال�صدفة !
ال وجود ملا ي�سمى ُ
حياتنا �إ�شارات علينا اتباعها.
�شادن احلايك

كن من تكن ولكن �إياك والوقوع
يف الأمرا�ض الباطنية  .احل�سد ،
العجب ف�أنها حتما �ستجعلك
يوما من الأيام مل تكن !!
تي�سري املطرود
26

�أ�ستيقظ قبل زغاريد الطري  ،ي�أتي
�إليك اخلري "
حممد �آل عمري
• هكذا هي احلياة نتغري دوماً
لكنها ال تتغري.
عماد �شروفنا

"الأمة التي ال َت�س�أل ُت�ؤكل"
ال�سيد فا�ضل ال�شعلة

جمادى الأوىل 1435هـ

ال ترتك قيادة ال�سفينة ما دامت
الرياح بيده جل جالله ..
علي عبد احلكيم القطان
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ال جتعل ل�سانك �سالحاً يكون
�سبباً يف هزميتك .
ميثم مهدي املحرو�س

بارعون يف الت�شكي  ..التذكر
 ..وتو�صيف اخللل الذي نعاين
منه  ..لكننا ننف�س عنه فيما
بيننا فقط � ..أي يف املكان اخلط�أ.
حممد �أحمد �آل حم�سن

حب
املنزل الذي ال يوجد فيه ٌ
هو �صحرا ٌء.

حممد �سعيد الدهان

عندما ت�ؤ�س�س مبادئك بقواعد
�صلبة و قوية فال تهتم بالأبواب
والنوافذ التي حتركها الرياح من
حولك !
عبري جليح
مت�سك دائماً مببادئك  ،وعامل
الآخرين ب�أخالقك الفا�ضلة ال
ب�أخالقهم .
د� .أمني �آل هاين
فكر كثريا بامل�ستقبل  ،لكن
(اياك) ان تن�سى احلا�ضر!".
حممد �آل حم�سن

ال�شم�س م َّنا غفلة ّ
كل
تهرب
ُ
ُ
ُ
م�سا ٍء  ،نحاول حلاقَها فنف�شَ ل،
بعد �أن �أنهكنا
تعتذ ُر �صباحاً َ
ُ
الليل و�أبعدها  ،ن�ساحمها لتهرب
م ّر ًة �أُخرى.
ح�سن �شروفنا
ال تقل يل �سنياً �شيعياً م�سلماً
م�سيحياً  ..قل يل �أنك �إن�سان
فقط ..
مهدي حكروه

الفرج بعد فوزه يف انتخابات غرفة ال�شرقية:
�إ�شراك عن�صر ال�شباب ت�سهم يف خلق واقع اقت�صادي يتنا�سب مع التطورات العاملية

لتكن �أهدافك و�أحالمك نابع ًة
من ذاتك وجت�سيداً لقيمك ﻻ
مفرو�ضة عليك من ا�ﻵ خرين.
حممد علي اخلنيزي
ال تلعنوا الأرق �أعطوه و�سادة هو
ابن �ضل طريق الليل فا�صطك
بالنهار.
�شيماء علي العبد اجلبار
لن يبقى كل �شي ٍء على حاله ؟
حتى ال�شم�س �ستك�سر القانون
يوماً ما وت�شرق غرباً لتعلن
النهاية.
عبد اهلل عبد الكرمي احلجري

حياتك مثل "الكتاب
الأبي�ض� "!.أنت الذي تكتب
فيه  ،ف�أح�سن كتابتك حتى
يكون "م�ؤلفا "!.ذا قيمة ح�سنة
يف الدنيا والآخرة!.
علي النا�صر �أبو غ�سان

متابعات

�إبرازك لكل نقاط قوتك لتكون
طافية على �سطحك يجعلها
يف مرمى اجلميع لقن�صها !!
نحتاج لإخفاء بع�ض اللآلئ
يف العمق.
زهراء احلبيب

�أعلنت نتائج انتخابات ع�ضوية جمل�س �إدارة غرفة ال�شرقية بعد مناف�سة
بني  21مر�شحا يتوزعون على  13مر�شحا �ضمن فئة التجار ،كما �أن هناك
قائمة ال�صناع ،وت�ضم  8مر�شحني ،فيما يتم تعيني «� 6أ�شخا�ص» تختارهم
الوزارة.
واحتل املهند�س عبد املح�سن الفرج املرتبة «الثالثة» بعدد �أ�صوات بلغت
« »556بفئة التجار ،مهديا الفوز لأهايل القطيف خ�صو�صا وناخبي املنطقة
ال�شرقية عموما.
وقال ،ان الفوز ميثل �صرخة مدوية بثقة الناخب بعن�صر ال�شباب يف حتريك املياه الراكدة يف جمتمع قطاع االعمال.
واكد املهند�س الفرج ،ان املناف�سة االنتخابية التي خا�ضها املناف�سون على قاعدة احلظوظ املت�ساوية احدثت تفاعال
كبريا يف جمتمع رجال االعمال .
ولفت اىل ان الرابح االول واالخري القطاع اخلا�ص ،ال�سيما وان اجلميع يتطلع ملجل�س ادارة متجان�س ومتنا�سق.
وطالب املهند�س الفرج ب�ضرورة �إ�شراك عن�صر ال�شباب يف اللجان املختلفة بغرفة ال�شرقية العطائهم الفر�صة ل�صنع
مرحلة جديدة ت�سهم يف خلق واقع اقت�صادي يتنا�سب مع التطورات العاملية.

املهند�س والفنان الوايل
وفن االنرت�سيا مبنتدى بوخم�سني
�أقام منتدى بوخم�سني الثقايف باملربز"الأح�ساء" لقاء للمهند�س والفنان عادل
الوايل حتت عنزان " فن التعامل مع اخل�شب"،حيث عر�ض املهند�س والفنان
عادل الوايل فنا عامليا اليوجد له امتداد يف الوطن العربي اال من خالل �أنامله
الفنية ؛�إنه فن التعامل مع اخل�شب .انه الفن الذي يعرف با�سم االنرت�سيا Intarsia
وهو يجمع مابني فن النجارة والنحت ولكن بوا�سطة ال�صنفرة.لقد امتع احل�ضور
ببداية هذا الفن يف داخله وكيانه انه عمل متوا�صل
ود�ؤب لأكرث من ع�شرين �سنة عا�ش فيها الفنان من
بداياته وهو مبتعث لأمريكا لأخذ �شهادة الهند�سة
امليكانيكية وكان يتلم�س هذا الفن هناك من خالل
املعار�ض الفنية لهذا النوع من التعامل مع اخل�شب
او من خالل لقا�ؤه مع املبدعني االمريكيني هناك،
وكيف تعلقت روحه بذلك الفن و�أخذ على عاتقه
نقل هذا الفن وت�أ�صيله يف الأح�ساء والوطن العربي
ب�أكمله .اداراللقاء املهند�س �إبراهيم الطويل.

النظرة واللم�سات ورنني
ال�صوت من اروع �أنفا�س احلب
بني الب�شر واالجمل منه �أن
تكون املحبة يف اهلل
فوز املبارك
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�سيمفونية ال�ضوء

ر حتت املاء

هز ًا للت�صوي

لتكن جا

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

Email: firas@alkhat.net - Twitter: @TheFiras Instagram: @MyHamasat

�أعداد وت�صوير :مدرب الغو�ص اال�ستاذ �شفيق علي جليح
على الرغم من �أنني ل�ست من هواة البحر �أو الغو�ص �إال انه لطاملا �شدتني ال�صور امللتقطة حتت املاء ولعل ال�سبب الثاين بعد روعة تلك املناطق هي انه مل
ي�سبق يل �أن ر�أيتها وال �أعتقد �إنني �س�أراها ب�شكل طبيعي و�صعوبة هذا الأمر يزيد من �إعجابي لتلك ال�صور.
مو�ضوعنا اليوم هو من �إعداد مدرب الغو�ص الأ�ستاذ �شفيق جليح و�أمتنى �أن يفيد كل هواة الت�صوير حتت املاء وكل من يطمح ب�أن يكون �أحدهم.

نتناول اليوم مو�ضو ًعا من �أهم املوا�ضيع التي يرغب مبعرفتها كث ٌري من هواة البحر والغو�ص �أال وهى كيفية الت�صوير االحرتايف حتت املاء.
�إنَّ من �أول ما يفكر به الغوا�ص عند م�شاهدته املناظر الطبيعية التي �أبدعها اخلالق عز وجل يف عمق البحر هي كيفية ت�صويرها
ونقلها يف �صورة قريبة مما ر�آها بنف�سه .ي�ستخدم كث ٌري من الغوا�صني كامرياتهم لتوثيق وت�سجيل ما �شاهدوه من �ألوان و�أع�شاب و�صخور
و�أ�سماك وجمال �أخاذ يف ت�شكيالت ال�شعب املرجانية وي�صعب و�صف كل هذا بالكالم لذا فال بد من توثيقه ونقله عن طريق الت�صوير
الفوتوغرايف.
نبد�أ مو�ضوعنا ببع�ض النقاط املهمة للت�صوير حتت املاء والتي يجب على امل�صور جتهيزها ومعرفتها ب�شكل تام قبل بدء رحلة الغو�ص التي يود �أن ينقل املتابعني له اليها عن طريق
عد�سته:
• ماهي املعدات التي يجب �أخذها عند الت�صوير حتت املاء.
• معرفه املكان املراد ت�صويره.
• معرفه الوقت.
• نوعيه اال�شياء املراد ت�صويرها.
التجهيز امل�سبق قبل رحلة الغو�ص واملعرفة امل�سبقة لهذه النقاط ي�سهل عملية الت�صوير حتت املاء فهذه النقاط من �ش�أنها �أن حتدد املعدات والعد�سات الواجب ا�ستخدامها �أو ح�سا�سية
الفلم املراد ا�ستخدامه (يف حال ا�ستخدام كامريات الفلم ) �أو نوعيه الفالتر املطلوبة �أو عدد الفال�شات الواجب �أخذها مع حتديد �أنواعها.
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�سيمفونية ال�ضوء

طرق الت�صوير حتت املاء
�أما عن الطرق املتبعة يف الت�صوير حتت املاء فهي كثرية ومتعددة ويعتمد اختيارها على امل�صور نف�سه اعتمادا على خربته وعلى الهدف العام لهذه ال�صور .من هذه الطرق مثال:
ا�ستخدام الكامريات ذات اال�ستعمال الواحد ومثل هذه الكامريات تكون �أ�سعارها رخي�صة ويف متناول اجلميع وتكون عادة م�صنوعه من الكرتون �أو البال�ستيك و نتاج هذه
الكامريات ي�ؤدى الغر�ض امل�ؤقت فقط وال ميكن االعتماد عليها �أبدا يف املياه العميقة �أو املياه ال�ضحلة جدا حيث يلزم ا�ستخدام هذه الكامريات حتت ظروف معينه منها �أن تكون
ال�شم�س �ساطعة �أو على الأقل �أن تكون الإ�ضاءة كافية ،كما يجب �أن تكون امل�سافة بني امل�صور وبني املو�ضوع ما يقاربا ملرت او ن�صف املرت حتى يكون الناجت �صورة(الب�أ�س بها)
�أي�ضا هناك من ي�ستخدم تقنية الأكيا�س البال�ستيكية يف الت�صوير وهى �أكيا�س خا�صة �شفافة تو�ضع الكامريا بداخلها ويكون هذا الكي�س وب�شكل عام ال نن�صح يف ا�ستعمال هذا
وا�ضحا فبال�صورة كما ترتتب علية �صعوبة يف التحكم يف الفوك�س وال يوجد �أي �ضمان بعدم ت�سرب املاء داخل هذا الكي�س �أثناء عملية
الكي�س يف الت�صوير لأنه يعطى �ضعفًا ً
الت�صوير لذلك نن�صح يف عدم ا�ستعماله دائما.
�أما من يرغب يف احل�صول على �صور احرتافية ذات دقة عالية فيجب عليه �أن يجهز �شنطة معداته بكامريا احرتافية و�أنواعها كثريه ومنها كامريات عاملية فياملاركة ول�سنا هنا ب�صدد
تف�ضيل ماركة معينة على �أخرى حيث �أن لكل ماركة خ�صائ�صها ومميزاتها ولكن ب�شكل عام وعندما يكون الهدف من �شراء الكامريا هو تخ�صي�صها للت�صوير حتت املاء فيجب علينا
االنتباه ملا يلي:
• �أن تكون الكامريا ذات �صندوق معدين متني �أو هيكل قوى حتى تكون قادره على حتمل ال�ضغط املائي
• �أنتكون الأزرار �سهله التحكم ومرنة
• �أن تكون العد�سات املوجودة على الكامريا عد�سات مائية
• �أن تكون مزوده بفال�شات قوية �أون �أن تكون متوافقة مع الفال�شات اخلارجية اخلا�صة بالت�صوير حتت املاء ()Ring Flash
• �أن يكون مكان و�ضع العني كبري ووا�ضح.

رمبا يت�ساءل البع�ض عن اخليار الأف�ضل يف الت�صوير و�شخ�ص ًيا �أف�ضل الكامريات الرقمية (الديجيتال) -ملن لديه ميزانية كافية ل�شراء هذه الكامريات -فهي تفيد فيالآتي
• التقاط عدة �صور يف وقت واحد
• التقاط عدد كبري من ال�صور فيالغو�صة الواحدة
• �إمكانية التحكم فيالألوان �أثناء الغو�ص
• �إمكانية م�شاهدة ال�صورة بعد التقاطها مبا�شرة
• احتوائها على الزوم
• �سهوله معاجلة ال�صورة بعد التقاطها

ب�شكل عام ،وبعيدا عن الكامريا وملحقاتها فهناك بع�ض الأمور الواجب توافرها يف امل�صور نف�سه فطريقه الت�صوير حتت املاء تتطلب �أمو ًرا كثرية منها اخلربة يف الت�صوير حتت املاء حيث
يجب �أن يكون ال�شخ�ص ذو خربة يف جمال ال�سباحة والتحكم يف ج�سمه اثناء الغو�ص (( الطفوية )) وهذا يعطى ف ًنا وقوة فيال�سيطرة على الكامريا ومقاومة التيار املائي �إذا وجد يف
مكان الت�صوير� .أي�ضا يجب معرفة �أن هناك بع�ض الألوان التي تتغري يف الأعماق كاللون الأحمر والربتقايل والأ�صفر وهو �آخر الألوان املتغرية ويبد�أ تغري الألوان على عمق اخلم�س
مرت تقري ًبا .وعلى م�سافة الع�شرة مرت يبد�أ اللون الأزرق والأخ�ضر الفاحت يف التغلب على �أكرث الألوان.
مالحظة مهمة يجب معرفتها وهي �أن ال�ضوء يبد�أ بالتناق�ص كلما دخلنا اىل الأعماق كما �أن املاء ميت�ص ن�سبة  1000مرة من ال�ضوء كلما مت النزول �إىل  3مرت تقريبا وتختلف �شفافية
املاء من مكان �إىل مكان �آخر .مالحظة مهمة �أي�ضا هي يجب عدم ا�ستخدام الفال�ش مل�سافة تبعد �أكرث من  3مرت .كل هذه النقاط التي ذكرناها ت�ساعد يف احل�صول على �صوره مائية
جميلة وبالطبع هناك �أمور فنية كثرية ال �أريد �أن ادخل يف تفا�صيلها حتى ال ي�صبح مو�ضوعنا معق ًدا من جهة ولأنها تخ�ضع لطبيعة امل�صور واهتماماته من جهة �أخرى.
�أمتنى �أن نكون قد وفقنا يف مو�ضوعنا و�أن نكون قد �شرحنا كيفيه احل�صول على �صورة مميزة حتت املاء ب�أقل معرفه موجوده و�آخر مو�ضوعنا اعلم �أخي �إنه يجب عليك �أن تعلم �أن هناك
ت�ضحيات �ستواجه كفي عملية الت�صوير حتت املاء لذلك يجب عليك اال�ستمرار يف الت�صوير حتت املاء حتى تكت�سب اخلربة �شي ًئا ف�شي ًئا.
مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام �أي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع لأ�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط
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الطبية

�أوقفوا قنابل «الأملغم!! »
علي النا�صر
�أخ�صائي خمتربات �إكلينيكية
م�ست�شفى العيون التخ�ص�صيي بالظهران

الطبية

نعم ..هنالك قنابل َموقوتة ,و َتنفجر يف كل يوم
ولكننا ال نعلم عنها �شيئا ً  ،لقد ا�ستخدم "الطب
احلديثَ "!.
قنابل َموقوتة لكي يعالج بع�ض احلاالت
املر�ضية كا�ستخدامه ح�شوة الأ�سنان «الأملغم –
 » Amalgamوهي معروفة با َحل�شوة املعدنية �أو
َح�شوة الف�ضة ملظهرها الف�ضي  ,وهي مادة حل�شو
الأ�سنان التي ت�ستخدم مللء التجاويف ال َناجمة
عن « ًت�سو�س الأ�سنان»  ،لقد انت�شر ا�ستعمالها بني
�أطباء الأ�سنان يف العامل وباخل�صو�ص يف الوطن
العربي ,ومت ا�ستخدامها لأكرث من «مئة وخم�سني
عاماً» يف مئات املاليني من املر�ضى  ،ويتم معاجلة
َح�شوة الأ�سنان «الأملغم» عرب خلط بع�ض «املعادن
الثقيلة» التي يف نهاية املطاف ت�صبح مادة َ�صلبة
تغطي جتاويف الأ�سنان.

�صحيحا َ«�سبيكة»� ,إمنا هي ُمكونة من «خَ م�سني يف املائة»
من «املَعدن الزئبقي» ،والذي مل ين�صهر متاما مع باقي
املعادن كمجموعة ,وبالتايل جتده يتحرر با�ستمرار خالل
وجزيئات ُمت�آكلة.
«الأملغم ال�سني» هي خليط من املعادن ،حيث يتكون حياة الإن�سان على �شكل ُبخار و�أيونات ُ
تقريبا ًالن�صف الأول منها على املعدن ال�سام وهو «الزئبقي
ال�سائل» والن�صف الآخر على م�سحوق �سبائك يتكون حتى يومنا هذا للأ�سف ال يزال هنالك �أطباء �أ�سنان
من «الف�ضة والق�صدير والنحا�س» ,وما يقارب «اخلم�سني يعتقدون ب�أن «الأملغم ال�سني» م�ستقر على الرغم
يف املائة» من مكونات «الأملغم» هو عن�صر «الزئبق» من من وجود مئات املالحظات والدرا�سات التي تثبت
حيث الوزن  ،حيث ي�ؤثر على �صحة الإن�سان ,وتكمن عك�س ذلك« ,الزئبق» مادة �سامة ,والأدلة ت�شري �إىل
خطورته عندما يتحلل ويدخل على �شكل �أيونات عرب �أن «ال ُبخار الزئبقي» الذي يتم حتريره ب�شكل م�ستمر
ال ِأنف والفَم ومن ثم ي�سري يف ج�سم الإن�سان عرب الدورة من ح�شوات الأ�سنان ,يتم حتوله �إىل «�أيونات الزئبق»
الدموية ,ويرت�سب عرب ُمرور الزمن يف �أن�سجة اجل�سم  ،من خالل «الرئتني» ,وعند التعر�ض لأي �شكل من
تنطلق من «الأملغم ال�سني» م�ستويات منخف�ضة �أ�شكال «الزئبق» ب�شكل ٌمتكرر �أو لفرتة َطويلة ،ميكن �أن
حيث َ
من « ُبخار زئبقي» ميكن ا�ستن�شاقه ,وبالتايل ميكن ربط ي�ؤدي �إىل الت�سمم «بالزئبق» ب�شكل مزمن ,ومن املمكن
عالقة ارتفاع م�ستوى التعر�ض «ل ُبخار الزئبق» يف ظهور ُظهور الآثار املر�ضية�« ,آثار اجلهاز الع�صبي وتلف الكلى،
والعيوب ا ُخللقية , ,و�أمرا�ض َمناعية»  ,وهنالك العديد
الآثار ال�سلبية يف «الدماغ والكلى».
من الأعرا�ض ومنها:
يطلق �أطباء الأ�سنان على «الأملغم ال�سني» ا�سم « التهاب اللثة :اللثة ت�صبح لينة و�أ�سفنجية و ُمتقرحة ورمبا
ال�سبيكة » هي يكون هنالك زيادة يف �إفراز اللعاب.
ال�سبيكة »  ,وهذه املعلومة غري �صائبة َ « ,
َ
"مادة مكونة من اثنني �أو �أكرث من املعادن �أو من املعادن املزاج وتغريات عقلية :الأ�شخا�ص الذين يعانون من
«الالفلزية» متحدين بقوة ومتما�سكني وين�صهران معا الت�سمم املزمن «بالزئبق» يف كثري من الأحيان يكون
ًوينحالن معا " ,وهذا هو املعنى الدقيق للكلمة ،كما لديهم تقلبات َمزاجية وا�سعة � ،أحيانا ي�صبح �سريع
ً
ذكر يف قامو�س «« ، »Webster'sالأملغم ال�سني» لي�س االنفعال ،واخلوف ،واالكتئاب ,والهلو�سة ،و ُفقدان
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Twitter: @alialnassser
Facebook: abughassanactivist

الذاكرة ،عدم القدرة على الرتكيز �أحيانا ً.
تلف الأع�صاب  :قد تبد�أ مع ُرعا�ش (ال َهز) ،و ُفقدان
و�صعوبة يف امل�شي� ،أو
احل�سا�سية يف اليدين والقدمنيُ ،
َ
ُ�صعوبة يف النطق ,و قد حتدث الهزات �أي�ضا يف الل�سان
واجلفون ,ويف نهاية املطاف ميكن �أن يتطور �إىل عدم توازن
يف امل�شي ,وميكن �أن ي�سبب ال�شلل واملوت يف حاالت
نادرة.
هنالك ُ�صعوبة يف اكت�شاف «الت�سمم بالزئبقي» يف الدم
�أو البول  ,وذلك لأنه يرت�سب داخل �أن�سجة اجل�سم ,
وغالبا تظهر نتائج الدم والبول غري كافية لتحديد الن�سبة
احلقيقية ,والأن�سب هو ا�ستخدام بع�ض الأدوية التي
تتفاعل مع «املعادن الثقيلة» والتي ت�سهل خروجها من
اجل�سم ,وحينها يتم مراقبة خروج البول وقيا�س ن�سبة
املعادن� ,أو عرب حتليل �شَ عر املري�ض �أو �أخذ عينة من
ال ٌنخاع العظمي يف احلاالت املر�ضية امل�ستع�صية والنادرة.
على الرغم من �صيحات خُ رباء ال�صحة على مدى
العقدين املا�ضني ,والذي يدعو �إىل و�ضع حد ال�ستخدام
ح�شوة «الأملغم ال�سني»  ،وما زالت «جمعية طب
الأ�سنان الأمريكية  » -ADAترف�ض ذلك وت�صر على �أنها
�آمنة ،وهي م�ستمرة يف م�ضايقة وحماربة �أطباء الأ�سنان
الذين ي�ؤمنون ب�ضررها ال�صحي والبيئي ,ما زالت
�أمريكا تتحكم يف ال�سيا�سات الطبية حول العامل ,رغم

الطبية حتت �إ�شراف

لال�ستف�سار التوا�صل على الربيد الإلكرتوين

د� .شادي �أبو ال�سعود

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

الوخز بالأبر ُيقلل من الإعياء املُرافق للإ�صابة بال�سرطان
�أكد باحثون يف اململكة املُتحدة �أن �إمتام ال�سيدة املُ�صابة بال�سرطان ل�ستة جل�سات �أ�سبوعية للوخز بالإبر ُيقلل من
�أعرا�ض الإعياء  ,القلق واالكتئاب املرافقة للمر�ض ُمقارنة بال�سيدات اللواتي يعتمدن التوعية الثقافية فقط �أثناء
العالج  ,ويف حني يت�سبب ال�سرطان وعالجه بالأمل املزمن والإجهاد النف�سي وفقر الدم الناجم عن تناق�ص عدد
كريات الدم احلمراء ذات الكفاءة العالية فانه يت�سبب �أي�ضاً بالإعياء العام الذي قد ي�ؤثر على الن�شاط الفيزيائي
وتغذية ال�سيدة املُ�صابة .
متت متابعة � 227سيدة ُم�صابة بالإعياء املتو�سط �إىل املُزمن واملرتبط ب�إ�صابتها بال�سرطان وخ�ضعن للعالج بوخز
الإبر و� 75سيدة مل تخ�ضع للعالج ذاته  ,وتبقت املجموعتني العالج الكيميائي �ضد �سرطان الثدي خالل
ال�سنوات اخلم�س التي ت�سبق بدء الدرا�سة وثبت بعد مرور �ستة �أ�سابيع �أن درجة الإعياء تناق�صت مبعدل  4نقاط
على م�ؤ�شر الإعياء املُدرج من � 0إىل  20لدى املجموعة التي خ�ضعت جلل�سات الوخز بالإبر ُمقارنة بنق�ص �أقل
من نقطة واحدة للمجموعة الثانية وعلى الرغم من اعتبار الباحثني �أن هذا التح�سن ال يكفي لنهو�ض ال�سيدة
من �سريرها وامل�شي �إال �أنه يكفي الأ�شخا�ص الذين يجدون �صعوبة يف ممار�سة التمارين للقيام ببع�ض الن�شاطات
الفيزيائية التي تتطلب جمهوداً �أقل .
تبعاً مل�ؤ�شر القلق واالكتئاب تناق�صت نقاط �سيدات املجموعة الأوىل مبعدل نقطتني ُمقارنة باملجموعة التي
ا�ستمرت بالتوعية الثقافية فقط وعن احلالة العاطفية والفيزيائية �أظهرت ال�سيدات اللواتي اعتمدن الوخز بالإبر
حت�سناً ملحوظاً .
ُيو�صى ب�ضرورة الت�أكد من عدم توافر عوامل خطر النزيف احلاد �أو الإ�صابة بالعدوى عند ال�سيدة املُ�صابة بال�سرطان
قبل خ�ضوعها للوخز بالإبر .
امل�صدرreuters. :
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الطبية

�أن هنالك درا�سات عديدة تثبت خطر ا�ستخدام «الأملغم
ال�سني»  ،ورغم �إن حكومات الدمنارك وال�سويد والرنويج
حظرت ا�ستخدام «الأملغم ال�سني»  ،ويعترب ا�ستخدامها غري
قانوين يف بلدان �أخرى ،مثل �أملانيا والنم�سا  ،ورغم اعرتاف
«منظمة ال�صحة العاملية  »WHO -عرب درا�سة ن�شرتها يف عام
2003م  ,والتي ذكرت فيها "وقد �أثبتت الدرا�سات على
الب�شر واحليوانات التي ا�ستخدمت معهم مادة «الأملغم»
يف امل�ساهمة ب�شكل كبري يف معرفة عبء ج�سم الإن�سان مع
ح�شوات الأملغم"  ,وللأ�سف ما زال ا�ستخدامها يف بقية
العامل وبالدول العربية وبالأخ�ص ال�سعودية.
وخال�صة حديثي هنا �أقول ب�أنه ميكن حل�شوات «الأملغم
ال�سني» �أن تزيد من خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض عديدة,
«فالزئبق» هو مادة م�سرطنة معروفة "عامل م�سبب
لل�سرطان" ،والتعر�ض ملادة «الزئبق» ب�شكل م�ستمر ولعدة
�سنوات ,من املمكن �أن ي�ضعف ب�شكل كبري «نظام اجل�سم
املناعي» ,الذي هو خط الدفاع الأول �ضد «ال�سرطان» ،وخط
الدفاع عن الأمرا�ض الأخرى ,كالبكتريية والفريو�سية..
الخ ,وميكن �أن ي�سبب �أي�ضا التعر�ض «للزئبق» يف زيادة
�إنتاج «اجلذور احلرة» املعروفة بـ «الراديكاليات احلرة» والتي
تدمر «احلم�ض النووي اخللوي  , »DNA -والذي يعترب هو
ال�سبب الرئي�سي «لل�سرطان» ,وعند ا�ستن�شاق «الزئبق» يف
اجل�سم ،يتم حتويله �إىل �شكله الع�ضوي «ميثيل الزئبق»،
وهي املادة التي «مئة مرة» �أكرث �سمية من «الزئبق» ,وهي
قادرة ب�سهولة �أكرث بكثري على اخرتاق حاجز الدم يف
«الدماغ» ،وهذا هو ال�سبب الذي يرتبط للإ�صابة بالعديد
من «الأمرا�ض الع�صبية» ،مبا يف ذلك «مر�ض الزهامير»,
و «مر�ض الت�صلب اللويحي املتعدد , »MS -و «مر�ض
الت�صلب ال�ضموري الع�ضلي اجلانبي ,»ALS -و «مر�ض لو
جرييج» ,والعالج النهائي هو خلع ال�سن امل�صاب حتى ال
تتفاقم امل�شكلة.
�آمل من امل�س�ؤولني يف «وزارة ال�صحة» و«هيئة العامة للغذاء
والدواء» و «الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة» درا�سة
خطر هذه املادة حاليا ً وم�ستقبال ًعلى �صحة املواطن و�ضررها
البيئي على الإن�سان واحليوان والكائنات البحرية والنبات
 ,حيث معظم خملفات «الأملغم ال�سني» ترمى يف مياه
ال�صرف ال�صحي و�أخريا ً يف البحر وبع�ضها يدفن يف الرمل.
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مقال

حممد حمفوظ

يف معنى الوحدة واالختالف
لعلنا ال ن�أتي بجديد حني القول� :إن م�ساحة االختالف بني الب�شر ،هي جزء من
النامو�س وقانون الوجود الإن�ساين� .إذ يقول تبارك وتعاىل} :ولو �شاء ربك جلعل النا�س
�أمة واحدة وال يزالون خمتلفني� ،إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك
لأملأن جهنم من اجلنة والنا�س �أجمعني{ (�سورة هود ،الآية .)119 – 118
فالنامو�س الرباين اقت�ضى االختالف والتنوع بني الب�شر يف م�ستوى التفكري وطريقته،
وتنوع يف التجربة وطبيعة املالحظة ،مما يفر�ض االختالف يف النظر �إىل الأ�شياء ويف
النتائج التي ينتهي �إليها االختالف.
من هنا ف�إن مفهوم الوحدة ،ال ميكن اكت�شافه �إال من خالل منظور االختالف .وذلك
لأن االختالف جزء �أ�صيل من منظومة الوعي الذاتي ،كما انه (االختالف) هو الذي
يرثي م�ضمون الوحدة وميده ب�أ�سباب احليوية والفعالية.
فاالختالف وفق هذا املنظور �ضرورة ملا له من وظيفة يف بلورة معنى الوحدة وهويته
احل�ضارية والإن�سانية.
ويقول ال�شاعر:
�إن القداح �إذا اجتمعن فرامهـــا بالك�سر ذو جفن وبط�ش �أيد
عزت فلم تك�سر و�إن هي بددت فالك�سر والتــوهني للمتبدد
فبني االختالف والوحدة م�سافات ،ال ميكن اجتيازها �إال بالت�سامح واحلرية واالعرتاف
بقانون التعدد ومبد�أ التنوع.
لذلك ف�إن االختالف املف�ضي �إىل الوحدة ال�صلبة ،هو ذلك االختالف الذي ت�سنده
قيم التعدد واحلرية والت�سامح وحقوق الإن�سان� .أما االختالف الذي يجايف هذه القيم،
ف�إنه يف�ضي �إىل املزيد من الت�شرذم والت�شتت والتجزئة.
ولعل من الأخطاء الكربى التي وقع فيها العرب يف الع�صر احلديث ،ر�ؤيتهم املنمطة
ملفهوم الوحدة .فالر�ؤية ال�سائدة عن هذا املفهوم� ،أنه يعني �إلغاء حاالت االختالف
والتعدد الطبيعية والتاريخية والثقافية.
وبفعل هذا املنظور النمطي ملفهوم الوحدة ،مار�ست ال�سلطات التي رفعت �شعار
الوحدة كل �ألوان القمع والإرهاب والتنكيل بحق كل التعبريات ال�سيا�سية والثقافية
واالجتماعية التي تختلف ر�ؤيتها عن هذه الر�ؤية �أو تتباين يف �أ�صولها العرقية �أو الإثنية.
ولقد دفع العرب من جراء ذلك الكثري من الت�ضحيات واخل�سائر واجلهود �أدناها� ،إن
32
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مفهوم الوحدة مل يعد ي�شكل يف هذه احلقبة من الزمن الربيق �أو ال�شعار الذي ي�ستقطب
جميع الفئات وال�شرائح.
فاالختالفات الفكرية والثقافية وال�سيا�سية ،ال تدار بعقلية الإق�صاء والنفي ،لأنها ال
تنهي االختالفات ،و�إمنا ت�شحنها بدالالت ورموز خطرية على م�ستوى العالقات والوجود
االجتماعي .وحاالت الإجماع والوحدة يف املجتمعات الإن�سانية ،ال تنجز �إال على
قاعدة تنمية قيم الت�سامح والتعاون والتعدد والإدارة الواعية واحل�ضارية لالختالفات
العقدية الفكرية على م�ستوى الواقع والتاريخ ،ولي�س فقط على م�ستوى النظر والن�ص.
و�إن �أخطر الهويات على حد تعبري (دار يو�ش �شيغان) على الإطالق هي تلك التي
ال حتقق �إال على �أنقا�ض هويات الآخرين .ينبغي �أن تكون هويتي مت�صاحلة ،متفقة �أو
متوافقة مع الآخرين ،ال �أن ترف�ضها وتهددها بالإلغاء .فاملمار�سات العدوانية واالنفعالية،
ال تلغي االختالفات والتمايزات ،و�إمنا تدخلها يف عالقة �صراعية ،عنيفة ،بدل �أن تكون
العالقة توا�صلية وتفاعلية .وال ميكن فهم الآخر� ،إال بتقدير وحتديد م�ساحة االختالف
معه ،وكيف �ستتم �إدارة هذا االختالف.
فاالختالف يف حدوده الطبيعية والإن�سانية ،لي�س �أمراً �سيئاً .الأمر ال�سيئ واخلطري يف
هذه امل�س�ألة هو عدم االعرتاف ب�شرعية االختالف وحق �صاحبه يف �أن يكون خمتلفاً.
فالتوحيد الق�سري للنا�س ،يزيدهم اختالفاً وت�شتتاً و�ضياعاً .وذلك لأن حماولة �إنهاء
االختالف بالقمع والقهر يزيدها ا�شتعا ًال .كما �أن هذا املنطق واخليار ،يخالف خمالفة
�صريحة نامو�س الوجود الإن�ساين ،القائم على التنوع واالختالف والتعدد.
فالتنوع مك ِّون للوحدة ،وال وحدة �صلبة يف �أي م�ستوى من امل�ستويات ،من دون �إف�ساح
املجال لكل التعبريات للم�شاركة يف �إثراء هذا املفهوم ومده مب�ضامني �أكرث فعالية وقدرة
على ه�ضم كل الأطياف والقوى.
و�إن �أي تغييب لالختالفات الطبيعية يف املجتمع ،ف�إنه يف�ضي �إىل غياب الوحدة
واال�ستقرار ال�سيا�سي واملجتمعي .وذلك لأن مفاعيل الوحدة احلقيقية متوفرة وموجودة
يف ف�ضاء االختالف الثقايف وال�سيا�سي املن�ضبط ب�ضوابط الأخالق وتطلعات الإجماع
والوحدة.
لذلك كله تلح احلاجة اليوم� ،إىل �إحياء وت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات املجتمعية املتحررة من
هيمنة املفهوم الق�سري للوحدة ،واالنطالق يف بناء فعل م�ؤ�س�ساتي ،ي�ستند يف كل �أموره
على رعاية االختالف وحماربة كل نزعات اال�ستفراد والتغول التي ال تف�ضي �إال �إىل

د .حممد �آل حمرو�س

مقال

الباحث والإ�ست�شاري يف علوم امليكروبات
الإكلينيكية وهند�ستها اجلينية

ما �صحة نقل اجلمال
لفريو�س الكورونا؟
تُ�شري بيانات املنظمات ال�صحية ب�أن معظم احلاالت مل تت�صل
باجلمال.
مت ن�شر �أول درا�سة يف دورية الـ "الن�ست" للأمرا�ض املعدية،
املوا�شي،وجمع فيها  349عينة حيث
�شملت جمموعة من
ُ
ك�شفت ،عن �أن  50عينة كانت �إيجابية للكورونا ،كانت كلها
من اجلمال ذات ال�سنام ،بينما كانت نتيجة بقية احليوانات
�سلبية؛ مما وجه �أ�صبع االتهام للجمل.
درا�سة �أخرى ،نُ�شرت يف "ميديكالمبايو"،تفيد ،ب�أن %74
من اجلمال يف ال�سعودية حاملة للفريو�س؛وتفيدالدرا�سةب�أن
الفريو�س موجود منذ �أكرث من  20عام يف اجلمال.
و�أقرتح "وليان �شافرن" ،الربوفي�سور يف الطب الوقائي من جامعة
"فيندربيلت"� ،إنتاج لقاح للجمال .وي�ضيف �آخرون ،مثل حمقق
الأوبئة يف جامعة "كولومبيا"�" ،إيان ليبكن"ب�أن الفريو�س يرتكز
يف �صغار الإبل،يف منطقة الأنف ،ودون �أنيظهر عليها �أعرا�ض.
ولقد �ساعدت درا�سة �أجريت يف الأمارات العربية املتحدة،من
عينات خمزنة يف خمترباتها على دعم النتائج.
�أما الفريق البحثي من جامعة "كولومبيا" ،مع خمتربات "�إيكو
الب" ال�صحية الأمريكية وبالتعاون مع وزارة ال�صحة،فقدبينوا
ب�أن خفا�شً ا واح ًدا يف ال�سعودية كان �إيجابي لهذه ال�ساللة،؛ كما
�أظهرت الدرا�سة وجود فريو�سات �أخرى من ف�صيلة كورونا يف
 %28من العينات التي مت فح�صها ،خمتلفة يف تركيبتها اجلينية
عن فريو�س كورونا ال�شرق �أو�سطي .و مل ت�ستطيع الدرا�سات �أن
تثبت� ،أن اخلفافي�ش هي م�صدر للفريو�س.
وال توجد درا�سة بحثية ،حتى الآن ،تبني امل�صدر احلقيقي
الناقل لهذه ال�ساللة الفريو�سية ،فوجود ال�ساللة يف حيوانات
معينة ال ُيثبت ب�أنها الناقل الوحيد لها.
وقد مت �إثارة �أ�سئلة م�شابهة من قبل "ماريون كومبان�س"،
املتخ�ص�صة يف علوم الفريو�سات يف جامعة "�إيرا�سمو�س"،حينما
�أو�ضحت ب�أن ثلثي امل�صابني بهذه ال�ساللة الفريو�سية يف �شبه
منطقة اخلليج مل يت�صلوا باجلمال.
ويبقى املن�ش�أ املحتمل للفريو�س باملعطيات احلالية �أنه ناجت من
�شر�سا ،ك�أن ي�سبب
طفرة جينية ،جعلته قاد ًرا على �أن يكون ً
التهاب رئوي حاد،و ُي�صيب الكلى.
�أنهذه ال�ساللة ،غري قادرة على االنتقال للإن�سان ب�سهولة ،حيث
تُفيد الدرا�سات ب�أنها حتتاج ملخالطة قريبة ج ًدا.
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مقال

املزيد من التدهور والت�شرذم .ويف نطاق هذه امل�ؤ�س�سات
يتم �إطالق حوار وطني واجتماعي ي�ستوعب كل
القوى والتعبريات والوجودات ،قوامه حرية الر�أي
والتعبري واحرتام الآخر وجوداً ور�أياً ،وتفعيل م�ستويات
امل�شاركة ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية.
وهذا احلوار الوطني ال�شامل بدوره ،ينتج حقائق
جمتمعية تكر�س مفهوم الوحدة احلقيقية ،وتبلور منظور
االختالف واحلوار املف�ضيني �إىل اال�ستقرار ال�سيا�سي
واملجتمعي .فالوحدة ال ت�ساوي التطابق التام ،كما
�أن االختالف ال يعني الت�شرذم والت�شتت والتجزئة،
فنزعات الوحدة الق�سرية والقهرية ،مل تنتج �إال املزيد
من الت�شرذم وال�ضياع ،كما �أن نزعة ترذيل االختالف
باملطلق ،مل ت�ؤد �إال �إىل املزيد من التوترات والنزعات
وال�صراعات.
ً
فاالختالف لي�س انقطاعا عن الوحدة ،كما �أن الوحدة
لي�ست توقفاً عن االختالف والتمايز والتنوع.
من هنا ندرك �أهمية ح�ضور قيمة العدل يف االختالفات
الإن�سانية .حيث �إن جمرد االختالف ،ينبغي �أن ال
يف�ضي �إىل الظلم واخلروج عن مبادئ وقواعد العدالة.
يقول تبارك وتعاىل{ :يا �أيها الذين �آمنوا كونوا قوامني
هلل �شهداء بالق�سط وال يجرمنكم �شنئان قوم على �أال
تعدلوا اعدلوا هو �أقرب للتقوى واتقوا اهلل �إن اهلل خبري
مبا تعملون} (�سورة املائدة ،الآية .)8
فاالختالفات الفكرية واالجتماعية وال�سيا�سية ،ينبغي
�أال تكون �سبباً للقطيعة مع قيم العدالة والوحدة ،بل
و�سيلة من و�سائل االلتزام بهذه القيم ،وذلك من �أجل
حتديد جماالت االختالف وتنمية اجلوامع امل�شرتكة،
لأنها جزء من عملية العدالة املطلوبة على كل حال..
لذلك جند �أن اخلليفة الرا�شد الإمام علي بن �أبي طالب
حينما �سمع بع�ض �أهل العراق يف معركة �صفني ي�سب
�أهل ال�شام قد قال لهم� :إين �أكره لكم �أن تكونوا
�سبابني ،ولكنكم لو و�صفتم �أعمالهم ،وذكرمت حالهم،
كان �أ�صوب يف القول ،و�أبلغ يف العذر ،وقلتم مكان
�سبكم �إياهم :اللهم احقن دماءنا ودماءهم ،و�أ�صلح
ذات بيننا وبينهم ،واهدهم من �ضاللتهم ،حتى يعرف
احلق من جهله ،ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج
به..
ومن ال�ضروري �أن ندرك� ،أن ف�شل �ألف جتربة ال يعني
ف�شل الفكرة ،بل علينا �أن جنرب الواحدة بعد الألف،
و�أعتقد �أن التجربة ميكن �أن تطل بنا على نتائج جديدة
و�آفاق جديدة.
و�إن واقعنا الإ�سالمي املعا�صر ،قد ورث خالل

احلقب التاريخية املديدة ،العديد من امل�شاكل والعقد
والروا�سب التمزيقية ،و�إن الإن�صات �إىل هذه الروا�سب
يكلفنا الكثري على م�ستوى حا�ضرنا وم�ستقبلنا.
لذلك ف�إن املطلوب هو� :إطالق عملية حوارية م�ستدمية،
ال تقف حائرة �أمام عناوين التمزق ،و�إمنا ت�سعى بعقل
منفتح وحكمة ونف�س طويل �إىل تفكيك هذه العناوين،
ومنع ت�أثريها ال�سلبي على راهننا.
و�إن العمل على منح ت�سرب عقدنا و�أزماتنا التاريخية
�إىل واقعنا املعا�صر ،بحاجة منا جميعاً �إىل الوعي
العميق مببد�أ الوحدة والتعاون على الرب والتقوى وجتاوز
كل الإحن النف�سية التي حتول دون تنمية امل�شرتكات
واال�ستجابة الف ّعالة �إىل التحديات{ ،ولكم ما ك�سبتم
عما كانوا يعملون} (�سورة البقرة ،الآية
وال ت�س�ألون ّ
.)134
فالوحدة ال تعني ب�أي �شكل من الأ�شكال ،م�صادرة
االختالفات وحاالت التنوع والتعدد املوجودة يف
املحيط االجتماعي وال�سيا�سي للعرب وامل�سلمني .و�إمنا
تعني تنمية امل�شرتكات وااللتزام ال�سيا�سي والعملي
بالق�ضايا امل�صريية للأمة.
وتفعيل اللقاء حول الق�ضايا امل�شرتكة ،هو الكفيل
بتطوير م�ستوى الوحدة يف العاملني العربي والإ�سالمي.
فالوحدة احلقيقية وال�صلبة ،ال ميكن �أن تعي�ش �إال يف
ظل االختالف امل�شروع ،لأنه يغني مفهوم الوحدة
وميده ب�أ�سباب احليوية والفعالية ،وي�ؤ�س�س لوقائع
وحقائق جديدة حتول دون تقهقر املفهوم الوحدوي
على م�ستوى الواقع.
فاالختالفات املعرفية والفقهية واالجتماعية
وال�سيا�سية ،ينبغي �أال تدفعنا �إىل القطيعة وا�صطناع
احلواجز التي حتول دون التوا�صل والتعاون واحلوار.
و�إن الوحدة الداخلية للعرب وامل�سلمني ،بحاجة دائماً
�إىل منهجية ح�ضارية يف التعامل مع االختالفات
والتنوعات ،حتى ي�ؤتي هذا التنوع ثماره على م�ستوى
التعاون والتعا�ضد والوحدة ..واملنهجية الأخالقية
واحل�ضارية الناظمة وال�ضابطة لالختالفات الداخلية،
قوامها احلوار والت�سامح وتنمية امل�شرتكات وح�سن
الظن واالحرتام املتبادل وم�ساواة الآخر بالذات.
هذه املنهجية هي التي تطور م�ساحات التعاون وحقائق
الوحدة يف الواقع اخلارجي..
وخال�صة القول� :إن الوحدة ال تفر�ض فر�ضاً ،وال
تنجز بقرار �أو رغبة ،و�إمنا باكت�شاف م�ساحات التالقي
والعمل على تطويرها ،ودمج توحيد �أنظمة امل�صالح
االقت�صادية وال�سيا�سية.
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منا�سبات

ن�ستقبل منا�سباتكم ال�سعيدة عرب الربيد الإلكرتوين alkhatmag@yahoo.com

�أبو ال�سعود واحلداد حتتفالن بحارث

احتفلت �أ�سرتا �أبو ال�سعود واحلداد بزواج ابنهم حارث بن عبد العزيز بن علي �أبو ال�سعود
على كرمية عادل بن �سعود احلداد وتتقدم اخلط للعري�سني ولأ�سرتيهما ولعميد �أ�سرة �أبو ال�سعودح�سن بن علي �أبو ال�سعود
بخال�ص التهاين متمنني للعري�سني حياة �سعيدة وبالرفاء والبنني
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منا�سبات

ت�صوير :ح�سني حالل  -حممود �سعود  -عبا�س �سعود

ن�ستقبل منا�سباتكم ال�سعيدة عرب الربيد الإلكرتوين alkhatmag@yahoo.com

احتفلت عائلة ال�سنان بحفل زواج ابنها �أحمد �شوقي ال�سنان على كرمية احلاج ح�سن الدار بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا ال�سنان و القاو بزواج ال�شاب ح�سني عبداهلل ال�سنان
على كرمية احلاج عبدالرزاق عبداهلل قاو بالرفاء والبنني
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احتفلت عائلةاليحيى بزواج ابنها هاين عبد العزيز اليحيى
على كرمية ح�سني عبد اجلليل القطري بالرفاء والبنني

احتفلت عائلة املطرود بحفل زواج ابنها حممد علي املطرود على كرمية ح�سن �أحمد الفكيه
بالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرتا اخلليفة و�آل خلف بزواج علي ح�سني
اخلليفة وعلي مهدي �آل خلف
بالرفاء والبنني
العدد 38
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الفن الت�شكيلي

"انعكا�س روحني" معر�ض لأم كلثوم و�سلمى
�أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
�أقيم ب�صالة نادي الفنون بالقطيف معر�ض ( �إبداعات فنية )
للفنانتني� :أم كلثوم العلوي � ،سلمى حيان حتت عنوان ":انعكا�س
روحني".
وقد متيزت الأعمال باجلمال والتنوع ت�ضمنت الأعمال عدت
مدار�س فنية ومنها املدر�سة الواقعية والكال�سيكية  ،ا�ستغرق مدة
العمل ملعر�ض �سنة ب�أكملها .و�أو�ضحت الفنانة �أم كلثوم العلوي �أن
�أعمالها احلديثة تناق�ش احلالة النف�سية والعاطفيه والروحانية
والفكرية واملزاجية الفعلية التي يعي�شها كل �إن�سان يف حياته
اليومية  ،وقالت الفنانة �سلمى حيان :لكل فنان �أهداف وطموحات
ب�أن تكون له ب�صمة فنية خمتلفة ف�إنني و�أ�سعى دائما لت�أ�صيل
هويتي لالنطالق البعاد �أخرى خارج
الوطن .
انعكا�س روحني معر�ض متيز باجلمال
وان�سجام االلوان تعددت ال�شخ�صيات
وتعددت املواهب الفنية تعدد درجات
الألوان جتربة من نوع متميز
�أبهرت اجلميع وحظي بنجاح كبري
وممتع ،وجملة اخلط تتمنى لكال
الفنانتني التوفيق يف املعار�ض القادمة
وانطالقة من نوع اخر .
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�سناب�س� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل

نظمت الفنانة الت�شكيلية ذكريات الزوري دورات
تدريبية للر�سم وقد ا�ستمرت طوال العام ،و ا�ستهدفت
الفئة املهتمة يف الر�سم من جميع الفئات العمرية  ،فقد
تنوعت التدريبات على تنوع الفئات العمرية فال�صغار
در�سنا بع�ض املفاهيم الفنية الب�سيطة التي تعمل على
تعزيز القدرة الإبداعية لطفل �أثناء الر�سم � ،أما بالن�سبة
للكبار بد�أت من �شرح الأدوات امل�ستخدمة وعملها ،
فقد ا�ستقبل املر�سم ملدة عام ون�صف ما يقارب �إىل 140
مهتمة يف جمال الر�سم  ,وهن:

الفن الت�شكيلي

دورات تدريبية ومعر�ض ت�شكيلي بنادي الفنون

جمموعة املبدعني والفنانات الكبار:

�أبرار التاروتي � ،أبرار �آل طالق �،إ�سراء الع�سيف� ،أنفال
الغرا�ش ،ابتهال القطري �،آمنه النابود� ،آيات �آل حم�سن،
رقية الزاير  ،رجوى الزريقي ،زهراء ال�صفار ،زهراء
النا�صر ،زهراء القالف ،زينب احلبيب،زينب ال�صويلح،
�سامية اليو�سف� ،سلمى ال�شخل� ،شهزالن البحراين،
�شيخة الدحيم� ،صديقة الطويل ،عاتقة الداوود ،عقيلة
�آل �سنبل ،فاطمة �آل عواد ،فاطمة اجلميعان ،فاطمة
البدراين ،فاطمة العوى ،فاطمة العبد اللطيف ،فريدة
البحراين ،نب�أ املروحن ،جنيبة العوى ،ن�سرين الزاير،
هاجر �آل دروي�ش ،ليلى ال�صفار ،يرثب �آل �سالط،
يا�سمني الزاير.
جمموعة املبدعني ال�صغار:

�آالء التاروتي� ،أحمد التاروتي� ،أحمد احلاجي� ،إميان
اخلباز ،بتول اجلرا�ش ،بتول الق�صاب ،جنا احلبيب،
حور �شهاب ،ح�سن البيات ،حوراء �آل دروي�ش،
ح�سن �أبو اللريات ،دانة العواد ،دعاء �آل زايد ،دانية
ال�سي�سبان ،روان ال�سنونة ،زهراء اجلرا�ش  ،زهراء اخلامت،

زينب البناي� ،سالف البناي� ،سلمى �آل فتيل� ،سفانة
ال�سي�سبان ،عبداهلل �آل ثومير ،فار�س النابود ،فاطمة
�أبو اللريات ،فاطمة العوى ،فاطمة احلجاج ،فاطمة �آل
حبيل ،كوثر �أبو الرحي ،جلني �أبو الرحي ،ليان احلبيب،
ماريا العجيان ،م�صطفى �آل داوود ،مها البحراين ،ندى
�آل �شلي ،نور ال�سي�سبان ،نور �أبو �شوكان ،نوران �آل ثومير،
نوران العجيان ،نوراء ال�شعلة ،نوراء اخلامت ،نورين �آل نور
الدين.
وقد �أقيم معر�ض للفنانات امل�شاركات على �صالة نادي
الفنون بالقطيف  ،وقد افتتح املعر�ض الفنان الت�شكيلي
عبد العظيم �شلي  ،كما بلغت عدد امل�شاركات 75
م�شاركة  ،الذي كان من �إ�شراف الفنان علي اجل�شي .
وقد �أقيمت �أم�سيات وور�شات فنية متنوعة ت�ضمنت
الر�سم املبا�شر لبع�ض امل�شرتكات ،وجتربة لونية للفنان
الت�شكيلي حممد احلمران  ،الذي �أو�ضح من خالله
قواعد بنائية للعمل الفني واختالف املالم�س ،كما قدم
الفنان الت�شكيلي ح�سني امل�صوف جتربة يف التقنيات
اللونية حتدث فيها عن جتاربه ال�شخ�صية وتعامله مع
�ألوان الأكريلك  ،وقد اختتم املعر�ض بجل�سة حوارية
�شملت قراءة الأعمال امل�شاركة للفنان الت�شكيلي
حممد امل�صلي .
العدد 38
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مقال
مقال
40

نه�ضة الأمم

"من جد وجد ومن زرع ح�صد" هذا ما تعلمناه ونحن يف
االبتدائية وقد �أفهمنا �أن معنى هذا الكالم �أن من ال يراجع
درو�سه �سيف�شل يف اجتياز االختبار ،وقد كان هذا املثل،
وما فهمناه من معنى  ،حافزا لنا للمراجعة واجلد والإجتهاد.
وتبني لنا فيما بعد �أن اجلد والزرع لي�س املق�صود بهما الطالب
واالختبار فقط ،و�إمنا ينطبق على كل ن�شاط نقوم به يف حياتنا بل
حتى على نه�ضة املجتمعات والأمم اي�ضا .املجتمعات والدول
اذا مل تراجع درو�سها جيدا فانها �ست�سقط يف االمتحان ونتائجها
�ستكون متدنية .عندما نقارن �أنف�سنا مع نتائج دول العامل ،ونحن
والعامل نقدم نف�س االمتحان نالحظ �أننا يف �آخر القائمة من
ناحية كل ما مي�س لعنوان التقدم ب�صلة .وال�سبب هو�أنا و�أنت
ومن اعرف ومن �أنت تعرف يف هذا الوطن مل جند ومل نزرع ولو
فعلنا لوجدنا وح�صدنا ومل نكن عالة على الآخرين يف لبا�سنا
وم�أكلنا وقراراتنا و�إ�ست�شاراتنا وحتى ت�صرفاتنا و�سلوكياتنا مع
بع�ضنا البع�ض والآخرين .ولوال النفط الذي ي�أتي �إلينا من باطن
الأر�ض بقليل من اجلهد ،لكنا ال جند ما ن�أكله و�أ�صبحنا ممن حتل
عليهم ال�صدقة .ولي�س الغنى �أن يكون عندك بع�ض املال �إمنا
الغنى هو �أن تعي�ش مكرما يف وطنك وتراه يرتعرع وينمو �أمام
ناظريك وتت�ضائل املناظر الغري �إن�سانية بني الكائنات الب�شرية يف
البيت وال�شارع ويف �أروقة امل�ؤ�س�سات الأهلية واحلكومية .وكما
هو وا�ضح �أن الفجوة كبرية بني الدول الغنية والدول الفقرية،
وحياة الإن�سان يف الدول الغنية تختلف كثريا عن حياته يف
الدول الفقرية .ففي الدول الغنية جتد رغد العي�ش واخلدمات
املتطورة ،بينما ال جتد يف الدول الفقرية �إال ال�شقاء والتعب.
فهل ندرة املوارد الطبيعية هي ال�سبب للفقر وهل عمر الدولة
وتاريخها له عالقة بهذا القهر واحلرمان �أم �أن هناك عوامل �أخرى
ك�ضعف يف القدرات العقلية مثال.
دول غنية م�ضى على تكوينها � 150سنة فقط تتمتع بحيوية
وقدرة على الإنتاجيه والتغيري ،ككندا ونيوزلندا .ودول فقرية
وجدت منذ �أكرث من � 2000سنة ،كالهند وم�صر يكافح �أبنائها
ب�صعوبة لتوفري لقمه العي�ش وايجاد الدواء لعالج الأطفال
املر�ضى .نالحظ ان عمر الدولة لي�س مهما وكذلك املوارد
الطبيعية للدول .فاليابان و �سوي�سرا ينبغي �أن يكونا من �أفقر بالد
العامل لقلة مواردهما الطبيعية .اذ �أن  %80من م�ساحة اليابان
تتكون من اجلبال ،وامل�ساحة الزراعية لديها حمدودة جدا ،لكنها
ثاين قوة اقت�صادية يف العامل .واليابان ت�ستورد املواد اخلام من
جميع �أنحاء العامل وت�صدره كمنتجات م�صنعة باهظة الثمن.
وكذلك �سوي�سرا البلد ال�صغري املحدود امل�ساحة املليء باجلبال
والذين ال ي�ستطيعون زراعة الأر�ض �إال �أربعة �أ�شهر يف ال�سنة
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م /ح�سن ال�شيخ علي املرهون

فقط ل�شدة الربودة وت�ساقط الثلوج ،ويربون املا�شية يف ما تبقى
من الأرا�ضي� ،إال �أنهم ينتجون �أف�ضل �أنواع الألبان واالجبان يف
العامل .ورغم �أن �سوي�سرا ال تزرع الكاكاو على �أرا�ضيها لكنها
ت�صنع �أف�ضل �أنواع ال�شوكوالته يف العامل� .سوي�سرا هذا البلد
ال�صغري املتوا�ضع بعدد �سكانه واملتوا�ضع مبوارده الطبيعية جعل
من نف�سه �أكرث مكان �آمن للأموال والإن�سان يف العامل .وال توجد
فروقات للقدرات العقلية للإن�سان بني �شعوب العامل فلدينا من
العباقرة واملبدعني عدد لي�س بالقليل وكذلك فال العرق وال لون
ب�شرة الإن�سان له �أدنى دور يف ق�ضية الفقر والغنى .فنحن نرى
املهجرين الك�ساىل يف �أوطانهم عندما يعملون يف الدول الأوربية
وينخرطون �ضمن النظام هناك ي�صبحون قوة فاعلة ومنتجة.
�إذا كانت كل هذه العوامل ال ت�شكل �سببا رئي�سيا يف عملية
الفقر والغنى� ،إذن ما هو الفرق بني الدول الغنية والفقرية؟؟؟؟؟
انه " القابلية للعمل " والذي تتحدد معامله من ال�صغر ومن
خالل �سنوات التعلم للفرد وما يقدم له من ثقافة .والقابلية
للعمل ميكن �أن توجه بالثقافة �ضمن خطة لها اهداف ومقا�صد
لتنمو كما تنمو النبتة ال�صغرية ،فكلما �أحيطت بالرعاية �أ�صبحت
�أوراقها خ�ضراء وثمارها جيدة.
وتتجلى هذه القابلية للعمل وا�ضحة عندما نالحظ الفروقات بني
�شعوب الدول الغنية والدول الفقرية ،فنجد �إن الغالبية العظمى
لأفراد الدول الغنية تتبع منظومة من املبادئ يف حياتهم اليومية
وحترتمها ومن ال يتحلى بها يعترب �إن�سان غري �سوي �أهمها:
•اال�ستقامة والبعد عن الطرق امللتوية لإنهاء املعامالت اليومية
وك�سب لقمة العي�ش
•امل�سئولية وعدم التخلي عن القيام بالواجب حتت �أحلك
الظروف
•الأخالق ك�أ�سا�س للتعامل وحتى و�أنت تفتح الباب �إبت�سم
وقل ملن خلفك تف�ضل
•احرتام القانون والنظام ومراعاة الذوق العام ومنها رمي علبة
فارغة من ال�سيارة
•احرتام حقوق الآخرين فكما قال �إمام املتكلمني �إما �أخ لك
يف الدين �أو نظري لك يف اخللق
•حب العلم والعمل
•ع�شق االدخار والإ�ستثمار
•القدرة على حتديد الأهداف
•الدقة يف العمل واملواعيد
•عدم التعدي على املال العام
•�إحرتام وجهات النظر والر�أي الآخر
•ت�شجيع املبادرات الطيبة ودعمها.

القليل من �أبناء الدول الفقرية من يتبع هذه املبادئ يف حياتهم،
ومن �ضمنهم نحن يف الدول العربية وباخل�صو�ص يف دول
اخلليج العربي .فنحن فقراء لي�س لأننا ال منتلك املوارد الطبيعية
والأرا�ضي الزراعية ولي�س لأننا غري حمظوظني ولي�س لأن
الطبيعة �ضدنا ،نحن فقراء لأننا ال منتلك القابلية للعمل .يقول
اهلل �سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه�( :إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى
يغريوا ما ب�أنف�سهم) ،ف�إذا كان املق�صود
 الفقر ( -الذي بالقوم) فان الذي ب�أنف�سهم والذي يحتاج �إىلتغيري هو مفاهيم القابلية للعمل .فهل لنا �أن نرعى نبتة القابلية
للعمل يف البيت ويف امل�سجد ويف املدر�سة ويف القرارات الوزارية
ويف �أنف�سنا .فمن يفرح لأنه �أجنز عمال له بالوا�سطة او بالقفز على
م�ستحق �آخر او بحرمان مواطن �آخر فهو ي�ضحك على نف�سه قبل
�أن ي�ضحك على وطنه وعلى �أهله و�أوالده واحفاده فاملح�صلة
النهائية هو تعرث م�سرية وطن و�إحداث مر�ض (متاما كال�سرطان)
يف ج�سد الوطن و�سي�ؤثر حتما عليه وعلى من �ساعده عاجال
او الحقا و�سيكونان اول اخلا�سرين ,هذا يف الدنيا ويف الآخرة
�أدهى و�أمر.
النخب الإقت�صادية عقدت الكثري من امل�ؤمترات يف العامل
حول الغنى والفقر ومعظمها حتت رعاية الأمم املتحدة و�أنتجت
الكثري من الدرا�سات العلمية الهامة...لكن معظمها يركز على
�إقرتاح �سيا�سات اقت�صادية جديدة ودعم مادي حلل امل�شكلة
وهذا مقتطف لأحدى هذه الدرا�سات والذي يتكرر يف معظم
الدرا�سات املطروحة بنف�س املعنى ويف كل عام :
(�إن اجلهود اجلادة للتنمية العاملية ال تتطلب فقط �سيا�سات
�إقت�صادية �أف�ضل يف البلدان الفقرية و�إمنا اي�ضا دعما ماليا �أكرب من
البلدان الغنية)....هذا كالم جميل ومع �إحرتامنا له �إال �أنه ال
ي�ستطيع حل امل�شكلة بدون وجود قاعدة عري�ضة من ال�شعب له
القابلية للعمل وما تفرع منها كالقابلية للتعلم والقابلية للتحدي
وحتى القابلية للحب.
�إذا مل نغري واقعنا ونتعلم كيف نعي�ش ،ال �شيء �سيحدث –
لن منوت  -لن نطرد من �أعمالنا – لن يغري الطالع من حظنا
�شيئا– ولن تقل �ضحكاتنا ولن تبهت قهقهاتنا ،ولن تتغري تقارير
امل�ؤمترات الإقت�صادية العاملية...
لكننا �سنبقى على ما نحن عليه من الفقر وال�شقاء ،نحن
و�أوالدنا ،والأجيال القادمة...
ويف املقابل �إذا كنا من ع�شاق تراب الوطن علينا �أن نناق�ش هذه
امل�س�ألة بجدية ،ونتبنى املفاهيم الذي جتعلنا والأجيال القادمة
على اجلادة ال�صحيحة ،فطريق الألف ميل يبد�أ بخطوة وليكن
نحن الأباء �أ�صحابها قبل الأبناء.

من يكتب ثقافتنا ال�شعبية؟
ح�سن ال�شيخ
لعل من �أ�شد الق�ضايا ده�شة  ،على �ساحتنا الثقافية  ،غياب العناية باملوروث ال�شعبي  .البع�ض يعزو غياب هذه العناية – ولي�ست
املوروث -لعدم وجود جهة ر�سمية تعني مبورثنا ال�شعبي ب�شكل منظم ومدرو�س  .طبعا كلمة املوروث ال�شعبي  ،كلمة عري�ضة
وميكن �أن يندرج حتتها ع�شرات املو�ضوعات ذات ال�صلة بهذا املوروث  .فهناك فلكلور �شعبي  ،و�شعر  ،وحكايات  ،وتاريخ �شفوي،
و�أمثال  ،بل وحتى �آثار  .بل وهناك جهات تعني ب�شكل وب�آخر ببع�ض تلك املو�ضوعات الرتاثية  .لكننا نحتاج �إىل م�ؤ�س�سة
واحدة ،تعني بكل �شتات هذا الرتاث  ،وتدعمه  ،وحتافظ عليه  ،ب�شكل متوازن ومدرو�س ويف �إطار �إ�سرتاتيجية وا�ضحة .
وعلى �سبيل املثال نحن نعرف �أن مهرجان اجلنادرية  ،يهتم بجانب من جوانب هذا الرتاث  .وكذلك مكتبة امللك فهد الوطنية،
تهتم بتوثيق التاريخ ال�شفوي الرتاثي � ،أما وزارة الثقافة والفنون فهي تهتم باجلوانب املادية من الرتاث �ضمن املتاحف املنت�شرة
يف العديد من مدن اململكة  ،ولكنها مدعوة لالهتمام بحفظ اجلوانب الأخرى من املوروث الثقايف ملناطق اململكة  .هذا الأمر
�أ�شارت له الورقة التي قدمتها الدكتورة منى عابد خزندار املديرة العامة ملعهد العامل العربي يف باري�س بعنوان ( �أي �سيا�سية
ثقافية للمملكة العربية ال�سعودية ؟ )  ،يف فعاليات امللتقى الثاين للمثقفني ال�سعوديني الذي نظمته الوزارة يف �شهر �صفر من
عام  ،1433وت�ضمنت �أهمية �إن�شاء �إدارات خا�صة تعني مبختلف احلقول الثقافية  ،وذلك بغية �إدارة ومتويل وتنظيم ودعم املهام
الكربى للدولة يف جماالت املحافظة على املوروث الثقايف ون�شره  ،والتعريف برتاثنا التاريخي .
هذا على امل�ستوى الر�سمي  .ولكن ال�س�ؤال الأكرث �إحلاحا  .من يكتب تاريخ املنطقة ال�شرقية – الأح�ساء والقطيف  -ال�شفوي
وال�شعبي ؟ وهل بالفعل تراجع االهتمام بهذا املوروث يف ال�سنوات الأخرية ؟
البع�ض يرى �أن ال�صحافة مل تعد تكرتث بر�صد الرتاث ال�شعبي  ،و�إبرازه  ،وت�سليط ال�ضوء عليه  .كما �أن املبدعني قد اغرتبوا
كثريا يف �سردهم و�شعرهم  ،فال جتد رائحة الرتاب فيما يبدعون من رواية وق�صيدة ولوحة  .الن موا�ضيع الرتاث ال�شعبية ،
�أ�صبحت ال تثري املتلقي  .و ما تدوين الرتاث ال�شعبي والتاريخ ال�شفوي – عند البع�ض � -إال من باب الذكريات اجلميلة ،
واحلكايات اللطيفة .
و�إذا مل ُيدون مورثونا ال�شعبي باملنطقة قبل قرن من الزمن مثال  ،فلأن م�ستوى الوعي  ،مل يكن كما هو وعينا اليوم  .كما �أن
�إمكانات و�آليات هذا الزمن ال ميكن مقارنتها ب�إمكانات و�آليات الأم�س .
وال �أعتقد �شخ�صيا ب�ضرورة االنتظار حتى يربز ذلك اجل�سم الر�سمي الحت�ضان كل كذلك الرتاث املهدور  ،بل يجب على
اجلمعيات املدنية  ،وجمعيات الثقافة والفنون  ،وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة باملبادرة بجمع ودرا�سة املوروث الثقايف للمنطقة  .ولكن
احلقيقة �أن هناك العديد من املبادرات ذات الطابع غري الر�سمي  ،ولكن �أن�شطتها مكررة يف معظم الأحيان  ،برتكيزها على طبع
الكتاب الديني � ،أو امل�سابقات ال�شعرية � ،أو رمبا �إقامة املعار�ض الت�شكيلة  ،وال جند احد من منظمات املجتمع املدين معنية حتديدا
بالرتاث ال�شعبي – املوروث الثقايف للمنطقة – وم�سخِ رة �إمكانياتها لهذا الغر�ض .
�إال �أن امل�شروع الكبري -م�شروع خادم احلرمني حلفظ الرتاث  -و الذي �أعلن عنه م�ؤخرا – �أبان افتتاح اجلنادرية  -حلفظ الرتاث،
�سيكون �أول م�شروع ر�سمي م�ؤ�س�سي �شامل باململكة من هذا النوع  ،لر�صد وتدوين ودرا�سة الرتاث  ،واقتناء اجلانب املادي منه .
والبد �أن ن�شري – رغم كل ذلك – �إىل وجود جهود فردية رائعة معنية بنقل وحفظ تاريخ املنطقة الرتاثي يف جماالت متعددة.
فهناك جملة ( الواحة ) والتي تعني ب�ش�ؤون الرتاث والثقافة والأدب يف اخلليج العربي  ،مركزة اهتماماتها على القطيف
واالح�ساء .وبالفعل قامت جملة ( الواحة ) طوال عقدين من الزمن من حتقيق و ن�شر �آالف الوثائق التاريخية اخلا�صة باملنطقة .
ون�شر الدرا�سات التاريخية والرتاثية  ،والتعريف بالكتب الرتاثية  ،واللهجات والعادات والفنون بل وبالعوائل والأ�سر االح�سائية
والقطيفية القاطنة منها واملهاجرة  .وقد �ساهم يف الكتابة ملجلة (الواحة )ع�شرات الكتاب املعنيني برتاثنا الثقايف .
وال نن�سى امل�ساهمات الكبرية التي قام بها باحثون معا�صرون من املنطقة يف ر�صد وتدوين ون�شر هذا الرتاث يف خمتلف جماالته
من �أمثال الزميل الباحث علي الدرورة  ،وح�سني �سلهام  ،و علي ح�سن من�صور  ،و�سلمان احلجي  ،واحمد البق�شي وغريهم ممن
ال حت�ضرين �أ�سمائهم الآن .
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�آخر الكالم

جملة �شهرية متنوعة
تعنى ب�ش�ؤون اململكة العربية ال�سعودية
واملنطقة ال�شرقية ب�شكل خا�ص
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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
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�آل عبيد

للمراتب الطبية

املاركات العاملية
حتت �سقف واحد

مراتب طبية
حلف ومفار�ش
و�سائد طبية
�شرا�شف و�أغطية واقية للمرتبة
ا�سترياد وت�صدير املراتب واملفرو�شات

اململكة العربية ال�سعودية
املنطقة ال�شرقية  -حي املجيدية  :ت 8542812 - 8548778 - 8542949 /
الربيد االلكرتوينalobaid2004@hotmail.com :
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مكتب املهند�س جا�سم �آل قواحمد
لال�ست�شارات الهند�سية وامل�ساحية

مكتب الدمام  -ت  - 835509 - 8355408 :فاك�س 8355407 :
مكتب القطيف -ت  - 8545552 - 8545551 :فاك�س 8541979:

Email:gec-dammam12@yahoo.com
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الآن

بد�أ ت�سجيل طالب
ال�صف الأول االبتدائي
للعام الدرا�سي 1435هـ 1436 -هـ
�سارع بت�سجيل ابنك
العدد حمدود

منذ �أن�ش�أنا مدار�س اخلط الأهلية بالقطيف يف العام 1414هـ 1993م و�ضعنا لأنف�سنا طريقاً حمدداً ووا�ضحاً يرتكز
على بناء املواطن ال�صالح القادر على حتمل �أمانة النهو�ض بهذا الوطن احلبيب  ،وكانت فل�سفتنا التعليمية مهتمة
ببناء الفرد واملجتمع وتكوين �شخ�صية الفرد وتربيته وتزويده بالقيم الإ�سالمية واملثل العليا و�إك�سابه املهارات املعارف
التي ت�ساعده على الإ�سهام يف بناء جمتمعه وتنميته وتطويره علمياً وثقافياً واقت�صادياً واجتماعياً وح�ضارياً و�سلوكياً
وذلك وفق ما جاء ب�سيا�سة التعليم العامة للمملكة العربية ال�سعودية.

مدر�سة اخلط الأهلية
ابتدائي  -متو�سط  -ثانوي ( نهاري وليلي )

Al - Khut Private School
E - mail: alkuthsch@hotmail.com

القطيف  -حي ال�شاطئ  -ت 8232277 - 8232266 -8231177 - 8231188 :فاك�س 8232299:

