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�أول
بسم اهلل الرمحن الرحيم

Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صراهلل

احلاج �أحمد الكويف..ال�شاعر الع�صامي
غوا�ص البحر وحا�صد درر الكالم
2-1
هذا الرجل الب�سيط  ،املتوا�ضع  ،رقيق احلال  ،الذي
اخرتق كافة الظروف ال�صعبة التي واجهها ليكون �شاعرا
مطبوعا  ،و�أديبا معروفا يف منطقة تعج بال�شعراء والفقهاء ،
ذلك هو احلاج �أحمد الكويف رحمه اهلل.
كان الرجل �صاحب موهبة كبرية  ،وذائقة �شعرية ثرية،
ورغم ذلك فقد ات�صف بالتوا�ضع مع ثقة كبرية يف
النف�س  ،مما اتاح له �أن يكون حمط �أنظار الباحثني يف
جمال االدب القطيفي مع وجود حمبني له يختلفون �إليه
لي�ستمتعوا بق�صائده الر�شيقة و�صوره العذبة الغناء .
واملده�ش يف الأمر �أن موهبته ال�شعرية مل تت�أت من تعليم
تقليدي �أو نظامي ح�صله  ،وال من وراثته لذلك الفن
اال�صيل من �أب �أو جد  ،تعلم منه بل ما حدث هو �أن
�شاعرنا بد�أ ع�صاميا وا�ستمر يطور من �أدواته ال�شعرية بذاته
حتى ملعت موهبته  ،وجادت قريحته بدرر فريدة وجواهر
نفي�سة بالرغم من عمله يف غوا�صا يبحث عن الل�ؤل�ؤ،
فجمع احل�سنيني  :ل�ؤل�ؤ البحر  ،ول�ؤل�ؤ ال�شعر.
ولعل حالته االجتماعية تلك جعلته يقدم على الإهتمام
مبوهبته ،في�صقلها بالقراءة والفهم حيث تك�شفت له رويدا
رويدا مفاتيح الق�صيد فتمكن من �صياغة ال�شعر الأ�صيل.
ولد احلاج �أحمد بن �سلمان بن ح�سن بن مرزوق ال�صايغ
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املعروف بـ (�أحمد الكويف) يف قلعة القطيف  ،ولقب
الكويف جاء لكون والده ولد يف الكوفة ،فعرف بذلك ،
وعلى عادة النا�س يف تلك الفرتة حيث كان حمل امليالد
لقبا يعرف الأ�شخا�ص و�أحيانا الأ�سر.
كانت والدته يف  30من جمادى الأوىل �سنة 1334هـ،
حيث كانت �أ�سرته ب�سيطة  ،متوا�ضعة يف املال ،لكنها
حتمل �صفات ح�سن اخللق والتم�سك بالقيم الدينية ،ويف
نف�س الوقت النزول �إىل العمل لتح�صيل الرزق بنف�س
را�ضية  ،الأمر الذي ا�ستقر يف وجدانه منذ �صغره  ،وال�سري
على هذا الدرب ال�صعب  ،املليء بااللتزامات،ويف ذات
الوقت الإهتمام باجلانب الأدبي واالجتماعي.
كعادة النا�س يف تلك الأيام ويف ظل غياب نظام التعليم
الر�سمي � ،أدخله والده " الكتاب "  ،وعمره �سبع
�سنوات ،لكنه مل يكمل درا�سته؛ فقد تركه بعد انق�ضاء
�أربعة �أعوام ال غري  ،ومل يتمكن من حفظ �سوى �أربعة
اجزاء من القر�آن الكرمي  ،رمبا ب�سبب �صعوبة احلياة ،
وتقتريها باملال؛ لذلك كان تركه الدر�س والتعلم من
�أجل �ضرورة ملحة و�أهم :وهي م�ساعدة الأ�سرة يف
تكاليف احلياة  ،فبد�أ يف العمل " �صبيا " يف دكان �صغري
 ،ليح�صل على �أجر ب�سيط يف مقابل تلك اخلدمات التي

كان ي�ؤديها لزبائن الدكان من بيع و�شراء حيث تعلم يف
ذات الوقت طرق املحا�سبة الب�سيطة  ،وا�ستمر على هذا
احلال مايقارب الع�شر �سنوات .
جاء االنتقال بعد �أن ا�شتد عوده ملجال �آخر كان يعترب يف
ذلك الوقت م�صدرا للرزق املي�سور  ،وهو الغو�ص يف جلة
البحر "الغو�ص"بحثا عن الل�ؤل�ؤ ،حيث ا�ستمر يف هذا
العمل لأكرث من �ستة ع�شر عاما  ،ويبدو �أن تلك الفرتة،
التي مار�س فيها اقرتابا من عوامل الطبيعة وخو�ض غمار
املغامرة منحته �سكينة النف�س وت�أمل احلياة بني م�ستويني،
هما  :البحر والرب  ،فتفتقت موهبته  ،وانطلقت خميلته
حيث �أن�شد �أ�شعاره  ،مرت�سما خطا من �سبقوه  ،حماوال
ا�ستيعاب حكمة احلياة  ،را�ضيا بقدر اهلل  ،واثقا من �أن
احلياة قد تدخر له �شيئا م�ستقبال �أف�ضل.
وحدث يف �سنة 1346هـ " �سنة الطبعة " �أن غرق يف
البحر �آالف ال�ضحايا حيث كانت هناك �أنواء و�أعا�صري
وعوا�صف .كاد �شاعرنا �أن يكون من جملة ال�ضحايا
املغدورين  ،لكنه متكن بعد حمنة ع�صيبة من التم�سك
ب�ألواح خ�شبية من حطام املركب  ،وظل على هذا احلال،
مقاوما الغرق ملدة يومني كاملني حتى جاءته املراكب
املنقذة  ،فانت�شلت ال�ضحايا وعرثت عليه يف هذه احلالة

ليكتب له عمر جديد.
على �أن هذه احلادثة ظلت ت�شغل ذاكرته  ،وجعلته يبحث
عن عمل �آخر  ،ميكن من خالله البحث عن الرزق دون
�أن حتا�صره الأخطار بتلك الكيفية ؛ فعمل يف الغو�ص
وت�صعيد الأوراد والأع�شاب والبذور والأوراق العطرية ،
وهي مرحلة �شكلت حياته ف�صار �أقرب لعي�شة الزهد مبا
فيها من قناعة ور�ضا وا�ست�سالم تام للمقادير مع م�سحة
حزن ظلت ت�سكن روحه حتى اللحظة الأخرية من عمره
مع �صفاء يف الروح و�شفافية يف الر�ؤية.
كان من نتيجة هذا الإح�سا�س املتنامي بالزهد والر�ضا مبا
ق�سمه اهلل له � ،أن فكر ثانية يف التزود ب�شطر من العلم ،
ف�أكمل حفظ القر�آن الكرمي  ،و�أمت تعلم القراءة والكتابة
وبع�ض درو�س النحو وال�صرف ،ثم در�س قواعد اللغة
العربية ب�شكل منهجي ينا�سب �سنه  ،فكان مما در�سه" :
قطر الندى "  ،و" الأجرومية "  ،و" �شرح �ألفية ابن مالك
"  ،وكان ذلك على يد املرحوم ال�شيخ مريزا ح�سني
الربيكي  ،كما در�س �شيئا من كتاب " املغنى " لدى
ال�شيخ ح�سني �آل عبداجلبار  ،وقد �سارت درا�سته موازية
الجتهاداته يف نظم ال�شعر  ،فراح يتعمق يف هذا الفن
الذي ملك عليه لبه  ،جمربا �أن يرى �أثر الق�صائد التي
ين�شدها على رفاق دربه ف�أح�س �أنه يقرتب من ال�شاطيء
الذي عا�ش حياته يحلم بتحقيقه.
وقد ا�ستفاد ا�ستفادة ق�صوى من اقرتابه من جمل�س
ال�شيخ الربيكي  ،وهكذا تفتحت موهبته ال�شعرية برعاية
رجل علم جدير بالتقدير  ،وحاملا �شعر الغوا�ص ال�سابق
بالطم�أنينة والأمان يف معية هذا الرجل انطلق ليغرد
متو�سال ب�أدواته اللغوية والأ�سلوبية ال�شعرية التي مناها
بالقراءة واالطالع فتحولت املوهبة الفطرية مع الوقت �إىل
طاقة �شعرية جمربة ،ومتحفزة للأجود والأرفع والأنفع .
كان ال�شيخ الربيكي ينقح �شعره وي�صححه  ،و�أ�شار عليه
ببع�ض القراءات التي تنمي حم�صوله اللغوي وتعمق
ر�ؤيته للق�صيدة  ،وقد متكن من حفظ الق�صائد الطوال
لبع�ض ال�شعراء الكبار من �أمثال املتنبي والبحرتي وابن
الرومي واملعري وهكذا �أبحر يف جلة اللغة التي ع�شقها
و�صار يجرب معها عرب ق�صائده املثقلة ب�شتى جتارب احلياة.
املت�أمل ل�شعر الكويف يجد �أنه كتب يف �أغرا�ض كثرية ،
وتنقل بني جتارب متنوعة مما يدل على ثراء خميلته وقدرته
على ال�سبك وال�صياغة الفريدة.
وقد حاول دائما �أن ير�صد عالقته بالتجارب التي مر بها،
ور�أى فيها نافذة للإطاللة على الواقع املر الذي عا�شه ،
حيث الفقر واجلوع واخلوف من املجهول  ،والذي متثل يف
الزمن  ،وهو ما يتجلى يف �أكرث من ق�صيدة  ،ومنها ق�صيدة

يقول فيها :
�أ�سامر يف الليل الكواكب كلما
بدا يل جنم بعد جنم تغ ّورا
ن�أى النوم عن جفني فلم تغف مقلتي
وقلبي غدا يف مهمه الفكر م�سحرا
و�ألهمت �شعر فيك تب�صرة ملن
تب�صر �أو ذكرى �إىل من تذكرا
يخبرّ عن ما�ضي الزمان وما جرى
على �أ هله فيه من اجلوع والعرى
عم يف كل بلدة
فيا �سنة قد َّ
عناها الذي بني املال ّقط ما جرى
تكاثر فيها املع�سرون وقلَّ من
يح�ض على �إ�سعاف من كان مع�سرا
ّ
ف�شا الفقر يف الأم�صار طراً و�إمنا
مظاهره كانت على (اخلط) �أظهرا
وهنا نلمح ر�صدا �صادقا و�أمينا للنكبة التي مرت بها
املنطقة وقد �صورها ال�شاعر ت�صويرا �شيقا  ،معتمدا على
خربته ومتكئا على معرفة وثيقة باللغة التي طوعها ل�صور
تو�ضح �أبعاد املحنة التي �شملت املنطقة  ،ورغم الوجع
الذي �أحاط بالكويف فهو مل يتنازل عن خميلته بل راح
يرقب ال�سماء ويناجي النجوم ب�سحرها متخذا غيابها
رفيقا لتجاوز امل�أ�ساة ،فالعني مل تعرف النوم والفكر
من�شغل بالهموم  ،وهي حالة �شملت الكثري من الأم�صار
لكن جمال الن�ص �أنه ر�صد من خالل الت�صور العام حالة
خا�صة ال يدرك كنهها �سوى من عا�شاها  ،ويف هذا كان
ال�شاعر الكويف مثاال لل�صدق الفني والأ�صالة .
فهو ينتقل من حالته الفردية ليعمم امل�أ�ساة  ،ليطرح
من خالل الن�ص ال�شعري �شيئا عن فكره حول ق�ضايا
كال�صرب على املحن وتخطي ال�صعاب  ،فما هو �إال �شخ�ص
من جماعة  ،وجدير به �أن ي�سقط عنهم اللوم  ،فما عا�شوه
ال يحتمله ب�شر :
تعذر فيها كل �سعي ومك�سب
فما حال قوم ك�سبهم قد تعذرا
فال لوم �إن مل ي�ستطيعوا ت�صبرّ اً
�أهل ترك الإمالق فيهم ت�صربا
وناهيكم مل يبق حتى لأ�شعب
بها مطمع لو كان �أ�شعب حم�ضرا
خال كل كي�س واختفى كل درهم
ومل يبق جاه للوجيه لدى الورى
من الوا�ضح �أن هذا ال�شعر معرب عن جتربة حياتية �صعبة مر
بها املجتمع كله يف �أوقات ال�ضنك  ،لكن ال�شاعر الكويف
مل يكن فقط ترجمانا ملثل هذه التجارب ال�شخ�صية

ال�صعبة بل �أنه مد ب�صره لتكون الق�صيدة معربة عن رف�ضه
للحروب  ،ومنها احلرب العاملية الثانية التي اكت�شف �أنها
تعد مدخال للقهر والفقر والعدوان وف�ساد الذمم  ،يقول يف
�إحدى ق�صائده :
�إال َم نحن رخى الأ�سعار ننتظر
رحماك يا ربنا قد م�سنا ال�ضرر
�أم�سك بني احلرب وا�صرف �ش ّر كيدهم
ع ّنا فقد م�سنا من �شرهم �شر ُر
حد قيمتها
�أقواتنا خرجت عن ّ
وقد جرت �ضعفها الأقمار والأزر
هو �إح�سا�س مواطن كادح ملا يالقيه النا�س من عنت
وحرمان  ،ال يد لهم فيها يف هذا الأمر .وقد حدث �أن
اجنلت تلك ال�سحب املعتمة و�أ�ضحت الأر�ض تعطي
خريها  ،فالرب الرحيم قد منح الوطن النعم  ،وعليه �أن
ي�شكر هذا العطاء الوفري  ،فكل نعمة هي منحة �إلهية البد
�أن تقابل بال�شكر والعرفان .
و�أحيا الإله الأر�ض من بعد موتها
و�أخرج ما قد كان فيها مفكرا
و�أجرى عيون النفط �شيحاً فغمرت
جميع الربايا بالرفاه وبالرثى
ليبلوهم فيما �أفا�ض عليهم
وكان بهم من قبل ذلك �أخربا
وكم نعم ٍة ال ي�ستطيعون عدها
تعد وحت�صرا
من اللهَّ جلت �أن ّ
وا�ضح ا�ستفادة ال�شاعر من القر�آن الكرمي من حيث اللغة
والأ�سلوب وتوظيف املفردات  ،وهذا يعك�س ثقافته ونهله
من هذا املورد الرثي واملتجدد .
والكويف �شاعر ع�صامي تقليدي " حمافظ "  ،همه �أن
يلتزم بت�صور احلقيقة  ،و�أن يكون ذلك من عدة منظورات،
وهو ال يجد غ�ضا�ضة يف �أن حتمل الق�صيدة الواحدة �أكرث
من ق�ضية ؛ فهو يبد�أ وينتهي م�شتمال بالتلقائية والب�ساطة.
كذلك ميكن القول �أن ق�صائد الكويف تنزع نحو املثالية،
والتدفق الوجداين  ،وال�صدق يف التناول واملعاجلة ،
بالإ�ضافة �إىل قوة الإنفعال والر�ؤية املثالية للأمور.
يف مبادرة لتكرمي �أحمد الكويف يف حياته  ،وقف بني
املحتفني من كتاب و�شعراء و�أدباء من م�سقط ر�أ�سه ،
ليتلو ق�صيدة له  ،قال فيها:
بني وطني �أنتم نوابغ ع�صركم
بكم تتباهى اخلط يا �أجنم الع�صر
بني وطني �أنتم رفعتم مكانتي
و�أعليتم ذكري على م�ستوى قدري
هو �إح�سا�س قوي باملنحة الربانية التي منحت له حيث
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�شعر بحب النا�س له  ،فر�أى فيهم الأجنم التي متحق
الظالم  ،وتعلي من �ش�أنه عرب احلب والتقدير  ،لذا تتكرر
عبارة النداء " بني وطني " لي�ؤكد هذا الرباط املقد�س
الذي ربطهم به.
رمبا كان هذا ال�شعور باالعتزاز بالنف�س �صريحا بينا يف
ق�صيدة �أخرى ينهج فيها النهج نف�سه حني يقول :
�سبحت بحار ال�شعر من غري موقف
ُ
ب�ساحل �شط�آن العرو�ض على بحر
ومل �أرت�شف من ماء مزنة �شاعرا
ومل �أ�ستفد نظم الق�صائد من �سفر
فال املتنبي ذقت عذب معينه
وال ب�أبي متام والبحرتي �أدري
وال للمعري �سرت يف �سقط زنده
ومل �أد ِر ما "�شوقي" ومل �أد ِر ما "�صربي"
هو ال ينكر قيمة ه�ؤالء ال�شعراء الكبار  ،لكنه كان �صادقا
مع نف�سه حني ي�شري �إىل �أنه مل يكرر جمالياتهم ومل ي�أخذ
عنهم فقد حاول �أن يختط لنف�سه طريقا خا�صا به  ،غري �أن
الر�ؤية النقدية املدققة ترى �أن �شعر احلاج �أحمد الكويف
قد ا�ستفاد دون �شك ممن �سبقوه  ،لكنه مل ي�سمح لنف�سه
�أن " يتنا�ص " معهم � ،أو ي�أخذ منهم �صورا بالكربون.
رمبا هذا هو دافعه كي يظهر فرادته فهو ذاته  ،وال يقبل
�أن يكون ا�ستن�ساخا لغريه .وهذه الفكرة املحورية ترتدد
دائما يف �أ�شعار الع�صاميني الذين ثقفوا �أنف�سهم ب�أنف�سهم،
ف�أ�صبح لديهم عزة النف�س وال�شموخ والكربياء  .كما جتد
اعتزازا زائدا بالنف�س رمبا بدا ب�شكل م�ضمر يف ثنايات
الن�ص :
�أ�سيرّ يف بحر القري�ض �سفينتي
و�سكانها ذوقي وربانها فكري
�أعوم بها يف جلة بعد جلة
لعلي �أحظى بالثمني من الدر
وقد نظم الكويف " املو�شحات " وحر�ص كما قلنا على
عمود ال�شعر بكل �أركانه لكنه يف الفرتة الأخرية من
جتربته مال �إىل التجديد  ،واعرتف بينه وبني نف�سه ب�ضرورة
اخلروج عن النمط.
من �سماته الفنية �سهولة الألفاظ وعدم التقعر والبعد عن
التكلف والب�ساطة التي هي �سمة �أ�صيلة فيه  ،ولعله من
ال�شعراء القالئل الذين حر�صوا على �أن تكون ق�صائده
ذات نزعة
�إن�سانية  ،حمملة بتجاربه ال�شخ�صية  ،فيها ح�س �إن�ساين
رائق وبعد عن التقعر  ،وهي �سمات �شخ�صية انعك�ست
على الإنتاج ال�شعري الذي تركه.
لعل توا�ضعه اجلم ـ وقد ع�شته وملحته يف �أكرث من لقاء معه
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ـ هو الذي �أدى �إىل ال�شعور الأكيد بالقناعة والزهد وهي
قناعة بعيدة متاما عن اخلمول �أو الركون �إىل ال�صمت.
يف �شعر الكويف مل�سة فل�سفية عميقة  ،فهو لديه �إح�سا�س
قوي �أن طول العمر ال يعني له الكثري  ،كل ما ي�شغله
قوة الأثر الذي يرتكه ،وهذا �شعور �أ�صيل بقيمة العطاء،
ال ي�ست�شعره غري �أولئك الذين عركوا الدهر وعركهم .
فهاهو يقول :
ما العمر عمراً و�أن �أعوامه كرثت
�إن مل يخلده ذكر فيه منبلج
والعمر من غري �آثار تخلده
كالآل مل يطف منه للظما وهج
هل �شعرنا بكنوزه التخيلية التي ا�ستقاها من زمن الغو�ص
يف البحر وهو يعلن عن موقف �إن�ساين �أ�صيل ؟
ثم تعال �إىل البيت الثاين فهو بيت الق�صيد من حيث
قوته وما به من معان قوية ت�شري �إىل قناعة ما ت�سكن القلب
وتع�ش�ش يف الوجدان :ال �شيء ي�ضيع يف تلك احلياة
املزدحمة ب�آثارها ومتاعبها و�أفراحها القليلة.
عا�صرت ال�شاعر الكويف وجمعتني به عدة جل�سات
يف منزله ويف منزيل ويف منزل �أ�ستاذنا ال�شاعر حممد
ر�ضي ال�شما�سي وبع�ض املنا�سبات بعد �أن لفته ال�سنون
مبعطفها الثقيل  ،وجدت ج�سدا �ضئيال ال يكاد يبني من
�أثر ال�شيخوخة  ،لكنني وجدت بريق عينني �صداحتني
بامل�شاعر القوية .
�إنه �أحد اولئك الذين طبعهم الزمن مبي�سمه لكنه يدرك
يف الوقت نف�سه �أن ه�ؤالء قد تركوا �ضوء لل�سائرين كي
ينري دروبهم  ،و ال�شاعر الكويف يدرك يف �أعماق نف�سه
�أنه منهم  ،ولنالحظ هنا العالقة بني " ال�شيب " وبني
ا�ستقامة النف�س التي ال يواكبها غري "اعوجاج" الهيكل
ال�ضعيف  .لكننا قد نرى يف الأبيات �شيئا من اللوم
والعتاب والتربم يو�شى بقدر من اال�ست�سالم للمقادير :
�شابوا وما �شابت الآراء �أظهرهم
عوج
عوج وما �شاب �أحالماً لهم ُ
ُ
هم يف النهار هداة يهتدى بهم
ويف املحاريب �إن جن الدجى �سرج
لقد �شعرت بقوة ال�شاعرية لديه و�أنا �أقر�أ تلك الأبيات
لأنها تعبريات عميقة  ،بها التوا�ضع اجلم  ،وال�شعور
بحكمة احلياة .
ال ين�سى ال�شاعر �أولئك الذين ي�شعر �أنهم قد قدموا
خدمات جليلة لبني وطنه  ،فيذكر بع�ضهم باال�سم  ،ثم
ينعطف ي�صفهم مبا ي�ستحقون من ف�ضل وكرم و�أ�صالة .
هنا ال ين�سى ال�شاعر الدور التقليدي الذي يوظف الن�ص
ال�شعري للمدح والإ�شادة وهو باب من �أبواب القري�ض

منذ بد�أ العرب قول ال�شعر حتى و�إن كان املحدثون
يعتربونه عيبا.
دائما تكون " اخلط " يف الذاكرة  ،بكل مالحمها و�صفاتها
وتوقيعاتها فهي متثل املنزلة الأم واملكانة الرفيعة  .ومن
املعروف ان ال�شاعر الع�صامي يكون يف الغالب الأعم
�أكرث مت�سكا مب�سقط الر�أ�س وببيئته وب�أعالم منطقته اكرث
من غريه  ،فه�ؤالء ميثلون له على الدوام القدوة واملثال
احلي على العطاء الوافر .ف�إن امتزج ذلك مبا ميثلونه من
قدرة على بث العلم ون�شر الف�ضيلة والأخالق  ،ميكننا �أن
نفهم الأبيات ال�شعرية هنا :
يا خط تلك رجال الدين من لهم
واحلدج
كانت ت�شد لك الأكوار
ُ
قو ٌم ق�ضوا للمعايل حقها وعلوا
�أعلى مدارج �أجواء العال درجوا
هم زينة اخلط هم �أعالم بهجتها
يف ن�شر ذكرهم تزهو وتبتهج
تلك القريحة املتجددة متيز بها ال�شاعر �أحمد الكويف ،
وحدث �أن طلب منه �صديق له �أن يراوده عن �شعره ،
ليكت�شف كيف يكون تفاعله مع القري�ض  ،لذا �أجاب
بطريقته الذكية عن ال�س�ؤال املحرج:
يراودين بع�ض العباقر عن �شعري
ومل �أد ِر ي�ستطريه �أم هو ي�ستزري
فقلت ووحي ال�شعر يلهم خاطري
ن�سيج القوايف ثم يخرج من �صدري
ها هي طريقته يف القول ال�شعري  ،فهناك يف " وادي
عبقر " من يهم�س له يف �أذنه ح�سب الأ�سطورة القدمية،
وهو يتلقى هذا " الإلهام "  ،فيتفاعل مع نف�سه فيغزو
عقله  ،ويتحرك خاطره ثم ما يلبث ال�شعر �أن يخرج
من �صدره .القلم والورقة ما هي �إال �أدوات لتحقيق
تلك الدورة ال�شعرية التي حتدث عنها ال�شاعر .لكن ما
ي�سرتعى االنتباه هنا �أن الكويف ويف و�سط �شرحه يحدث
نف�سه :هل يق�صد من �أطلق ال�س�ؤال ال�سخرية �أم �أنه يقدر
الق�صيدة وال�شاعر؟
واملده�ش �أن ال�شاعر الذي كثريا ما ي�شيد ببني وطنه يرجو
منهم �أن يعذروه �إن جاءت ق�صائده على غري ما يتمنونه،
وهي درجة من الت�سامح والتوا�ضع مل نرها عند كثري من
ال�شعراء.
*�أ�ستقيت بع�ض املعلومات من مقالة" �أحمد الكويف
�شاعر ..وموقف" لل�شيخ حبيب �آل جميع.
جملة الواحة العدد.14

�سمو نائب �أمري ال�شرقية يلتقي مبجل�س القطيف البلدي
ويو�صي بلجنة ملتابعة امل�شاريع املتعرثة واملت�أخرة باملحافظة
تقرير /خالد ال�سنان
ّرحب نائب �أمري املنطقة ال�شرقية �صاحب ال�سمو الأمري
جلوي بن عبدالعزيز  ،برفع �أي م�شروع متعرث �أو مت�أخر يف
حمافظة القطيف  ،للجنة التي ك�شف عن امل�ضي يف تفعيلها
للنظر والبت يف جميع امل�شاريع املتعرثة باملنطقة .جاء ذلك
خالل اجلل�سة الأثنينية ل�سمو �أمري املنطقة  ،م�ساء الأثنني 6
رجب  ،1435بح�ضور �شخ�صيات من حمافظة القطيف ،
بينهم �أع�ضاء جمل�س بلدي وحملي وغرفة املنطقة ورجاالت
من الرتبية والتعليم و�شخ�صيات دينية و�إجتماعية ،
وا�ستقبل فيها احل�ضور نائب �أمري املنطقة مرحبا باجلميع.
و�ألقى خالل اللقاء رئي�س املجل�س البلدي بالقطيف �شرف
ال�سعيدي كلمة تقدم فيها ل�سموه الكرمي بال�شكر اجلزيل
والثناء الكبري على �إتاحة الفر�صة للمجل�س البلدي بالقطيف �أن يقف �أمامه ويكون
�ضيفاً مبجل�سكه العامر مما اعتربه اع�ضاء املجل�س املجل�س و�سام فخر يتو�شح به �أع�ضا�ؤه
على �صدورهم  ،وفيها حتدث عن جانب من �إجنازات املجل�س والقرارات والتو�صيات
التي اتخذها وخططه امل�ستقبلية للمحافظة.
وك�شف عن وجود بع�ض ال�صعوبات واملعوقات التي تواجه املجل�س يف حتقيق خططه
وتطلعاته على �أر�ض الواقع  ,ولكن �إ�صرار �أع�ضاء املجل�س على تخطي هذه العقبات هو
عنوان هذا املجل�س.
واتبع ال�سعيدي كلمته اىل تطلعات اهايل املحافظة واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات البلدية
من خالل الرقابة الفاعلة التي منحها النظام للمجل�س البلدي وذلك بف�ضل توجيهات
�صاحب ال�سمو امللكي الدكتور من�صور بن متعب بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – وزير

متابعات

ال�شئون البلدية والقروية  ,ومتابعة ودعم �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية حفظه اهلل و�سموه
الكرمي.
وتعاون معايل امني املنطقة ال�شرقية والتوا�صل الدائم وامل�ستمر من �سعادة حمافظ
القطيف .
و�أعقب ذلك كلمة �ألقاها الدكتور ريا�ض امل�صطفى  ،حتدث فيها عن عدد من امل�شاريع
التنموية املتعرثة يف حمافظة القطيف.
كما �شهد اللقاء مداخلة للكاتب جهاد اخلنيزي .
ويف اخلتام �أثنى �سمو الأمري جلوي بن عبد العزيز بن م�ساعد يف نهاية اللقاء على كلمة
رئي�س املجل�س واملداخالت م�ؤكداً العمل على �إزالة العقبات وال�سعي يف حتقيق رفاهية
املواطن ،وختمت الأم�سية بال�صور التذكارية .

املحافظ يك ّرم  86معلما ً متميزاً
كتب /خالد ال�سنان
رعى �سعادة حمافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز ال�صفيان
حفل تكرمي  86معلماً متميزاً بجميع مراحل التعليم
الثالث للعام الدرا�سي  ،1435-1434الذي نظمه مكتب
الرتبية والتعليم بالقطيف  ،على �صالة امللك عبداهلل
الوطنية لالحتفاالت بالقطيف و بح�ضور مدير املكتب
الأ�ستاذعبدالكرمي العل ّيط  ،وعدد من مديري املراكز
احلكومية واملجل�س البلدي وال�شخ�صيات.
وبد�أ احلفل بتالوة عطرة للقر�آن الكرمي رتلها الطالب علي
ابو ال�سعود  ،ثم كلمة ملدير مكتب الرتبية والتعليم بالقطيف
عبدالكرمي العليط ،رحب فيها براعي احلفل وبال�ضيوف
وهن�أ فيها املعلمني  ،م�شيداً بجهودهم وما قدموه وم�ضي
اململكة على دروب التقدم عرب التحول اىل "جمتمع املعرفة

بحلول عام "2020
وتوالت بعدها فقرات احلفل والذي �شهد
تقدمي املعلم نا�شي العاقول م ّواال �شعبيا
حتت عنوان "هم علموين الهوى"  ،ثم
هج
قدمت ق�صيدة �شعرية حملت عنوان " َو ُ
القناديل" القاها ال�شاعر ح�سني اجلامع.
والقى بعد ذلك كلمة املعلمني املتميزين
بالنيابة املعلم حممد اخلراري عرب فيها عن
�سعادة و�سرور زمالءه يف هذه املنا�سبة ،
و�أو�ضح فيها دور ر�سالة املعلم ال�سماوية
 ،م�شرياً �إىل �أن كل معلم قادر على التم ّيز وذلك حينما
يدرك م�س�ؤولية تربية الأجيال وتن�شئتهم ن�ش�أة �صحيحة.
وتخلل احلفل تقدمي لوحة ان�شادية بعنوان "حجر الأ�سا�س"

يقودها املعلم مهند اجلنبي مع جمموعة طالبية .ثم ك ّرم
املحافظ الداعمني  ،اعقبها املعلمني املتميزين  ،و�أ�سدل
�ستار احلفل بتكرمي راعي احلفل بدرع تذكارية قدمها مدير
مكتب تربية القطيف .
مايو  - 2014العدد 40
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يف وقفة وفاء

متابعات

مدراء مدار�س �صفوى يكرمون �إبراهيم ال�شربمي
�أقام مديرو مدار�س قطاع �صفوى التعليمي حفل تكرمي للأ�ستاذ �إبراهيم بن
�سليمان ال�شربمي م�ساعد مدير مكتب الرتبية والتعليم بقطاع �صفوى  ،وامل�شرف
ال�سابق ل�شعبة الإدارة املدر�سية وجمل�س الإدارة املدر�سية  ،حمل عنوان وقفة
وفاء.
جدير بالذكر �أن املحتفى به تر�أ�س �شعبة الإدارة املدر�سية لأكرث من عقد من
الزمن �أدار خاللها بتميز واقتدار دفة العمل مع مدراء مدار�س القطاع  ،نال
على اثرها العديد من الإ�شادات وخطابات ال�شكر على م�ستوى املنطقة ال�شرقية
،وقد قدم احلفل الأ�ستاذ عبا�س بن حممد �آل �إدري�س  -مدير مدر�سة �سلمان
الفار�سي بالقديح
و�ألقى مدير مكتب الرتبية والتعليم �صفوى الأ�ستاذ عادل بن ابراهيم القنا�ص
كلمة �أ�شاد فيها باملتحفى به وبدوره الكبري جتاه تطوير العمل مبكتب الرتبية
والتعليم،ثم �ألقى الأ�ستاذ كميل بن علي �آل �إبراهيم مدير مدر�سة �صفوى الثانوية كلمة
مدراء مدار�س القطاع ،يطيب يل �أن �أقف وقفة الوفاء هذه  ،معرباً خاللها عن ما يجي�ش
بنا نحن " قطاع �صفوى" من م�شاعر فيا�ضة ور� ًؤى �صادقة  ،جتاه �أ�ستاذنا اجلليل �أبي
�سليمان ،الذي منحنا طيلة فرتة العمل معه يف �شعبة الإدارة املدر�سية مبكتب الرتبية
والتعليم ب�صفوى  ،وجمل�س الإدارة املدر�سية املنبثقة عنها  ،منحنا وفاءه و�صدقه وحلمه
ووعيه الوظيفي وتعاونه وثقته الغالية التي �أظلتنا جميعا .

بعد ذلك قدم الأ�ستاذ من�صور بن عبداهلل بن حمياء رئي�س مركز �صفوى ،والأ�ستاذ
عبدالكرمي بن عبداهلل العليط مدير مكتب الرتبية والتعليم بالقطيف ،الأ�ستاذ عادل
بن ابراهيم القنا�ص مدير مكتب الرتبية والتعليم �صفوى ،والأ�ستاذ م�ؤيد �سعيد اجل�شي
مدير مدر�سة اجلارودية الثانوية درعا تذكاريا با�سم مدراء القطاع.كما قدم عدد من مدراء
املدار�س هدايا بهذه املنا�سبة.
ويف اخلتام �ألقى الأ�ستاذ �إبراهيم بن �سليمان ال�شربمي كلمة �شكر فيها كل من �شارك
وح�ضر ذلك التكرمي.

خمبز وحلويات عامل اخل ّبازين
القطيف � -أم احلمام
بجوار �أ�سواق املنتزة
تلفون8361154 :
0569607299 -0541229993
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لطلبات الأفراح
واملنا�سبات
رجب  1435هـ  -العدد 40

متابعات

يف �أم�سية عن واقع ال�صالونات الثقافية مثقفون و�أدباء:

املنتديات الثقافية فر�صة الكت�شاف الطاقات الفكرية واملواهب اجلديدة
�أكد عدد من �أ�صحاب ال�صالونات الثقافية والأدبية باملنطقة
ال�شرقية� ،أهميتها يف اكت�شاف الطاقات الفكرية اجلديدة
واملواهب الأدبية والكوادر الفنية ،و�إبراز القدرات الت�شكيلية
وغريها من املجاالت ،بالإ�ضافة �إىل دورها احليوي يف حتريك املياه
الراكدة ،و�إعادة احليوية للحركة الأدبية ،و�إنعا�ش الواقع الفكري
باململكة ،ف�ضال عن دورها يف عملية توا�صل الأجيال ،ونقل
الثقافة �إليها.
و�أ�شاروا خالل �أم�سية �أدبية �أقيمت يف نادي املنطقة ال�شرقية
الأدبي �إىل واقع ال�صالونات الثقافية ودورها يف ن�شر الوعي
الثقايف ،والتي جرى تنظيمها على هام�ش االحتفاء باليوم العاملي
للكتاب ،و�شارك فيها الدكتور �أحمد العلي �صاحب ديوانية
الثالثاء ،واملهند�س جعفر ال�شايب م�ؤ�س�س منتدى الثالثاء
منارة ثقافية جتتمع فيها رموز الفكر والأدب والفن وال�صحافة �أ�سبوعيا كل ثالثاء ،وبرغم
الثقايف ،وف�ؤاد ن�صر اهلل �صاحب منتدى حوار احل�ضارات ،بح�ضور رئي�س النادي خليل هذا التاريخ البعيد ،فقد �شهدت القاهرة �صالونات �أخرى لي�ست �أقل �أهمية بل هي معروفة
الفزيع وعدد من �أع�ضاء النادي وعدد كبري من احل�ضور.
منها �صالون العقاد  ،الذي كان يعقد يوم اجلمعة من كل �أ�سبوع ومن رواده الكاتب �أني�س
�ضيوف
عن
تعريفا
أدبي،
ل
ا
النادي
ويف البداية ،قدم ال�شاعر حممد الدميني نائب رئي�س
من�صور الذي �سجل �أهم الأحداث والأفكار التي طرحت فيه من خالل كتابه " يف
الأم�سية ،وبعدها تطرق كل �ضيف �إىل واقع الأندية وال�صالونات الأدبية ،ثم حتدث جعفر �صالون العقاد كانت لنا �أيام "  ،ولقاء الأربعاء لطه ح�سني  ،الذي اقت�صر على خل�صائه
ال�شايب م�ؤ�س�س منتدى الثالثاء الثقايف ،فقال� :إن ما مييز املنتديات الثقافية يف اململكة  ،وفيما بعد ظهرت �صالونات معا�صرة  ،منها �صالون الدكتور عبداملنعم تليمة و�صالون
كونها �أهلية تطوعية ،فيمنحها عن ذلك م�ستوى معني من اال�ستقاللية يف اختيار موا�ضيعها الدكتور حممد ح�سن عبداهلل  ،وهي �صالونات جتتمع فيها النخب الثقافية وحدها .وهو
و�ضيوفها ح�سب ر�ؤية القائمني عليها ،وتتميز بانتظامها طوال العام �سواء كانت �أ�سبوعية �أو ما حدث يف العوا�صم العربية الأخرى كدم�شق وبغداد وبريوت وتون�س والدار البي�ضاء .
�شهرية ،مما ي�ساهم يف جعلها م�صدرا ثابتا من م�صادر املعلومات و�صناعة الر�أي.
واملالحظة اجلديرة باالنتباه �أن املت�أمل للم�شهد الثقايف يف تلك احلوا�ضر ميكنه �إدراك ما
فيما يرى �صاحب ديوانية الثالثاء الدكتور �أحمد العلي� ،أن وجود املنتديات وال�صالونات كانت ت�شهده احلياة من حراك �سيا�سي واقت�صادي وجمتمعي.
الأدبية مهم جدا يف املجتمع وخا�صة يف ظل االنفتاح
الإعالمي الكبري ،وتعدد الثقافات وال�شخ�صيات يف
املنتديات هو يف الأخري ي�صب يف م�صلحة املجتمع
حتت رعاية مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية بال�شرقية �أنهى
والوطن..
فيما ي�ؤكد �صاحب منتدى حوار احل�ضارات ف�ؤاد "معر�ض اليوم العاملي للربو  "2014املقام بدارين مول
ن�صر اهلل� ،أن املنتديات الثقافية التي انت�شرت يف بالدمام فعالياته با�ستقبال �أكرث �ألفني زائر من الرجال
بالدنا منذ عدة عقود من الزمن ،وا�ستطرد :وال والن�ساء وا�ﻹ طفال حيث احتوى املعر�ض على :
�شك �أن املنتدى الثقايف جاء ا�ستجابة لنق�ص ملحوظ -1ركن التعريف باملر�ض-2 ,ركن العالج وا�ستخدام
يف الإقبال على الأن�شطة الر�سمية التي تت�صف يف الدواء-3 ,ركن الفح�ص وا�ﻹ �ست�شارات-4 ,ركن
بع�ض حاالتها بالبطء �أو قلة احلركة �أو عدم ا�ستيعابها مثريات الربو-5 ,ركن ا�ﻷ طفال .
للمتغريات احلادثة يف ال�ساحة وحمدودية ت�أثريها.
بح�ضور م�ساعد املدير للخدمات العالجية الدكتور
وي�ؤكد ن�صر اهلل� ،أن كثريا من املنتديات الأدبية عبدالكرمي بن عبداهلل العبدالكرمي حيث ق�ص �شريط لل�ش�ؤون ال�صحية ب�صحة ال�شرقية ومب�شاركة اللجنة
والثقافية �أقيمت منذ وقت طويل ،هربا من روتينية االفتتاح نيابة عن املدير العام لل�ش�ؤون ال�صحية م�ساء ال�صحية التابعة للجنة التنمية الأجتماعية الأهلية
الن�شاط الر�سمي،
يوم اخلمي�س ٩رجب وذلك بح�ضور م�ساعدي املدير بالقطيف .
فقبل حوايل قرن من الزمان� ،شهدت �شهدت بع�ض وم�س�ؤويل ا�ﻹ دارات باملديرية .
وقد �أنهى املعر�ض بال�سحب على هدايا قيمة للح�ضور
العوا�صم العربية كالقاهرة مثال ميالد �أهم �صالون
املعر�ض من تنظيم جلنة التثقيف الدوائي وا�ﻹ عالم
مقدمة من مركز الن�صر الريا�ضي  ،كما مت توزيع �أكرث من
ثقايف يف تاريخها احلديث ،عندما قررت الأديبة مي
زيادة ت�أ�سي�س �صالونها ،الذي ظل لأكرث من ربع قرن ال�صيديل ب�إدارة الرعاية ال�صيدلية وبرعاية املديرية العامة  ٥٠٠هدية للأطفال .
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متابعات

بح�ضور ع�ضو جمل�س ال�شورى حممد ر�ضا ن�صراهلل

دار احلكمة الثانوية حتتفل بالدفعة ال�سابعة ع�شرة
كتب /ماجد نزار القطري
يف �أجواء �أخوية وبيئة حميمية مفعمة باحلب والأمل
والإبداع رفعت مدر�سة دار احلكمة الثانوية بالقطيف �ستار
حفل تخرج كوكبتها الكوكبة ال�سابعة ع�شرة يف جمعية
القطيف م�ساء الأربعاء ليلة اخلمي�س (٨/٧/١٤٣٥هـ)
حيث ان�سكب الإبداع وانر�سم اجلمال وانبثق �شعاع
الآمال حمفوفًا بنور متيز طالب دار احلكمة.
قام بتقدمي و�إدارة احلفل الطالب �أمين اجل�شي ،وابتد�أ
احلفل البهيج بكلمة ملدير املدر�سة الأ�ستاذ فتحي
اخلنيزي �أعرب فيها عن �شكره لكل يد كانت �سب ًبا يف
تفوق وجناح مدر�سة دار احلكمة والتي �أو�صلتها لهذا
امل�ستوى الراقي على م�ستوى اململكة.كما �أعرب عن
�شكره للأ�ستاذ ع�صام ال�شما�سي على �إ�شرافه على
احلفل ولعمله الدائم يف خدمة الطالب ولإظهار احلفل
ب�صورة تليق باملدر�سة ،و�شكر �أي�ضً ا جمعية القطيف على
ا�ست�ضافتها لفعاليات ون�شاطات مدر�سة دار احلكمة طيلة
الأعوام املا�ضية،
وما �أ�ضاف للحفل متي ًزا و�إبدا ًعا كلمة الطالب التي �ألقاها
الطالب عبد اهلل زكي �آل �سيف نيابة عن �إخوانه الطلبة
والتي خ�ص فيها بال�شكر للمعلمني لكونهم من نقلوهم
من مر�سى القلق يف البداية �إىل �ضفاف الطموح والأمل
نهايةً.
واختتم كلمته ب�شعار الكوكبة ال�سابعة ع�شرة " :ها
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هي زوارقنا احلاملة �سرتكب العباب لرت�سو على �ضفاف
الطموح والآمال لتعانق ال�ضياء وتر�سم اجلمال".
بعد كلمة الطالب قدم �أوبريت الكوكبة ال�سابعة ع�شرة
بعنوان "�أحرمت �إليك" من كلمات الأ�ستاذ ال�شاعر
ن�ضال �آل رم�ضان و�أحلان ح�سني �آل عرب وتنفيذ
م�ؤ�س�سة ريكوردينج للإنتاج والتوزيع الفني ،وقد �شارك
فيه جمموعة من طالب الدفعة.
وبعد الأوبريت مبا�شرة كانت هناك وقفة وفاء للأ�ستاذ
ن�ضال �آل رم�ضان من خالل عر�ض مقطع يظهر عمله
وجمهوده الكبري طوال �سنوات عمله يف دار احلكمة .وهو
يف كل عام يقدم دائ ًما الأف�ضل للمدر�سة بتقدمي �أوبريت
متميز �أكرث و�أكرث.
وعر�ض الحقًا الفيلم الق�صري "�شظايا" الذي يحاكي
ق�صة واقعية قد ح�صلت وحت�صل كثريا يف احلياة،
كتب ال�سيناريو ح�سن ر�ضا العوى  ،بطولة الطالب
علي �أديب اخلنيزي والطالب ح�سن اجل�شي وحممد
اجل�شي ،و�شارك يف التمثيل كل من الأ�ستاذ جعفر �آل
ربح والأ�ستاذ �شكري ال�شما�سي والأ�ستاذ هاين الربيع
والأ�ستاذ عمار العوى وب�إ�شراف عام من الأ�ستاذ ع�صام
ال�شما�سي والأ�ستاذ عمار العوى ،والفيلم من �إخراج
املخرج والطالب ال�سابق يف مدر�سة دار احلكمة حممد
عادل الغامن ،ومن تنفيذ م�ؤ�س�سة ريكوردينج للإنتاج

والتوزيع الفني.
وبد�أت م�سرية اخلريجني عقب الفيلم والذي قام
بتكرميهم مدير املدر�سة الأ�ستاذ فتحي اخلنيزي ووكيل
املدر�سة الأ�ستاذ حممد اخلمي�س يف حلظات م�ؤثرة تبقى
ذكراها يف نفو�س اخلريجني.
وتخلل احلفل فقرة لتكرمي الرعاة الذين �ساهموا ماد ًيا
ومعنو ًيا لإجناح احلفل اخلتامي و�إظهاره ب�صورة متميزة.
وت�شرفت املدر�سة �أي�ضً ا يف احلقيقة بح�ضور ع�ضو جمل�س
ال�شورى الأ�ستاذ الأديب حممد ر�ضا ن�صراهلل الذي
خ�صي�صا حل�ضور احلفل اخلتامي
ح�ضر من الريا�ض
ً
ملدر�سة دار احلكمة الثانوية ،والذي قام �أي�ضً ا بتكرمي
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف مدر�سة دار احلكمة الثانوية.
و�ألقى وكيل املدر�سة وامل�شرف على احلفل و "الأب
الروحي" ملدر�سة دار احلكمة الأ�ستاذ ع�صام ال�شما�سي
كلمته "هم�سات روحية" ويف ختام احلفل كان هنالك
عر�ض م�سرحي بعنوان "عائلة..ولكن "!....وكان من
فكرة الفنان حم�سن احلمادي و�إخراج املخرج الواعد
الطالب نايف اخلنيزي ،و�شارك يف التمثيل كل من
الطالب �أحمد �آل عفرييت و�أحمد �آل �سنبل و�أحمد
املاجد ور�ضا �آل ابراهيم ونايف اخلنيزي وح�سني املاجد
وعلي �آل غزوي وم�صطفى البحراين وق�صي اخلنيزي
وب�إ�شراف عام من م�شرف احلفل الأ�ستاذ ع�صام
ال�شما�سي.

متابعات

تد�شن
خريية القطيف ّ

مهرجان الرتاث  21حتت �شعار "القطيف ح�ضارة غنية"
كتب /خالد ال�سنان
ت�صوير /نايف ال�ضامن
يف �أم�سية مفعمة بالتقدير والوفاء و بح�ضور اع�ضاء جمل�س
الإدارة د�شنت خريية القطيف مهرجانها الرم�ضاين 21
للعام  ، 1435الذي يحمل �شعار "القطيف ح�ضارة
غنية"
وفيها ّقدم احلفل العريف زهري ال�شما�سي كلمات و�أهازيج
تو�شحت باليااااامال وعادت باحل�ضور للأزمنة املا�ضية
التي كانت ال تكل و ال متل عن العطاء ك�آيدي مزراع
قدمي بيديه ف�أ�س و يحرث و يغر�س و يزرع حتى يح�صد.
والقى رئي�س اجلمعية املهند�س وجيه �آل رم�ضان كلمة
رحب فيها باحل�ضور  ،واكد فيها على �ضرورة ت�شجيع
�إحياء الإرث للقطيف ودعم الأ�سر املنتجة ا�ضافة �إىل
املهن واحلرف وما حت�ضى به من �شعبية  ،كما وجه �شكره
للداعمني والذين و�صفهم ب�أهل العطاء وربان مركب
اخلري ،ولكل من �ساهم يف اجناح املهرجان يف العام
املن�صرم.

حتدث رئي�س املهرجان املهند�س
ثم ّ
�صالح ابوعزيز عن �أهداف املهرجان
والتي متثلت يف  ،التفاف املجتمع
حول اجلمعية  ،وازلة �شبح ورهبة قدوم
البع�ض للجمعية وا�ستقطاب ال�شباب يف
ما يخ�ص ال�شباب ،وحث املجتمع اىل
دعم م�شاريع اجلمعية وت�شجيع الرتاث ،
و�أخرياً التعريف برتاث املنطقة وخا�صة
جليل الن�شء  ،ومنوها ان ن�سخة هذا
العام �ستكون خمتلفة.وبعدها ا�ستعر�ضت نائب املهرجان
�أ .مرام اجل�شي خطط املهرجان بدءاً من الر�ؤية والر�سالة
 ،م�شرية �إن املهرجان بد�أ بحلم وفكرة لرجل العطاء
املرحوم عبداهلل ال�شما�سي (�أبو حلمي) بركن �صغري ،
�إىل �أن تطور وبلغت عدد فعالياته و�أن�شطته  72عرب �أركان
متعددة  ،واتبعت ان من �أهداف املهرجان �إدراج القطيف
كوجهة �سياحية من خالل الربامج الرتاثية والتي حتاكي
الأ�صالة والرتاث � ،إ�ضافة �إىل م�شاركة بع�ض الأعمال

ال�شبابية من الفنية والريا�ضية  ،وختمت اجل�شي �أن
اجلمعية ت�سعى �إىل تعزيز ال�شراكة املجتمعية وهذا حتقق
من خالل دعم والآثار وهيئة ال�سياحة واالثار .
ويف اخلتام كرمت االدارة عدد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات
والقنوات الإعالمية نظري دعمها ملهرجان العام املا�ضي
بالدروع التذكارية  ،مب�شاركة ع�ضو املجل�س البلدي
والرئي�س الفخري املهند�س عبا�س ال�شما�سي.
لقاءنا يتجدد يف رم�ضان  ،،كونوا مع احلدث يف " القطيف
ح�ضارة غنية"

اختتام برنامج التكليف الأول بالربيعية
ت�صوير� /أمني �آل �سماح
احتفى الن�شاط الثقايف بالربيعية ممثال مبركز ارتقاء للتطوير والتدريب بـ  58مكلفا هم
الكوكبة الأوىل لربنامج التكليف ال�شرعي ( عهد اهلل ) يف حفل تكرميي �أقيم على
م�سرح الن�شاط الثقايف للمكلفني وذلك بعد �إنهائهم برنامج تدريبي ميد املكلف مبا
يحتاجه من م�سائل فقهية و�أخالقية واحتماعية وتعده لي�صبح �شخ�صا م�س�ؤوال نافعا
يف املجتمع .
وبد�أ احلفل التكرميي ب�آيات من الذكر احلكيم ب�صوت القارئ الأ�ستاذ ح�سني البحار
� ,أعقب ذلك ن�شيد املكلف ب�أ�صوات فرقة فجر الإ�سالم .
ثم اعتلى امل�سرح ال�شيخ عبد الكرمي احلبيل ليلقى كلمة حتدث فيها عن التكليف و�أنه
ت�شريف وتكرمي �إلهي يكرم به الإن�سان يف رحلته نحو الكمال واملراتب ال�سامية,وهي
�أمانة ومنزلة كربى يكون فيها املرء مو�ضع عناية وثقة اهلل .
و�أكد على �أهمية وجود جيل تربى على حتمل امل�س�ؤولية و القيام بالواجبات والتكاليف
االجتماعية بروح اال�ستقاللية  ,فكما يوجد دورة كيف ت�صبح مكلفا فيجب �أن يكون
هناك دورة يف الإعتماد على النف�س وهذا اجليل يحتاج �إىل هذا النوع من الدورات
ليخرج لنا جيل معتمدا على نف�سه .

والتقطت �صور تذكارية جماعية .
بعد ذلك عر�ض تقرير م�صور عن الربنامج التكليفي ( عهد اهلل ) ا�ستعر�ض فيها فعاليات
الربنامج .
ويف اخلتام عر�ضت م�سرحية ( ِ
لك عيني ) لفرقة فجر الإ�سالم امل�سرحية حتكي ق�صة
�شاب رافق �أ�صدقاء ال�سوء �أدت مرافقتهم �إىل النظر للحرام وكانت بوابة للعقاب بفقد
ب�صره .
اجلدير بالذكر �أن الربنامج قد لقي �إقباال وا�سعا مع انطالقته لأول عام و�شهد ا�ستح�سانا
من قبل الأهايل.
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متابعات

م�ضر بط ٌل لك�أ�س اليد لأول مرة
كتب /ح�سام الن�صر  -عبداهلل احلبيب
حقق نادي م�ضر بطولة ك�أ�س الأمري �سلطان بن فهد
لكرة اليد م�سا بعد �أن تغلب على مناف�سه نادي اخلليج
بنتيجة  22/23يف اللقاء الذي جمع بينهما على �صالة
رعاية ال�شباب بالدمام ،بح�ضور �أمني عام اللجنة الأوملبية
الأ�ستاذ حممد امل�سحل ومدير مكتب رعاية ال�شباب
باملنطقة ال�شرقية الأ�ستاذ في�صل عبدالهادي.
وقد �أغلقت �صالة الدمام �أبوابها قبل انطالق املباراة
اخلتامية ب�ساعات و�سط ح�ضور جماهريي كثيف من
جانب الطرفني ،واللذين ر�سما �صورة جمالية كانت هي
الأبرز يف ليلة م�سك اخلتـام ،وبد�أ اللقاء خلجاوياً عن
طريق املحرتف البحريني جا�سم ال�سالطنة ،لريد عليه
حممد العبا�س ،حيث كان هذا �أول تعادل و�آخر تعادل
من جهة فريق اخلليج ،بعدها م�سك امل�ضراويون زمام
الأمور ،والذي جنح فيه بامتياز املدرب الوطني عبدالر�سول
اجلزيري ب�ضبط طريقة الدفاع التي �أجربت اخللجاويني
على اال�ست�سالم مبكراً ،يف ظل �ضياع هجوم فريق اخلليج
وعدم وجود احللول ،بعد ان حد امل�ضراويون من خطورة
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البحريني جا�سم
ال�سالطنة ويا�سر ال�شاخور ،وانتهى ال�شوط الأول بتفدم
م�ضر  ،8/12ووا�صل امل�ضراويون �سيطرتهم على اللقاء
وو�سعوا الفارق ل�ستة �أهداف يف الدقيقة  7عندما �أ�صبحت
النتيجة  ،11/17ومل تفلح حماوالت اخللجاويني حتى
نهاية اللقاء ،عندما �أعلنت �ساعة �صالة الدمام نهاية اللقاء
م�ضر بنتيجة  23/22بك�أ�س الأمري �سلطان
بفوز
لأول مرة يف تاريخه ك�أجناز جديد ي�ضاف
للإجنازات املحلية.
وذكر الأمني العام للجنة الأوملبية
ال�سعودي الأ�ستاذ حممد امل�سحل �أن
جماهري الفريقني هي البطولة ،وهي
بحد ذاتها جناح ي�سجل للعبة كرة اليد
ال�سعودية ،والذي �سينعك�س بطبيعة
احلال على م�ستويات املنتخبات
ال�سعودية بكل ت�أكيد ،وذكر امل�سحل
�أن البطولة تعترب غالية على قلوب
الريا�ضيني ال�سعوديني ملا حتمل ا�سم
الأمري �سلطان بن فهد ،ووا�صل امل�سحل حديثة
�أنه �سعيد بعودة اخلليج للتناف�س ،مما �سيجعل
كرة اليد �أقوى ومتنى �أن ي�ستمر عطا�ؤهم،
كما بارك لرئي�س و�أع�ضاء ادارة نادي م�ضر
مبنا�سبة ح�صولهم على بطولة الك�أ�س و�أكد �أن
م�ضر ي�ستحق الك�أ�س عطفاً على ما قدمه من
م�ستوى رائع كان كفيال بتتويجه بط ًال لأول
مرة يف تاريخه .و�سبق �أن انفرد م�ضر بامل�شاركة
يف بطولة العامل ،وهذا ما يجعلنا نفتخر بوجود

ناد
مكافح مثل م�ضر.وذكر امل�سحل �أن اللجنة الأوملبية
ال�سعودية �سعيدة باهتمام رئي�س االحتاد ال�سعودي
لكرة اليد الأ�ستاذ تركي اخلليوي باللعبة ،وكلنا ثقة ب�أن
اخلليوي ي�سعى لتطوير اللعبة ،ونحن �سنكون له عونا بكل
ما ن�ستطيع لرفع ا�سم اللعبة التي تعترب الأوىل من ناحية
الإجنازات بعد ت�أهلها  6مرات لنهائيات ك�أ�س العامل.
�سامي �آل يتيم :ثقتنا يف الالعبني قادتنا ملن�صات التتويج
بارك رئي�س نادي م�ضر الأ�ستاذ �سامي �آل يتيم لكافة
جماهري نادي م�ضر واملحبني ،كما قدم التهاين ملناف�سه
نادي اخلليج للم�ستوى الكبري الذي قدموه خالل هذا
املو�سم ،و�أكد �أن عودة اخلليج �ستزيد من قوة الدوري ملا
ميلكه من جماهري والعبني على م�ستو عال ،ووا�صل �آل
يتيم حديثه :احلمد هلل على خطف ك�أ�س الأمري �سلطان
لأول مرة يف تاريخ النادي ،م�ؤكداً �أن ثقتنا كانت كبرية
يف الالعبني ،بف�ضل اهتمام اجلهاز الفني واالداري بقيادة
�سعيد �آل مرار الذي عمل كثرياً لتهيئة الالعبني معنوياً
ونف�سياً ،خلو�ض لقاء اخلتام �أمام اخلليج ،كما قدم �آل
يتيم �شكره للجماهري امل�ضراوية العري�ضة التي ح�ضرت
اللقاء ،ور�سمت لوحة زادت بها جمال �صالة الدمام،
وقال :مهما حتدثت عن اجلماهري فلن �أوفيها حقها؛ لأنها
�أحد �أهم الأ�سباب الرئي�سية وراء كل انت�صار و�إجناز لنادي
م�ضر ،وال �أن�سى وقفتها معي �شخ�صياً ،وذكر �آل يتيم �أن
اجلزيري هو عري�س ليلة اخلتام ،فثقتنا كانت يف حملها ملا
ميلكه من �أمور فنية كبرية ،جتاوزنا بها الأهلي ثم اخلليج
و�صو ًال ملن�صات التتويج.

م�ستقبلي يحقق جناحات متتالية وي�ستعد ملو�سمه الثامن
ي�ستعد فريق برنامج م�ستقبلي التابع خلريية
القطيف للوقوف على التح�ضريات النهائية
لتنفيذ فعاليات معر�ضه ال�سنوي للعام الثامن
على التوايل مب�شاركة  45كادراً من اجلن�سني،
و الذي �سيوجه بالدرجة الأوىل لطلبة املرحلة
الثانوية و اخلريجني بعد االنتهاء من فرتة
االختبارات التح�صيلية.
حيث �سيقام ملتقى التخ�ص�صات الأكادميية
للتعريف ب�أكرث من  50تخ�ص�ص و م�شاركة �أكرث
من  300متطوع و متطوعة ،و يتخلل املعر�ض
جمموعة من ور�ش العمل و اللقاءات احلوارية
الإثرائية ،و قد قامت �إدارة الربنامج بتحديد �أماكن فعاليات
هذا العام لتكون للفتيات يف مدار�س القطيف الأهلية و
للأوالد بالكلية التقنية بالقطيف.
و نظراً للإقبال الالفت على "بانوراما التخ�ص�صات
ال�صحية" و" بانوراما التخ�ص�صات الهند�سية و الإدارية"
التي �أقيمت للفتيات بداية �شهر �أبريل ف�إن فريق م�ستقبلي
�سيعيد تنفيذها �ضمن برنامج الفتيات ،و يعمل على ت�صميم
بانوراما خا�صة لل�شباب لتقدميها خالل �أيام املعر�ض.
و �سيتبع فعاليات ملتقى التخ�ص�صات الأكادميية "ملتقى
االبتعاث" الذي ي�ضم �أكرث من  14دولة من دول االبتعاث
مل�ساعدة الطالب و الطالبات على التعرف على اجلامعات
املو�صى بها من قبل وزارة التعليم العايل و احلياة اجلامعية
فيها و احلياة املعي�شية يف تلك الدول.
م�ستقبلي يف مو�سمه الثامن
بد�أ م�ستقبلي مو�سمه الثامن بت�أكيد �أهمية التعاون املتبادل
بني م�ؤ�س�سات املجتمع يف خدمته ،حيث �أبرمت خريية
القطيف اتفاقي َة تعاونٍ متبادلة متمثل ًة بربنامج م�ستقبلي مع

الكلية التقنية بالقطيف لتعزيز دور ال�شراكة بني الكلية و
اجلمعية يف خدمة املجتمع.
فالربنامج يهدف يف عامه الثامن �إىل رفع عدد م�ستفديه
من اجلن�سني ،كما ي�سعى �إىل �إقامة ور�ش عمل و فعاليات
تُعنى بذوي االحتياجات اخلا�صة م�ؤكداً على الأثر الكبري
الذي حتققه هذه الفئة �إن نالت حقها يف �إكمال تعليمها
الأكادميي ،و ي�سعى الربنامج �أن يو�سع من نطاق خدماته.
و قد قام م�ستقبلي هذا العام ب�إطالق ثالث مبادارات نوعية
ت�ستهدف طالب املرحلة الثانوية و �أولياء الأمور عرب ور�ش
عمل و لقاءات تفاعلية ت�ساعد على التحفيز الإيجابي و
اتخاذ القرارات املنا�سبة يف املرحلة اجلامعية ،و حملت
املبادرات ا�سمها من �شعار الربنامج (معرفة � ..آفاق ..
م�ستقبل) ،و مت تقدميها يف خمتلف املناطق.
كما نظم الربنامج زيارات ميدانية عديدة للطالب والطالبات
من خمتلف مدار�س املنطقة ،كان منها زيارة مل�ست�شفى
القطيف املركزي �شارك فيها  ٤٠متفوقاً ومتفوقة ،و رحلة
�أخرى ملركز الإعداد اجلامعي ب�شركة �أرامكو ال�سعودية
بالظهران �ضمت  45طالباً متميزاً من املهتمني بربنامج

متابعات

االبتعاث لل�شركة� ،إ�ضافة �إىل رحلة تعليمية هادفة للمعر�ض
و امل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل اخلام�س بالريا�ض �شارك فيها
�أكرث من  200م�ستفيد.
وقدم م�ستقبلي بانوراما الفتيات للتخ�ص�صات الهند�سية
والإدارية وال�صحية على مدى يومني مبقر خريية القطيف
و �سجلت �إقبا ًال جماهريياً كبرياً ،ا�ست�ضيف خاللها
ٍ
متخ�ص�صات يف �أكرث من جمال قاموا بعر�ض �أدوار
التخ�ص�صات يف احلياة العملية.
�أما يف فعالية «م�ستقبلي بيننا» التي �أقيمت ليومني يف جممع
القطيف �سيتي مول فقد ا�ستقطب الربنامج الكثري من
الزوار ،حيث هدفت الفعالية �إىل تعريف احل�ضور بالربنامج و
تقدمي الن�صائح والتوجيهات� ،إ�ضافة لعدد من ور�ش العمل
التي قدمت بالتعاون مع جهات ا�ست�شارية و تربوية.
كما وظف الربنامج و�سائل التوا�صل الإجتماعية يف �إثراء
التوا�صل و حتفيز امل�ستفيدين عرب ن�شر العبارات الت�شجيعية
و و�ضع التهاين لإجنازات �أع�ضاء و كوادر الربنامج و �أبناء
الوطن حيث فاق عدد املتابعني  6200معجب على �صفحة
الفي�سبوك و �أكرث من  1300متابع على التويرت و الإن�ستقرام
حتت املعرف الر�سمي للربنامج @mostaqbli

الكتابة ال�صحفية بجمعية م�ضر اخلريية

�أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
نظمت جمعية م�ضر اخلريية بالقديح بالتعاون مع الكاتبة ال�صحفية �شاذن احلايك  ،دورة الكتابة ال�صحفية  ،وقد ا�ستمرت الدورة
ثالثة �أيام على التوايل  ،كما قد بلغ عدد امل�شاركات  ٢٦م�شاركة من خمتلف الأعمار وهن � :أمل ن�صراهلل � ،أمل �آل �سليم � ،سارة ال
�سليم � ،أمنة �آل �سليم  ،نور علي  ،رقية �آل طالق � ،ساجدة احلايك  ،زهراء ال�شبيب  ،فاطمة النا�صر�،سلوى مراد  ،عزيزة �آل ن�صيف
 ،فاطمة العوامي  ،فاطمة البدن � ،أجماد �آل ن�صر  ،هناء جبارة ،،ثريا �آل ربح  ،هدى ال�شايف  ،علوية �آل حمزة  ،فاطمة احلمام  ،زهرة
ال�ضامن ،زينب ال فرج� ،أماين عبيد  ،فاطمة �آل هاين ،كرامة املرهون � ،سلمى �سلمان  ،رمي �آل هندر  ،وقامت احلايك بدورها بتوجيه �أهم اخلطوات للكاتبة ال�صحفية الناجحة  ،يف
�إعداد التقارير واملقاالت و الأخبار ال�صحفية وغريها،كما قامت احلايك مبتابعة تقارير املتدربات وتوجيه بع�ض الن�صائح لتفادي الوقوع باخلط�أ ،وقد وجه العمل امليداين باليوم الثالث
والأخري جلميع املتدربات ،يف داخل وخارج املركز وزيارة بع�ض املحالت التجارية وعمل بع�ض احلوارات ال�صحفية  .ويف اخلتام قدمت مدير املركز كرامة املرهون �شكرها وتقديرها
للكاتبة ال�صحفية �شاذن احلايك لقبول �إقامة الور�شة  .كما �أن اخلط تتمنى جلميع املتدربات م�سرية �إعالمية ناجحة .
مايو  - 2014العدد 40
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حممد بن عبداهلل املطرود لــ

ال�ضيف يف طفولته

ن�شاط يف نادي الن�سر ( اخلليج حالي ًا )
يف موقعه ال�سابق يف بيت والده 1970م.

مدر�ستَ ّي عبدالله املطــــــــ
�أنا رهني َ
وال �أن�سى اهتمامات الأمريين �سلطـ
والدي عمل يف الغو�ص �صغري ال�سن ومنه
تع ّلمت �أهمية احلياة العملية وبعد النظر

حوار /ف�ؤاد ن�صر اهلل ـ �سلمان العيد
حينما احلديث يت�شعب وتتعدد جوانبه ،يكون له �شيء من املتعة ،خا�صة �إذا التقت الريا�ضة بالتجارة والثقافة
بالعمل التطوعي ،حينها تظهر قيمة من يتحدث عن هذه اجلوانب.
هذا ما مل�سناه من احلوار مع حممد بن عبداهلل املطرود ،فهو ابن احلاج عبداهلل املطرود ،الإ�سم الذي
لن ين�ساه �أهايل حمافظة القطيف و�أهايل مدينة �سيهات بالتحديد ،وهذا ابنه البكر ،والفتى
بالتايل ف�إن احلديث ينتقل ب�صورة دراماتيكية عن املطرود الأب ،وعلى ل�سان املطرود الإبن،
�سر �أبيه،
من الريا�ضة �إىل املجتمع� ،إىل الريادة يف ال�صناعة وحتقيق النمو.
فاحلديث ي�أخذنا
فاملطرود الإبن �صاحب جتربة ،اقتب�سها ـ كما يقول ـ من مدر�ستني ،الأوىل (احلاج
ومن جانب �آخر
والثانية (الأمري في�صل بن فهد) ،فالأوىل حققت الت�أ�سي�س ال�سليم  ،والثانية
عبداهلل املطرود)،
والإجنازات .بالتايل فنحن �أمام �شخ�صية متميزة من ال�شخ�صيات التي تزخر
حققت الثقة
بهم �أر�ضنا الطيبة ،وبالدنا املرتامية الأطراف ،عا�صر فرتات الطفرة على
خمتلف ال�صعد االقت�صادية واالجتماعية والريا�ضية.
فقد جل�سنا معه على مدار ثالث �ساعات ،حتدث عن البدايات ،وعن
احلاج عبداهلل املطرود ،وعن االمري في�صل بن فهد ،وعن الريا�ضة
ب�شكل عام ،وعن كرة اليد و�إجنازاتها يف اململكة فماذا يقول حممد
املطرود؟
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ت�صوير /طارق ال�شمر

يف �إحدى رحالته اخلارجية

�صورة عائلية مع �أطفاله

مع املدرب الأمريكي (كنت ) لتدريب اخلليج
عام 1980م وهو �أول مدرب �أمريكي يف اململكة

يف �إحدى البطوالت املحلية

ــرود والأمري في�صل بن فهد..
ــــــــان ونواف
مع �سمو
الأمري في�صل بن ف
هد ( رحمه اهلل )
بال
رة
دو العربية يف �س
وريا عام 1992هـ

�سمو الأمري �س

لطان والأمري نواف مينحانه الو�سام الأوملبي ال�سعودي
عام  2000م

ــ كيف كانت الن�ش�أة والدرا�سة؟

ـ لقد ن�ش�أت يف عائلة املطرود ،التي تت�ألف من الوالد
(احلاج عبداهلل) والعم (احلاج ابراهيم) ،وكانت هناك
تو�أمة بني الإثنني ،جعلت من �أ�سرتنا �أ�سرة متكاتفة،
متعاونة ،م�ستمرة يف تعاونها وتعا�ضدها حتى اليوم..
وكنت �أنا الوحيد الذي �أر�سله الوالد للدرا�سة يف لبنان
منذ ال�صغر ،وجل�ست هناك حتى اندالع حرب ،1967
حيث �أننا بعد احلرب متت �إعادتنا بطائرات ،خوفا على
�سالمتنا ،وكنت قد �أنهيت هناك املرحلة االبتدائية،
لأوا�صل درا�ستي يف املرحلتني املتو�سطة والثانوية بالدمام،
بعدها انتقلت للدرا�سة يف بريطانيا لفرتة لي�ست طويلة ،ثم
انتقلت اىل الدرا�سة يف امريكا ،لأعود �إىل الوطن عام
 1974لأعمل مع والدي عام 1975م.

ــ ال ميكن احلديث مع �أي من �أبناء احلاج عبداهلل
املطرود� ،إال وينبغي التوقف عن هذه ال�شخ�صية
االجتماعية املتميزة ،ما ت�أثري �شخ�صية الوالد على
�أدائكم العملي واحلياتي ب�شكل عام؟

ــ لقد كنت ـ ومنذ طفولتي ـ مق ّربا وقريبا من الوالد،
فمنذ �أن كان عمري � 8سنوات كان ي�سعى لأن ي�ضعني
يف �صورة العمل كيف تكون وكيف ت�سري ،حتى �إنني
عملت يف املغ�سلة ،وهي �أول ن�شاط ا�ستثماري للوالد،
وذلك قبل انطالق م�صنع الألبان ،الذي كان ميثل مرحلة
هامة جدا يف حياتي ،وحياة الأ�سرة ب�شكل عام ،و�أنا
عاي�شت مرحلة افتتاح م�صنع الألبان ( )1967وكانت
مرحلة قفزة يف جمال �صناعة الأغذية ،تالها افتتاح
املخابز الوطنية عام  1975وكانت تلك املرحلة هامة
ت�ؤكد الر�ؤية البعيدة التي كان يحملها الوالد ،الذي ـ

مع والده املرحوم احلاج عبد اهلل املطرود

كما �سبق القول ـ كان يحب �أن يربطنا بالعمل للفائدة
االجتماعية ،واالقت�صادية يف �آن واحد ..خا�صة و�أنه يف
العام  1977م ويف ظل الطفرة االقت�صادية التي حظيت
بها اململكة ب�أكملها ،كلفني بالبدء ببناء م�صنعا للألبان
بع�شرة �أ�ضعاف �أو � 11ضعفا ملا هو عليه يف اخلرب ،وقد �أقيم
على طريق الظهران /اجلبيل.كذلك املزرعة على طريق
�أبوحدرية ـ الكويت على م�ساحة  4كليومرتات مربعة،
فكان ذلك �أول م�صنع للألبان يف اململكة ،وتلك �أول
مزرعة �أي�ضا ،وكان الوالد (يرحمه اهلل) يحاكي النوعية
الأمريكية واجلودة العالية ،ويعمل على �صناعة ميتلكها
هو ،وكانت ارامكو تتابع اجلودة يف الألبان واملخابز على
حد �سواء ،ويف تلك الأيام ح�صل الوالد على و�سام امللك
خالد ،وذلك لأول مرة متنح لرجل اقت�صادي واجتماعي..
مايو  - 2014العدد 40

15

مع امللك فهد ( رحمه اهلل )
يف �إحدى املباريات النهائية لكرة القدم

مع امللك عبد اهلل يف �إحدى املنا�سبات الريا�ضية

يف ظل هذه الثقافة والأجواء العملية اجلادة ،والإنطالقة
القوية مل�صنع الألبان الوطني واملخابز الوطنية ن�ش�أت
وتربيت ،والتزمت مع والدي وعمي (�إبراهيم) ،وتو�سعنا
و�صارت لنا فروع ،وكان هذا الن�شاط االقت�صادي متزامنا
ومتوافقا مع ن�شاط اجتماعي يتب ّناه الوالد حيث التو�سع
يف جمعية �سيهات ،التي بات لديها مقر للم�سنني،
كان الوالد ي�سعى لأن ي�سع �إىل � 350سريرا ،وهذا �أمر
لي�س �سهال ،فهناك عمل اجتماعي وخريي ،وقد جرت
حماوالت من قبل الأمريكيني ب�أخذ املجمع ولكن الوالد
رف�ض ..هذا املجمع الذي �شهد تعاقب �أجيال و�أجيال،
وحتى بعد وفاة الوالد الزال املو�ضوع قائما ،ويقدم
خدمات لإنا�س ي�أتون من االمارات وم�صر وغريهما ،تلك
من بنات �أفكار الوالد ،و�أنا ن�ش�أت يف كنفه وتربيته فال
بد �أن �آخذ �شيئا منه ،يكفي �إننا ـ �أنا و�أخواين ـ ن�سري
على الطريق نف�سه ..وال �أجامل اذا قلت ب�أن (عبداهلل
املطرود) فريد من نوعه فهو �أحد ر ّواد ال�صناعة ،فك ّنا �أول
من انتقل من الت�صنيع من احلليب اجلاف (البودرة) �إىل
ت�صنيع احلليب الطبيعي ،كما �إنه فريد من نوعه يف حب
اخلري وحب النا�س.
ــ لو �س�ألنا ابا نوف عن الت�أثري ال�شخ�صي املبا�شر من
قبل احلاج عبداهلل ماذا يقول؟

ــ احلاج عبداهلل
املطرود مدر�سة متكاملة
اجلوانب ،لدرجة �أن

مع الأمري من�صور بن بندر

وغري ذلك من امل�شاريع.

يوم وفاته �شعر الكثري من النا�س �أن
هذا املتوفى هو والدهم ،فقد �أعطى
ــ من الوا�ضح �أنك ن�ش�أت يف
النا�س كلهم ،ومل يبخل ب�شيء
بيئة اقت�صادية ،ذات بعد
على �أحد ،ونحن تع ّلمنا منه حب
اجتماعي خريي ،يتمثل يف
املجتمع ،وحب العمل االجتماعي،
جمعية �سيهات اخلريية،
ونحن ـ يف هذا ال�صدد ـ موا�صلون ق�ضيت � 18سنة يف خدمة ال�س�ؤال املهم يف هذا ال�ش�أن
كيف دخلت ق�صة الريا�ضة
لهذا امل�شوار ،ولكني ال �أظن �أن نادي اخلليج و� 17سنة يف
عليك ،و�أنت من بيئة جتارية
ن�صل اىل التم ّيز الذي و�صله الوالد،
خدمة االحتادين العربي بحتة؟
فهو ع�صامي� ،صنع لنا تاريخا وجمدا،
ــ ت�ستطيع �أن تقول ب�أنني
فهو �أ�س�س �شيئا من ال�شيء ،من وال�سعودي لكرة اليد
ابتليت بحب نادي اخلليج،
رجل يذهب مع �أخيه ح�سن �إىل
الذي كان ا�سمه نادي الن�سر،
البحر من �أجل الغو�ص وكان عمره
وقد مت تغيري الإ�سم يف عهد امللك في�صل (يرحمه اهلل)،
� 8سنوات ،وعمل مع باك�ستاين خالل فرتة احلرب
وكان الذي �أطلق على الفريق ا�سم اخلليج هو الأمري
العاملية الثانية ،حتى ا�شرتى منه القدر واملكواة ليقوم
خالد الفي�صل ،وذلك حينما ح�صلنا على املركز الثالث،
بخدمة "�سعودي كامب" ويقدم احتياجات �أرامكو.
وكنا مبلعب يعقوب باخلرب ن�شاهد املباراة بني االهلي
لقد �صنع يف داخل كل منا حب اخلري� ،أعطانا درو�سا
وال�شباب ،وكنا �أ�صحاب املركز الثالث ،ح�ضرنا املباراة
يف التجارة واالقت�صاد ويف كل �شيء ،رحل بذكرى طيبة
ّ ال�ستالم امليداليات الربونزية ،وحينها مت تغيري الإ�سم،
وتاريخ ال ين�سى ،ورغم مرور �أكرث من ت�سع �سنوات على
وقت �إدارة �أحمد املعلم ..كما �إنني لعبت يف النادي،
وفاته ن�شعر وك�أنه غادرنا بالأم�س ،فهو يعي�ش بداخلنا ،فهو
حتى بعد عودتي من �أمريكا  ،لكن يف الفرتة التي
ال تهمه الألقاب ،وكان يرف�ض التكرمي ،فقد �ساهم يف بناء
ان�ضممت ملجل�س الإدارة وكان عمري  20عاما وكانت
�سابك ،وجمعية الرب بالدمام ،وجمعية املعوقني بالريا�ض،
هناك انتخابات يف النادي وكنا جمموعة نريد تفعيل
النادي ،و�إحداث نقلة على �أن�شطته ،وكان النادي
يلعب يف جميع الألعاب ،وكانت بع�ض املباريات
خ�صو�صا كرة اليد تقام على مالعب ا�سمنتية ،ولكن
بعد التطور �صار النادي �شيئا �آخر ،لأن الريا�ضة حينها
حققت قفزة هائلة يف منت�صف ال�سبعينات.

عبداهلل املطرود علمنا
حب اخلري ومبد�أ حتقيق
النمو مبا يخدم الوطن

ـ ماذا فعلت مع هذه املجموعة يف النادي ،وماذا
جرى بعد ذلك؟

ـ كما قلت قبل قليل كان النادي جزءا من حياتي،
فقد كنت العبا ثم �أ�صبحت ـ بتوفيق اهلل ـ رئي�سا
للنادي ،فجلبت لكرة القدم مدربا هولنديا ،وجلبت
مدربني �أمريكيني لكرة ال�سلة ،وكنا نناف�س نادي "
الأمري ماجد مع فريق ( هارمل العاملي )
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مع فريق ( هارمل العاملي ) بدعوة من نادي اخلليج

مع عي�سى بن را�شد يف نهائي البطولة الأ�سيوية بالبحرين
زيارة �سمو الأمري �سلطان والأمري نواف ملنزل ال�ضيف

�أحد " يف هذه اللعبة ،التي �شهدت قمتها ،وقد �أخذنا
البطولة يف �إحدى ال�سنوات ،كما �صار النادي مناف�سا يف
كل الألعاب ،وكانت لدينا م�شكلة يف كرة القدم ،ولكن
بجهود الالعبني وجمال�س الإدارة �صعد النادي �أكرث من
مرة �إىل الدوري املمتاز ،وقد جلبت لهذا الغر�ض مدربني
جزائريني ،كما جلبت مدربني بوزن عبداملح�سن �صالح
و�أحمد رفعت ،وما كان ذلك ليتم لوال تكاتفنا وترابطنا
جميعا.
�إن جلب مدربني والعبني ،يعد �أمرا مكلفا من الناحية
املادية ،كيف عاجلتم هذا الأمر ،ما الدافع وراء كل
هذا ال�صرف ،وما النتائج التي حتققت� ،سواء على
ال�صعيد ال�شخ�صي ،او على ال�صعيد العام؟

ـ هناك عدة نقاط حتول للإجنازات التي ّقدمت للوطن من
خالل نادي اخلليج ،الذي انتقلت �إجنازاته الريا�ضية من
�إطارها املحلي �إىل �إطار �أو�سع ،فقد حقق النادي بطولة
العرب ،والتي ا�ستحق مبوجبها تقدير الأمري في�صل بن
فهد ،وتكرمي الأمري حممد بن فهد ،وكان بذلك قد
انتقل اخلليج من ناد ذي �إمكانات متوا�ضعة يف حقبة
ال�سبعينيات امليالدية ،مبقر متوا�ضع للغاية �أي�ضا� ،إىل ناد
يقارع الكبار ،ويناف�سهم يف �أكرث من لعبة ،فقد ح�صل
على بطولة الدوري يف كرة اليد ،وح�صل على بطولة
عربية ..كما �إننا وخالل ت�ش ّريف برئا�سة النادي ومبنا�سبة
الذكرى اخلام�سة والع�شرين لت�أ�سي�س النادي ا�ست�ضفنا
نادي العربي الكويتي ،وكان بطال يف الكويت ويف اخلليج
العربي ،وكانت الكرة الكويتية حينها متقدمة على الكرة
يف اململكة ،و�أجرينا مباراة مع هذا الفريق العريق ،مب�شاركة
عدد من النجوم ال�سعوديني و�أغلبهم من نادي الن�صر،
وقد �شهد �إ�ستاد الدمام (ا�ستاذ الأمري حممد فهد حاليا)
مباراة ح�ضرها جمهور غفري وانتهت املباراة بالتعادل،
فكانت تلك قفزة دعمت موقف اخلليج على اخلارطة

�أوجدنا �أنا واخواين
الدعم والرتابط بني
اجلمعية والنادي
النقلة النوعية يف
التخ�صي�ص قادمة
و�سرياها اجلميع يف مركز
الأمري في�صل بن فهد
للمنا�سبات

مع املدرب ال�سوي
دي ( �أويل �أول�سون ) مدرب املنتخب
لكرة اليد يف
مباراة فا�صلة مع اليابان يف بانكوك

بعدي
مبا�شرة جاء �أخي �سلمان ،ثم جاء عبداهلل ال�سيهاتي �إىل
�سدة الرئا�سة ،ثم جاء �سلمان مرة �أخرى ،ثم جاء حممود،
وبعد حممود جاء �سلمان مرة ثالثة ،فبعد كل دورة ي�أتي
�سلمان رئي�سا للنادي ،وكان لكل منهم فرتة رئا�سية
واحدة وهي �أربع �سنوات فقط ،وكنت الوحيد الذي
بقي يف الإدارة  18عاما� ،شهدت العديد من الإجنازات
والتحوالت للنادي ،التي ت�صب �إجنازاته بالطبع ل�صالح

الريا�ضية املحلية ..وبالن�سبة لل�صرف املادي فال �شك �إن
ال�صرف على النادي مل يكن �شيئا �سهال ،بل �أخذ مني
ال�شيء الكثري ،ولكن هذا الأمر مل يكن ي�ساوي �شيئا
�إذ زرعت يف نفو�سنا قيمة حب العمل خلدمة املجتمع،
وكان الوالد (يرحمه اهلل) الداعم الأول يل يف النادي،
حتى ح�صلنا على املن�ش�أة ،التي جاءت بقرار ملكي،
وبجهود م�شكورة من املغفور له ب�إذن اهلل االمري في�صل
بن فهد ،ومن ناحيتي اجتهدت مبا
ا�ستطيع حتى مت احل�صول على
هذه املن�ش�أة ،التي ح�صلت على
جائزة عاملية ،وهي ال تزال يف
قلب �سيهات ،ومن خالل هذه
املن�ش�آت تتالت الإجنازات ،وكان
�أخي �سلمان املطرود قد �أ�شرف
على كرة القدم ،ويف فرتات
معينة �أ�صبح رئي�سا للنادي،
وو�صل الفريق �إىل م�صاف
الدوري املمتاز ملرتني يف فرتة
رئا�ستنا ،ويف �سياق الرئا�سة
يف البط
ولة العربية لكرة اليد بالقاهرة 96

19م
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مع تركي بن نا�صر يف �إحدى املنا�سبات
يف مكتب �سمو الأ

مري �سلطان لدى تكرميه لنادي اخلليج

الوطن واملجتمع ب�شكل عام ،ويف الوقت احلا�ضر ورغم قرب املدينة الريا�ضية �سوف تخدم الريا�ضة ب�شكل
غيابي عن العمل الإداري يف النادي ،فال يزال النادي �أف�ضل
يف قلوبنا ،وال زلنا ندعم هذا الكيان كواجب اجتماعي،
وما زلنا متوا�صلني خلدمة هذا الكيان ..و من الإجنازات ــ يتكرر ا�سم املرحوم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
في�صل بن فهد على ل�سانكم ،كيف ت�صفون العالقة
التي نفخر بها ،ونرجو لها املزيد من النمو والتطور هي
التي كانت معه؟
العالقة بني النادي واجلمعية ،التي باتت عملية �ضمن
ــ يف احلقيقة �إن والدي وعمي ابراهيم كانا املدر�سة الأوىل
م�شروعات متعددة ومتنوعة ،فقد �صار النادي خلية
يل ،ثم الأمري في�صل بن فهد املدر�سة الثانية ،فهو باين
نحل ،خالل برنامج "�سنابل اخلري" الذي يقام �سنويا،
الريا�ضة ،والداعم الأ�سا�سي لها ،وكانت لديه حنكة
وهو برنامج م�شرتك بني املن�ش�أتني ،ويعود للجميع باخلري..
عالية ،فهو الذي �أوجد كل
ويف هذا املجال يجدر بي القول ب�أننا
هذه املن�ش�آت ،وبالن�سبة يل
كنا حمظوظني بوجود الأمري في�صل رغم مرور �أكرث من ت�سع
فقد �أعطاين فر�صة القيام
بن فهد ،الذي كان يكايفء كل من �سنوات على وفاة الوالد
بالدور القيادي ،وا�ضاء يل
يحقق �إجنازات ،فكما كاف�أ ال�صفا ن�شعر وك�أنه غادرنا بالأم�س
معرفة بالعامل ،وت�شرفت ب�أن
بوجود ال�سباحني العامليني ،كاف�أ
فهو يعي�ش بداخلنا
�أكون رئي�سا للإحتادين العربي
اخلليج على �إجنازاته يف كرة اليد ،ويف
وال�سعودي لكرة اليد ،وع�ضوا
غريها من الألعاب ..وي�ضاف �إىل كل
عبداهلل املطرود �ساهم يف يف االحتاد الآ�سيوي ،وع�ضوا
تلك االجنازات� ،أن �سموه يرحمه اهلل
بناء �سابك وجمعية الرب يف البطولة الإ�سالمية،
طلب م ّني الإ�شراف على احتاد كرة
بالدمام وجمعية املعوقني وكان من �أبرز الإجنازات
اليد بداية الت�سعينات �أي بعد حرب
التي حتققت يف كرة اليد �أن
بالريا�ض
اخلليج ،فرتكت العمل الإداري يف
املنتخب و�صل اىل كا�س
النادي ،والتحقت بالعمل يف الرئا�سة
راهنت بوقتي وحياتي لأن العامل خلم�س مرات ،كما �أن
العامة لرعاية ال�شباب ،وعملت
املناف�سة الريا�ضية يف كرة اليد
ب�شكل �أف�ضل ملا يخدم املنطقة ،وملدة �أقدم �شيئا فكان الو�صول
مل تعد مقت�صرة على اخلليج
 17عاما ،و�أبرز ما مت �إجنازه هو مدينة
�إىل ك�أ�س العامل وقد فزنا والأهلي ،بل تغيرّ ت اخلارطة
الأمري نايف الريا�ضية ،وكان لهذه
على الأرجنتني
فدخل النور وم�ضر وغريهما،
املدينة ق�صة خال�صتها �أن الأمري
و�صار املنتخب ال�سعودي
في�صل بن فهد دار املنطقة ال�شرقية
ممثال لكل العبي الوطن،
كلها يف يوم ماطر ،فوجد �أن يف حمافظة القطيف  18ناديا،
ولي�س ح�صرا على العبي ناد �أو ناديني ..وبحكم كوين
فكانت هذه املن�ش�أة ،وذلك �أن الريا�ضة منفعة ويجب �أن
رئي�س جلنة املنتخبات لكرة اليد راهنت بوقتي وبحياتي
ت�ستغل ،وهناك من�ش�أة تقام حاليا ل�صالح نادي الرتجي
لأن �أقدم �شيئا ،فكان الو�صول �إىل كا�س العامل ،ففي
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�إحدى امل ّرات ا�ستطعنا الفوز على الأرجنتني ،وكانت
نتائجنا مميزة ،وكان معي ـ وللحق ـ رجال �أكفاء ،والعبون
خمل�صون لوطنهم� ..إن الأمري في�صل بن فهد كان يدعم
من يعمل ،وكانت عالقتي به �شخ�صية قبل �أن يتم
تكليفي ب�أي مهام �إدارية يف الإحتادين ال�سعودي والعربي
لكرة اليد ،وحينما مت تكليفي �شعرت ب�أنني يف موقع �أقدم
خدمة لوطني ،وا�ستمرت الثقة من لدن االمري �سلطان
والأمري نواف ،وبقيت يف الإحتاد �إىل �أن قررت اال�ستقالة،
وبقيت م�ست�شارا.
ــ كيف تلقيت نب�أ وفاة الأمري في�صل بن فهد؟

علي ،لأن
ــ لقد كان نب�أ الوفاة �أ�شبه ب�صاعقة نزلت ّ
حادث الوفاة جاء بعد �أن افرتقنا يف الأردن ،ورجع هو �إىل
الريا�ض ،ورجعت �إىل املنطقة ال�شرقية ،وكلمته يف الليل
لأ�ست�أذنه و�أعلمه بعزمي بالذهاب اىل جدة ،ومنها العودة
�إىل الأردن ،وما �أن و�صلت �إىل جدة �إذا بزوجتي تكلم ّني
وتعلمني بهذا النب�أ الأليم ،والغيت رحلتي وعدت اىل
الريا�ض ،وكنت منده�شا و�أنا واقف �أمام اجلثمان.
ـ قيل �أن الإ�ستقالة من االحتاد ال�سعودي لكرة اليد
متت جراء ظروف مر بها االحتاد ال�سعودي ،ما مدى
�صحة ذلك؟

ــ ال �صحة لذلك ،فالإجنازات بقيت متوا�صلة يف لعبة
كرة اليد ،حتى بعد رحيل الأمري في�صل بن فهد ،على �أن
�أف�ضل الإجنازات هي �إقامة بطولة الأمري في�صل بن فهد
للقارات يف كرة اليد ،والتي �أقيمت بالدمام يف املنطقة
ال�شرقية يف ن�سختها الأوىل ،و�أقيمت الن�سخة الثانية
يف مو�سكو ،ومل تكن موافقة االحتاد الدويل لكرة اليد
بتنظيمها جزافا ،ولكن ن�شاط و�شخ�صية الأمري في�صل
�ساهمت يف حتقيق هذا الإجناز ،و�أحب �أن �أ�شري هنا �إىل �أن

مع ال�شيخ �أحمد الفهد يف �إحدى املنا�سبات الريا�ضية يف الكويت
مع �سمو الأمري حممد بن فهد لدى ا�ستقباله
العبي منتخب كرة اليد 1996م

دعما ال حمدودا من لدن االمري �سلطان بن فهد �ساهم يف �أملكه من خربة وجتربة هي رهن �إ�شارة القائمني على احمد عيد احلربي ،فهو ريا�ضي متعلم ولديه تاريخ طويل
يف الريا�ضة ،وقد عا�صر الأمري في�صل والأمري �سلطان
�إقناع العامل ب�إقامة هذه البطولة ،فللأمري �سلطان ب�صمات الريا�ضة يف كافة املجاالت.
والأمري نواف.
وا�ضحة ،كما له �أياد بي�ضاء يف فعل اخلري م�ستمرة حتى
تاريخه ،فهو �شخ�صية فريدة من نوعها لها ب�صمات يف ــ قلت قبل قليل ب�أن الأمري نواف ي�شبه والده ،ما نقاط
الت�شابه؟
ــ بعد هذه الرحلة �أين موقع نادي اخلليج من حممد
الريا�ضة ويف عمل اخلري ..كما �أن االمري حممد بن فهد
ــ �أرى �أن الأمري نواف ي�شبه والده يف كثري من ال�صفات ،املطرود؟
�أمري املنطقة ال�شرقية كان داعما حقيقا لهذه البطولة
�إذ �سهل لنا �سموه م�س�ألة �إقامتها بطريقة منوذجية يف و�أرى �أن تركيبة حياة الأمري نواف تختلف عن �أي وزير ــ �إننا �أوالد احلاج عبداهلل املطرود مع �أي عمل خريي،
الدمام ..ومع ذلك ف�إن الإحتاد الآ�سيوي و�ضعني يف ريا�ضة يف �أي مكان ،فقد ا�ستلم م�س�ؤولية غري �سهلة ،وهو وكان لدينا قرار مت اتخاذه وهو ال�سري على الطريق نف�سه
�أتون �صراعات ،كانت �سببا يف عدم ح�صويل على ع�ضوية يف عمر �صغري ،ووالة الأمر و�ضعوا الثقة فيه وهو قادر ،الذي �سار عليه والدنا ،ولكنا يف هذا املجال نرتك املجال
االحتاد الدويل لكرة اليد ،فقدمت الإ�ستقالة ،وطلب مني وقد حت ّولت الأمور يف عهده اىل �أمور ا�سرتاتيجية ،فكل للآخرين يف العمل الإداري بالنادي ،ولكنا مع ذلك
ّ
الأمري �سلطان �أن �أكون م�ست�شارا ،وال زلت م�ست�شارا االحتادات باتت منتخبة ،وهذه خطوة هامة بالن�سبة اقمنا مركز الأمري في�صل للمنا�سبات الذي �سوف
للأمري نواف بن في�صل الذي �أراه �شبيها لأبيه يف كثري للريا�ضة ال�سعودية ،فقد ابتد�أت بكرة القدم والإحتادات يكون معلما ح�ضاريا و�سوف يكون داعما لنادي اخلليج
من ال�صفات ،فال زلت مرتبطا بالريا�ضة ال�سعودية ،وهذا الأخرى يف الطريق ،و�صار الأمري نواف متفرغا مل�شكلة وجلمعية �سيهات اخلريية على حد �سواء ،والكل �سوف
ت�شريف يل ،وكان تكرمي الإحتاد الدويل للأمري في�صل ال�شباب ال�سعودي ،ففي الوقت احلا�ضر تغريت الأمور ي�ستفيد من هذا املركز الذي يقام با�سم الأمري في�صل
بن فهد ،وللأمري �سلطان ،ومنحي �أنا مع بع�ض الالعبني و�أخذ نظام الإحرتاف ي�أخذ و�ضعه يف كرة القدم ،ف�ضال بن فهد ،هذا امل�شروع الذي يقع على م�ساحة  25الف
�أو�سمة من هذا القبيل ،هي مبثابة فخر واجنازات ،مع عن الرعاية التي ابتد�أت
مالحظة ب�أنني كنت �أحظى بع�ضوية يف احتادات اليد من عهد االمري �سلطان
والفرو�سية والقدم والعاب القوى ،وكانت كل هذه والإحرتاف اكتمل الآن،
و�أخذ الأمري نواف �إحتاد كرة
الألعاب مب�شاركة دولية وبا�ستمرار.
القدم متكامال ،ويقف على
ر�أ�سه �شخ�صية �إدارية مثل
ـ ما دور حممد املطرود كم�ست�شار؟
ــ هذا �شرف وتكليف من الأمري �سلطان ومن
االمري نواف ،يكفيني �أن �أكون جزءا من هذه
املنظومة ،والتي تعني ان �أظل قريبا من العمل
الريا�ضي ،ولكني يف الواقع ـ بعد الإ�ستقالة ـ
ف�ضلت االبتعاد عن الإعالم ب�شكل عام ،وما
ّ
حتقق من �إجنازات بحاجة �إىل �إعالم ،والفرتة
�صورة عائلية يف �إحدى املنا�سبات يتو�سطهاعم ال�ضيف املرحوم احلاج
احلالية نحتاج اىل عمل وخربة ،وتكاتف ،وما
�إبراهيم املطرود ووالد ال�ضيف املرحوم احلاج عبد اهلل املطرود
مع هالل

الطويرقي ود.عبد اهلل ال�سيهاتي
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مقر نادي اخلليج ب�سيهات

ــ هذه الفكرة الزلت �أدعو لها ،الألعاب.
و�أتب ّناها ،وهي ملاذا ال يتخ�ص�ص
اخلليج يف كرة اليد والقدم ،وتكون ــ �أمل يكن من حق احلاج عبداهلل املطرود ان يخلد
ا�سمه يف نادي اخلليج �أوجمعية �سيهات ب�إطالق ا�سمه
باقي الألعاب من حق �أندية �أخرى
على �إحدى القاعات؟
تتخ�ص�ص فيها ،فما �أحد ي�ستطيع
ــ تخليد �إ�سم �شخ�صية مثل �شخ�صية احلاج عبداهلل
�أن ينجز يف كل �شيء ..هذه الفكرة
املطرود هي م�س�ؤولية املجتمع ،وهذا �أمر مرتوك للنا�س..
�أثارها الأمري خالد الفي�صل يف
وبهذه املنا�سبة �أ�شكر �سمو االمري حممد بن فهد على
نادي الوحدة يوم كان �أمريا ملنطقة
توجيهه بت�سمية �أحد ال�شوارع يف �سيهات ب�إ�سم الوالد،
مكة املكرمة ،فهناك �أندية تبذل
وذلك تخليدا له وملا قدمه للمجتمع وللوطن ،وكان
املليارات والريا�ضة حتتاج �إىل �أموال.
يفرت�ض �أن يكون الأ�سم على �شارع �آخر يف منطقة �أكرث
مرت مربع ،وي�ضم � 7صاالت تخدم املجتمع� ،سوف ننتهي
الربيطانيون �أخذوا ميدالية واحدة يف
بروزا ،وهذه �أي�ضا م�س�ؤولية املجل�س البلدي الذي تعود له
من �أعماله الإن�شائية يف غ�ضون �أ�شهر ،وبقت لها عملية �أوملبيات ال�صني فر�صدوا  4مليارات جنيه ا�سرتليني
مثل هذه امل�سائل ،وبالن�سبة لنا يف نادي اخلليج وجمعية
الت�شغيل التي �سوف تكون متميزة ب�إذن اهلل.
(�أي ما يعادل  28مليار ريال) فك�سبوا الرهان ،ومتكنوا
�سيهات ف�إن واجبنا ـ نحن �أبناء عبداهلل املطرود ـ �أن ندعم
هذين امل�شروعني ،ون�سري ب�سرية الوالد ،ونحن �ستة �أوالد
(متكافلون ،مت�ضامنون ،ومتفقون) وقرارنا واحد ،يف دعم
كل م�شروع وكل عمل يخدم املجتمع ،وذلك رغبة منا
يف حتقيق ر�ضا اهلل �أوال ،ثم تنفيذا لتوجيهات والدنا العزيز
بهذا اخل�صو�ص.
ــ يف ختام هذا اللقاء ماذا حتب �أن تقول؟

مركز الأمري في�صل بن فهد للمنا�سبات
ــ ماذا ترى يف �صعود اخلليج لدوري الأ�ضواء؟

ــ ي�سرين �أن �أقول ب�أن ما قدمه والدي (احلاج عبداهلل
املطرود) وعمي (احلاج ابراهيم املطرود) هو حالة فريدة
من نوعها يف التكاتف العائلي ،والعمل للم�صلحة العامة،
فقد زرعا يف نفو�سنا حب اخلري وحب النا�س ،ونحن يف
الوقت احلا�ضر ن�سري وفق مبد�أ الوالد الذي يك ّرر دائما
":مادمت تعمل للمجتمع فال تنتظر ال�شكر من �أحد"..
ونحن ــ مبوجب ذلك ــ ن�شعر بالتق�صري ،ون�أمل �أن ن�صل
�إىل ما و�صله عبداهلل املطرود ،ولكننا م�ستمرون يف هذا
من �صقل املواهب وتنمية املهارات ،و�صاروا رقما يف كل الطريق ،واهلل املوفق.

ــ كرة القدم باتت لعبة الإمكانيات ،وهي غري م�ستقرة،
فالإتفاق والنه�ضة والقاد�سية وهم فرق عريقة يف دوري
املمتاز هبطوا ،وهذا �شيء ي�ؤملنا ،و�أنا هنا �أطالب ال�شركات
والبنوك �أن ت�ساهم يف الأندية ،وملاذا رعاية الدوري
املحلي م�س�ؤولية عبداللطيف جميل ،ملاذا ال ت�شارك باقي
ال�شركات يف هذا الأمر ،فلدينا  120ناديا �سوف تظل
ت�ستنزف وتطلب الدعم ،والرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب
لن تكون داعما دائما� ..سيهات هي حياتي ،ونادي
اخلليج جزء منها ،ونادي اخلليج يف كثري من املواقف هو
�صاحب االنطالقة وت�أتي من بعده الفرق.
ــ هناك مقولة تذهب اىل �ضرورة وجود �أندية
متخ�ص�صة ،ماذا ترون حيال هذه الفكرة؟
مركز الأمري في�صل بن فهد للمنا�سبات
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الفن التشكيلي

( ب�سملة ال�سنابل ) تتناغم ووتريات الفنان بدر املن�صور

تقرير /عبد اهلل ال�شوباين  -ت�صوير� /آ دم حممد علي
�أقيمت فعاليات ال�صالون الأدبي ب�إدارة الأديب رائد حميد وقد
كل من ال�شاعر نا�صر الثومير وال�شاعر قي�س املهنا
�شارك بالقراءة ٍ
والفنانه الت�شكيلية وال�شاعرة حميده ال�سنان ويف ح�ضور وم�شاركة
الأديب والإعالمي جا�سم اجلا�سم .
حيث افتتح اللقاء بكلمة �أدبية �صاغها مدير احلوار رائد حميد عرب
ٍ
كلمات جميلة ويف منتهى ال�شاعرية وحتت عنوان ( لقاء بني الزمن)
وبحوار �أدبي ت�سيد الأجواء و�أنغام َ بيانو �ضيف الأم�سية العازف بدر
املن�صور
بد�أ التعارف بني احل�ضور ،الفنانة الت�شكيلية هناء هالل والفنانه
الت�شكيلية �شوق احلبيب والفنان واالعالمي �آدم ال�سنان والإعالمي
عبداهلل ال�شوباين والفنان الت�شكيلي را�ضي عبداللطيف وجماعة
التنظيم يف ال�صالة من متذوقي الأدب والفنون مهدي على واملهند�س
حممد اخلواهر و �ضيوف امل�شهد الثقايف القا�ص ح�سن البطران
والكاتب حممد حممد املبارك وبعد جل�سة التعارف والود تتابع لقاء
الأدب وال�شعر حيث القى ال�شاعر نا�صر الثومير ن�صا نرثيا حتت عنوان
( عقيق �شهقة انثئ ) والقى بعده ال�شاعر قي�س املهنا حتت عنوان ف�صول احلب كتابه �شيطان احلب .
وختاما قدم الأديب رائد حكاية متثيلة رائعة تدور �أحداثها حول زيف البع�ض وتقم�ص
خطاك) و�ألقت بعده الفنانه الت�شكيلية وال�شاعره حميده ال�سنان �شعرا حتت عنوان
�أقنعة الغي والكذب عرب حماولة منه للبحث يف جوانية الإن�سان وعفويته الب�سيطة والتى
( ذات �شوق ) كما القى الأديب والإعالمي جا�سم علي اجلا�سم ق�ص�صا ق�صرية من
طاملا اذابها تناق�ض املجتمعات وغطر�سة املدينة.

رحلة املر�سم احلر واملتنقل لأ�سرة اتليه فن
تقرير /عبد اهلل ال�شوباين
ت�صوير� /آدم حممد علي
انطلقت رحلة خا�صة باملر�سم و�أع�ضاءه املتفانيني حيث
املواهب ال�صغرية والفنانيني الكبار معاً حتت �سماء
اللون وحكايا الأجواء اجلميلة بالهابي الند الرتفيهي
بالدمام وقد خ�ص�ص لكل فنان ركن ليزاول فيه الر�سم
�أمام اجلمهور  ،ركن للفنانة فاطمة الزوري ،وركن
�آخر للفنان را�ضي العبد اللطيف،وركن للفنانة �شوق
احلبيب ،وركن خا�ص لر�سم الأطفال كما مت عر�ض
للوحات للفنانة حميدة ال�سنان وقد �أعربت الفنانة هناء
هالل عن امتنانها ل�ضيافة �إدارة احلكري لن�شاطهم الفني
كما �أبدي م�س�ؤول التن�سيق مهدي علي �سروره بهذه
الرحلة وا�ستح�سانه ملثل هذه الفعاليات التي �أ�سعدت

22

رجب  1435هـ  -العدد 40

باملقام الأول الن�شئ وعرفت اجلمهور بفنانيني الأتليه
و�أبدت الفنانة حميدة ال�سنان مديرة الرحله �شكرها
للإدراة على جهودها وبذلها لتقدمي هدايا للفائزين من
الأطفال وخ�صت بالذكر الأ�ستاذ زكريا العبيدى مدير
الهابي الند.

�أ�سماء الأطفال الفائزين
عبداهلل الف�ضل  ،ابتغاء عمر الفقيه ،حممد مو�سى
كرمي مو�سى  ،مرمي هزاع � ،أمني هزاع  ،ه�شام هزاع
عبداهلل زين الدين  ،فاطمه زمزم.

ن�صر الله يفتتح معر�ض ت�شكيليات ال�شرقية

الفن التشكيلي

ويدعو وزارة الثقافة حتويل املكتبة العامة �إىل مركز ثقايف
افتتح �سعادة الأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صر اهلل ع�ضو جمل�س ال�شورى معر�ض فنانات
املنطقة ال�شرقية ” الت�شكيليات “ب�صالة �إتليه فن بحي ال�شاطئ بالقطيف مب�شاركة
وا�سعة من الفنانات ويف مقدمتهم الفنانة القديرة حميدة ال�سنان مديرة اتليه فن
وتتحمل تكاليفه جلنة القطيف الثقافية وقد �شارك ع�شرون فنانة وثالثون لوحة فنية
يف املعر�ض والفنانات هن :
وفاطمة الزوري و�شوق احلبيب وليلى الدهان وبتول املهنا وجليلة الق�صاب وزهرة
الأمري و�سارة اليو�سف وارم احلمود و�آالء امل�سريي وجناح كاظم و�إميان املطرود وليلى
ن�صر اهلل ونوال العجمي ورحاب البياري وفاطمة بزرون وزكية املتعب و�إميان املزرع
و�سمات القرو�ص وابتهال ال�سادة وهدى الزايدي.
و�أعرب �سعادة الأ�ستاذ ن�صر اهلل عن �إعجابه باللوحات الفنية الراقية التي ت�شكلت
فيها مدار�س الفن احلديث م�ؤكدا على اعطاء مزيد �أهمية للفن و�إبراز ال�صورة
احل�ضارية للمنطقة وم�شاركة رجال املال واالعمال والنا�شطني الثقافني ،معتربا �أن
مركز الأمري �سلطان احل�ضاري -الذي طال انتظار اقامته� -سوف ي�ساهم يف �إبراز املزيد
من الإبداع الفني وتوا�صل املجتمع الثقايف يف القطيف بالإطار الوطني الأو�سع يف هذا
املجال وغريه.
وقد دعا الأ�ستاذ ن�صر اهلل �إىل �ضرورة ا�ستفادة وزارة الإعالم من الكفاءات الثقافية
والإعالمية واملبدعني مبنطقة القطيف ويتطلب ذلك ان تويل الوزارة االهتمام املنا�سب
عرب �إقامة مركز ثقايف بالقطيف وحبذا �أن يتم حتويل املكتبة العامة لتكون نواة ملركز ثقايف

قادم لهذه املواهب الزاخرة واملتنوعة على غرار ما جرى يف حمافظة االح�ساء ليقوم
�أبنا�ؤها بامل�ساهمة امل�أمولة يف املنا�سبات الثقافية.
وينبغي �أن يكون لهم متثيل يف املنا�سبات الوطنية والدولية للمهرجانات العربية
والإقليمية متمنيا �أن يكون هناك توا�صل بني �إتلية فن القطيف و�إتلية فن جدة وقرية
املفتاحة بع�سري ومعر�ض مهرجان اجلنادرية الت�شكيلي ال�سنوي بالريا�ض وغريه من
ملتقيات وطنية.

املحبة وال�سالم تطوف العامل

طافت لوحة املحبة وال�سالم العاملية العديد من دول
العامل  ،منذ العام  2005م كانت انطالقة م�شروع لوحة
املحبة وال�سالم العاملية  ،التي �أطلقها الفنان ال�سعودي
عبد العظيم ال�ضامن  ،ومن القطيف للدمام واخلرب
والباحة والريا�ض والدوادمي وجدة  ،ثم اململكة املتحدة
ولبنان والأردن والدوحة والكويت واليمن وال�صني
وال�شارقة والبحرين والواليات املتحدة  ،وتون�س واملغرب،
ويف كل حمطة يكون الهدف هو اللقاء باملحبة وال�سالم .
وكان لهذا امل�شروع ن�صيب كبري من اهتمام دويل
 ،فقد مت اعتماد لوحة املحبة وال�سالم يف برامج
منظمة ال�سالم وال�صداقة الدولية  ،التي بدورها
ر�شحت الفنان عبد العظيم ال�ضامن �صاحب فكرة
املحبة وال�سالم  ،مديراً للمنظمة يف ال�سعودية .
يف هذا العام  2014م كان مللتقى املحبة وال�سالم
ثالث حمطات مهمة يف م�سرية لوحة ال�سالم ،
فكانت الأوىل يف والية قاب�س باجلمهورية التون�سية ،

وكان مهرجان قاب�س الدويل حا�ضن لهذه الفعالية  ،وكان
بعنوان الفن وحرية التعبري  ،ومنها جتولت اللوحة بني
قاب�س و�شنني ومطماطة.
�أما املحطة الثانية فكانت يف �سيدي بوزيد  ،ومدينة
الرقاب  ،حيث كانت جمعية العمل التطوعي الإن�ساين
حا�ضناً لهذه الفعالية بدعم من دار الثقافة يف الرقاب ،
وكانت بحق من �أجمل املحطات الفنية لر�سم اللوحة .
وت�أتي املحطة الثالثة يف الأردن بدعوة كرمية من قبل

م�ؤ�س�سة �شم�س العلوم بالتعاون مع �أمانة عمان ،ليكتمل
عقد املحبة وال�سالم يف حديقة احل�سني ليجتمع العديد
من الطلبة وال�شباب لر�سم ثقافة املحبة وال�سالم .
وبهذا يكتمل الألف مرت من طول اللوحة التي من املقرر
ت�سجيلها يف كتاب جين�س للأرقام العاملية  ،وحتويلها ملنتج
يخدم الفقراء يف العامل  ،حمطاتنا القادمة � :أفريقيا
– �أوروبا.دعمكم �سبيل تقدمنا لر�سم املحبة وال�سالم
والت�سامح .
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�أ�صغر �إعالمية يف اململكة مريان ال�صالح لــ

ح�صلت على عدة جوائز
ويكفيني احتفاء �سمو �أمري ال�شرقية
حيث ا�ستقبلها يف مكتبه مبقر الإمارة و�أتاح لها املجال ب�أن ت�س�أل ما بدا لها ..وحينما
�س�ألتها�":أمل تنتابك رهبة اللقاء مع �سمو الأمري" �أجابت بكل ثقة":يف البداية تلعثمت،
ولكن االرتباك ذهب بعد �أول خم�س ثوان ،ف�س�ألت �سمو الأمري عن كيفية قدرته على
�إدارة مهام �أمارة املنطقة ال�شرقية والتي حتتاج �إىل الكثري من اجلهد والوقت ،وعن مكان
يقدمها للمواطنني ،وهل
مقر الأمارة ال�سابق ،وعن تاريخ ت�أ�سي�سها وما اخلدمات التي ّ
هناك �أماكن خا�صة للن�ساء ،وماذا ت�ستطيع الإمارة تقدميه للموهوبني واملوهوبات ،فكانت
�إجابات �سموه وا�ضحة و�صريحة و�شفافة ،ومقنعة ،وكان يجيب على �أ�سئلتي باهتمام
منقطع النظري ،حيث �أنه مل يتعامل معي كطفلة ،بل كان يجيب بكل اهتمام واحرتافية
وم�س�ؤولية ،و�إجماال ف�إن لقاء �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية و�سمو نائبه كان من اللقاءات
التي ال ميكن �أن �أن�ساها فقد حظيت برعاية واهتمام من قبلهما ،وكان ذلك دافعا يل نحو
املزيد من الن�شاط على ال�صعيد الإعالمي" .
ومن الفعاليات الفنية ،التي حتدثت عنها مريان خالل اللقاء م�سل�سالت وم�سرحيات
عر�ضت يف اململكة ،ويف بع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وبع�ض الدول العربية،
منها م�سل�سل رم�ضاين با�سم "يا ت�صيب يا تخيب" مع املخرج عبداخلالق الغامن وكوكبه
من الفنانني الكبار ..وقامت بدور البطولة يف م�سرحية "حجابي رمز جوابي" ،وهي
حوار� /سلمان العيد
مريان طاهر حممود ال�صالح ،ا�سم لواحدة من املوهوبات التي �أجنبتهم حمافظة القطيف ،من ت�أليف املهند�س ح�سني العبد املح�سن ومن �إخراج �سكينة العبد املح�سن ،ويف هذه
واحتقت بهم ،وهي �أي�ضا واحدة من عدد لي�س بالقليل ممن تقدمهم هذه املحافظة خلدمة امل�سرحية �أعلنت عن التزامها باحلجاب كونها بلغت �سن التكليف ،وبهذه امل�سرحية
�أي�ضا �شاركت يف مهرجان الغردقه الدويل مل�سرح الطفل وقد اثنى
هذا الوطن الكرمي ،فهي الأ�صغر من بني �إعالميي و�إعالميات يف مقارنتي بغريي خط�أ
عليها حمافظ البحر الأحمر جمهورية م�صر العربية..وكانت لها
اململكة� ،إذ ال يتعدى عمرها حدود الــ  11عاما لكنها حا�ضرة
يف امل�شهد الثقايف والإعالمي ب�صورة تبعث على الده�شة ،وتثري وال �أهتم باجلوانب املادية م�شاركة جميلة يف م�سرحية "مر�شح م�شر�شح" والذي عر�ض يف
مهرجان الدوخلة الوطني التا�سع مع نخبة من فناين اخلليج مثل
الإعجاب
حممد العجمي و�أحمد �إيراج و نا�صر عبدالواحد ..و�شاركت يف
حينما التقت "اخلط" بالطفلة الكبرية مريان بح�ضور والدها طاهر
م�سرحية "امل�شكلجي" التي قدمت على م�سرح بتلكو يف البحرين،
ال�صالح دار احلوار حول موهبتها وعن م�شاركاتها الفنية فتكلمت
أتطلع
�
إعالم
ل
ل
حبي
رغم
مب�شاركة كوكبه من فناين وفنانات اخلليج.
كثريا ،وحتدثت عن  38م�شاركة ،ما بني تقدمي و�إدارة احتفاالت،
بع�ض هذه االحتفاالت كبرية ح�ضرها كبار ال�شخ�صيات لأن �أكون طبيبة يف �أمرا�ض ومن الأفالم التي �شاركت مريان فيها فيلم با�سمها "مريان" وكان من
بطولتها ،وكذلك فيلم "التايل" للمخرج ماهر الغامن ،و اجلزء والثاين
وامل�س�ؤولني يف الدولة مب�ستوى �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية ،و�سمو
الدم الوراثية
من فيلم الرعب "�أبو مغوي" للمخرج يو�سف العي�سى واخراج
نائبه ،ومدير عام الرتبية والتعليم ،وما بني لقاءات �إعالمية وتقدمي
�آيات العي�سى ،وفيلم "نعال املرحوم" للمخرج حممد البا�شا وهو
برامج �أذيعت يف الإذاعة املحلية �أو بثت يف التلفاز يف بع�ض
م�شارك يف عدة مهرجانات دوليه مثل مهرجان اخلليج ال�سينمائي اخلام�س مع الفنان
القنوات الف�ضائية.
وكان �أبرز حوار �صحفي �أجرته هو ذلك اللقاء الأبوي الذي مت مع �صاحب ال�سمو �سمري النا�صر.
امللكي الأمري� /سعود بن نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية الذي اعجب مبوهبتها ،يذكر يف هذا ال�صدد �أن مريان ال ت�صف من كان له ف�ضل عليها� ،أو �شاركت معه يف فعالية
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معينة� ،أال بعبارة "العم" �أو ح�سب تعبريها ال�شعبي
"عمو" ،وال تقف عند ذلك اال بو�صف كل منهم بلقب دوارة" ..وكذلك �سجلت حلقه كاملة يف برنامج �سينما
�شبابيه على القناة الثقافية ال�سعودية مع الإعالمي حممد
املبدع �أو املت�ألق ،وذلك تقديرا منها ملن عملت معهم.
وبناء على هذه امل�شاركات ــ وغريها ـ حازت على عدد احلمادي حتدثت فيه عن �أعمالها و�إجنازاتها.
من اجلوائز ،ذكرت لنا خالل احلديث جائزة املركز الأول حينها انتقلت معها اىل حديث �آخر حول �أول �شخ�ص
ك�أف�ضل ممثلة واعدة عن دور الأمرية يف م�سرحية "همام اكت�شف هذه املواهب قالت �إن والدتها(اهلل يحفظها) هي
يف بالد ال�شالل" وذالك �ضمن م�سابقة الطفل امل�سرحي التي اكت�شفت ذلك ،و�أخربت والدها ،الذي مل يكن ملتفتا
الثالثة والتي ت�شرف عليها جمعية الثقافة والفنون فرع للأمر يف البداية ،حتى ر�آها يف �أداء دور فني يف �إحدى
الدمام..ومت تكرميها يف مهرجان اخلليج ال�سينمائي ال�ساد�س املنا�سبات الدينية يف القطيف ،عدا �أن هذه املوهبة ت ّوجت
ك�أ�صغر اعالميه يف اململكة بامل�شي على ال�سجادة احلمراء بعد امل�شاركة يف تقدمي حفل املديرية العامة للرتبية والتعليم
املخ�ص�صة لكبار ال�شخ�صيات والفنانني ..وفازت ك�أف�ضل يف املنطقة ال�شرقية �سابق الذكر ،بح�ضور �صاحب ال�سمو
ممثل دور ثاين يف م�سرح الطفل ال�ساد�س بالإح�ساء و الذي امللكي الأمري حممد بن فهد �أمري املنطقة ال�شرقية ال�سابق،
ترعاه جمعية الثقافة والفنون هناك ..وكانت جائزة القطيف حيث �أعجب �سموه بطريقة �أدائها يف تقدمي احلفل وطريقة
للإجناز (فرع النا�شي املنجز) يف الإلقاء والتمثيل امل�سرحي �إلقائها ،وكانت هذه البداية الفعلية لها ــ على حد تعبريها
ومهارات متعددة هي الأبرز والأكرث �أثرا يف نف�سها لأنها ـ وحول العقبات التي واجهتها وتواجهها يف امل�سرية
جاءت تكرميا لها من القطيف ،التي و�صفتها بعبارة املرحوم قالت�":أن من الإعالميني من يقارنني بغريي من بع�ض
الأمري �سلطان بن عبدالعزيز وهي " قطيف اخلري واملحبة الفنانات املوهوبات ،مما يبعث على اال�ستياء لدي ،خا�صة
حني يتم احلديث عن اجلانب
وال�سلم".
و�أما على �صعيد تقدمي االحتفاالت ،ارتديت احلجاب يف �إحدى املايل ،والبع�ض يتحدث عن
�أن عائلتي تتطلع ال�ستغالل
و�إدارة املنا�سبات ،فقد �أوردت مريان
موهبتي ماديا ،بينما الواقع
عدة منا�سبات كانت الفتة للنظر فيها ،امل�سرحيات ولن �أخلعه
يف �أن الوالد ـ حفظه اهلل ـ
وحظيت خاللها بتقدير و�إعجاب اجلمهور
حتت �أي ظرف
مل ينقا�ض �أي مبالغ مادية
والقائمني على تلك االحتفاالت،
عن �أعمايل وبالن�سبة وما
منها حفل وزارة الرتبية والتعليم برعاية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز �أح�صل عليه من مكاف�آت مادية نتيجة فوزي يف �أي م�سابقه
�أمري املنطقة ال�شرقية حينها ،وقد حازت على ا�شادة من كنت �أ�صرفها يف الأعمال اخلريية ،و�أنا �سعيدة بذلك ،لأن
احل�ضور ،يف مقدمتهم �سمو الأمري الذي كرمها يف مكتبه ت�شجيع الوالدة والوالد كان من �أهم العوامل التي �صقلت
بالإمارة ،وكذلك �شاركت بالتقدمي والإن�شاد يف مهرجان مواهبي..الأمر الآخر ان بع�ض القنوات �أو الربامج عر�ضت
ربيع القطيف .ومهرجان "لون حياتك بالفرح" الذي علي العمل معها وا�شرتطت علي الظهور بدون احلجاب،
ّ
تنظمه جمعية ال�سرطان ال�سعودية ،ويف مهرجان الوفاء وهذا ما مل يكن ولن يكون".
ب�سيهات وقدمت ثالثة برامج وهي (فرحة العيد مع مريان) وخالل احلديث �س�ألتها عن طموحها يف احلياة قالت وبال
تردد �أنها ت�أمل ب�أن ت�صبح طبيبة متخ�ص�صة يف �أمرا�ض الدم
و(اكت�شف مواهبك مع مريان) و(جولة مريان).
ومل تكتف هذه املوهبة بالتمثيل ،بل قامت بدور املذيعة الوراثية ،وعنِ ال�سبب الختيارها لهدا التخ�ص�ص �أجابت
واملن�شدة ف�شاركت بعدة حلقات �إذاعية يف مبنى الإذاعة لأن والدتها و�إخوانها من امل�صابني ،والذين يعانون من
والتلفزيون يف برنامج "دنيا الأطفال" مع الإعالمية عفاف مر�ض فقر الدم املنجلي.
املح�سن..و�شاركت بتقدمي حملة "�شارك بكتاب و�ضعه واختتمت اللقاء بالتقدم بجزيل ال�شكر واالمتنان لإهل
بني يدي الأطفال"..و�أجرت لقاءات تلفزيونيه على قناة منطقة القطيف الدين احت�ضنوها ومل يتوانوا عن دعمها
 MBCوالقناة الثقافية ال�سعودية ،والقناة ال�سعودية الأوىل ،وت�شجيعها ،وخ�صت بال�شكر الزميل رئي�س التحرير الذي
وقامت ب�إخراج و ت�أليف ومتثيل م�سرحية بعنوان "الدنيا و�صفته بــ "العم ف�ؤاد ن�صر اهلل" ،ا�ضافة اىل كاتب هذه
ال�سطور.
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أطفال

زيارات ا�ستك�شافية لأطفال رو�ضة الهادي بالأوجام
تتعدد �أن�شطة ريا�ض الأطفال مابني �أن�شطة ترفيهية و�أن�شطة ا�ستك�شافية داعمة للدرو�س و ُت�آزر املادة املعطاة مثل  :وحدة الأ�صحاب  ،يذهب الأطفال يف الغالب �إىل مكان
ترفيهي يجمعهم مع�آ مبتعة ال�صحبة واملرح وتبادل الأدوار ومثل :وحدة �صحتي و�سالمتي  ،يكون الن�شاط زيارة �إ�ستك�شافية مل�ست�شفى يف املنطقة من �أهدافه �إزالة الرهبة
املوجودة عند الطفل من الطبيب وهكذا احلال مع بقية الزيارات.
ختاماً كلما كانت الأهداف حتمل يف ر�سالتها فائدة متنوعة احلدث �سيكون له الأثر الأبلغ على �أطفالنا يف الكِ رب وتغر�س يف عقولهم ا�ستك�شافات جديدة حول احلياة التي
يعي�شونها وتنمي فيهم حب اال�ستطالع الدائم ملعرفة الأكرث.
ً
وذكرت مديرة الرو�ضة نوال ح�سني ال�سنان �أن الرحالت والأن�شطة لي�ست خروجا عن التعليم بل و�سيلة لتعزيز مبد�أ التعليم الذاتي وك�سر جمود املناهج وزيادة تفاعل الطفل
مع بيئته املحيطة ومن فوائد الأن�شطة الهادفة:
 -تن�شيط الطفل ج�سمياً.
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أطفال

 ترجمة التعليم النظري �إىل جانب تطبيق عملي يتم خزنه وحفظه يفذاكرة الطفل بحيث ال ميكن ن�سيانه الرتباطه بخربة جميلة لدى الطفل.
 تنمي حب اال�ستطالع وزيادة القدرة على التفكري واملالحظةواملقارنة.
 تثري خيال الطفل وت�سهم يف تنمية القدرة التعبريية. لها دور يف حتديد اجتاهات الطفل امل�ستقبلية. تتيح الرحالت والأن�شطة اكت�شاف مواهب الطفل لدى الوالدين�أو املربني.
 �إك�ساب الطفل �أو تعزيز بع�ض ال�سلوكيات احل�سنة من خالل قواننيالرحلة مثل االن�ضباط وانتظار الدور والنظام ف�ض ًال عن كونها تنمي
العالقات االجتماعية وت�ساعدهم يف التكيف مع �أنف�سهم وزمالئهم
وجمتمعهم.
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ثقافة

ثالثة �شعراء يتوجون بجائزة الك�ساء
كتب /زكريا العباد
نال ال�شاعر ال�سعودي حممد �آل قرين املركز الثالث
يف م�سابقة «الك�ساء» والتي يقيمها منتدى بن املقرب
الأدبي ،بينما فاز باملركزي الأول والثاين ال�شاعران
العراقيان �شاكر الغزي ومهدي النهريي.
وح�ضر احلفل الذي �أقيم يف جمل�س الر�ضا ب�سيهات عدد
من ال�شعراء والعلماء والأدباء باملنطقة.
وبد�أ احلفل الذي ّقدمه ال�شاعر حممود امل�ؤمن ب�آيات عطرة
من كتاب اهلل الكرمي تالها ال�شاب جمتبى اجل�شي ،ثم
حتدث
كلمة لع�ضو �أمانة امل�سابقة الأديب جا�سم امل�ش ّرف ّ
فيها عن طريقة عمل ملتقى بن املقرب الذي انبثقت
منه م�سابقة الك�ساء �إ�ضافة �إىل مبادرات �أخرى �شكلت
مبجملها انعطافة للعمل الثقايف بتبنيها النهج امل�ؤ�س�ساتي
املنظم يف عملها ،وبني �أن هذا العدد من امل�سابقة خ�ص�ص
للدوواوين ال�شعرية غري �أن الأعداد القادمة �ست�شمل
فروع الأدب الأخرى.
وقدم رئي�س جلنة التحكيم ال�شاعر والناقد علي البحراين
ّ
حتدث فيها عن �أهمية امل�سابقات الأدبية يف حتريك
كلمة ّ
الأدباء وبعثهم على البحث والتطوير� ،إ�ضافة �إىل حتفيزها
املجتمع للرتقب واملتابعة والده�شة.
و�أ�ضاف :حر�ص ملتقى بن املقرب الأدبي على هذا
املنحى الأدبي ليحقق من خالله حراكا ثقافيا .وذكر
البحراين بع�ض املعلومات عن جلنة التحكيم وطريقتها
يف حتكيم الدواوين ،فذكر �أن اللجنة مكونة من كل من:
حممد علي �شم�س الدين من لبنان ،ورحمن غرقان من

العراق ،وكرمي ر�ضي من البحرين ،و�أحمد اللومي وعلي
البحراين من ال�سعودية.
وذكر البحراين �أن عدد الدواوين التي و�صلت اللجنة
هو  19ديوانا مرقما ل � 19شاعرا جمهوال ،قام الأع�ضاء
بدرا�ستها وتقييمها وفقا ال�ستمارة التقييم.
وق�سم ع�ضو التحكيم غرقان الدواوين الواردة �إىل ق�سمني
ات�سم الأول منها بالنزوع للإ�ضافة والتجدد يف �صياغة
باذخة مده�شة ومعنى �شعري ،فيما ات�سم االجتاه الثاين
يقدم الأ�سلوب على كيفيات التعبري عنه،
بالأداء الذي ّ
وا�ستحواذ اخلطاب العاطفي �أكرث من لغة االنزياح.
وختم البحراين موردا كلمة لع�ضو التحكيم العراقي
غرقان جاء فيها� :إنّ ال�شعر الذي يتخذ من هذا الأفق
الإلهي �إك�سري رحمة ينزع �إليه هو مطالب بالتجديد
واالجتهاد �أكرث من التقليد.
و�شاركت فرقة ”�أهازيج الوالء“ ب�أهزوجة كتب كلماتها
ال�شاعر ناجي حرابة ،ثم كانت كلمة للم�شرف العام على
�أن�شطة منتدى بن املقرب الأدبي ال�شاعر ال�سيد ها�شم
ال�شخ�ص الذي �أكد �أن ال خا�سر يف هذه امل�سابقة التي

حتتفي ب�أهل البيت  ،داعيا �إىل ترجمة �سرية �أهل البيت
ومواقفهم بلغة تليق بهم وحتببهم �إىل النا�س ،ثم جاء دور
الفقرة اخلتامية التي �أعلن فيها �أ�سماء ال�شعراء الثالثة
الفائزين ،وتكرميهم� ،إ�ضافة �إىل تكرمي بع�ض امل�شاركني
من�شدي فرقة الأهازيج� ،صابر امل�ضحي ،يو�سف اجلميعي،
ووليد اجلميعي ،وتكرمي جلنة التحكيم.
وفاز باملركز الأول يف امل�سابقة ال�شاعر العراقي �شاكر الغزي
وح�صل على جائزة قدرها � 35ألف ريال �سعودي ودرع
تكرميية ،وفاز باملركز الثاين ال�شاعر العرايف مهدي النهريي
وح�صل على جائزة قدرها � 25ألف ريال �سعودي ودرع
تكرميية ،وفاز باملركز الثالث ال�شاعر ال�سعودي حممد �آل
قرين .كما فاز ال�شعراء الثالثة بطباعة دواوينهم الفائزة.
وكان لل�شعراء الثالثة كلمات عربوا فيها عن �شكرهم
للقائمني على امل�سابقة و�سعادتهم بالفوز فيها ،وقال
ال�شاعر ال�شاعر �شكر الغزي الفائز باملركز الأول يف ات�صال
هاتفي �أنه ال ي�شكر منتدى بن املقرب لكونه الفائز ،بل
لكون الفائزين الأول والثاين من دول لواطنني عربيني
على ح�ساب ال�شاعر املواطن.

املطر الدموي كتاب جديد لـ ح�سن اخلاطر
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عن دار �أطياف للن�شر والتوزيع �صدر م�ؤخرا كتاب املطر
الدموي للكاتب ح�سن �سعيد اخلاطر.
واملطر الدموي هو مطر ال�سماء بلون الدم ،وهي ظاهرة
طبيعية ،تعود �إىل القرن الثامن قبل امليالد ،فتذكر الأ�ساطري
اليونانية �أن زيو�س كبري �آلهتهم �أمطر ال�سماء بالدم مرتني.
يوجد العديد من احلاالت التي �سجلها امل�ؤرخون حول هذه
الظاهرة الغريبة ،فقد �أمطرت ال�سماء د ًما يف عام اجلماعة �سنة 41هـ ،كذلك يف عام 61ه
�أمطرت ال�سماء د ًما ،وتذكر الوثائق الأجنلو �ساك�سونية �أن ال�سماء �أمطرت د ًما يف بريطانيا عام
685م� ،أي�ضً ا يف العام 1176م� ،أمطرت ال�سماء �شاللاً من الدم ملدة �ساعتني متوا�صلتني
يف بريطانيا.
كانت الفكرة ال�سائدة قدميًا �أن املطر الدموي يحدث نتيجة الغ�ضب الإلهي وهو كم�ؤ�شر
للكوارث والأمرا�ض واحلروب ،وخالل ع�صر العلم مل تكن هذه الفكرة مقبولة ،فظهرت
نظريات كثرية يف تف�سري هذه الظاهرة� ،إال �أن النظرية الأكرث قبولاً يف الأو�ساط العلمية� ،أن
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املطر الدموي يحدث نتيجة تلوث املطر بغبار ال�صحراء.
ظهرت نظرية بديلة عن ذلك ،بعد حادثة املطر الدموي الذي ح�صل يف الهند عام 2001م،
فقد �أعلن (غودفري لوي�س) �أ�ستاذ الفيزياء بجامعة (مهامتا غاندي) ،وزميله (�سانتو�ش كومار)
�أن الغبار لي�س تف�س ًريا مقبولاً � ،إنها خاليا حيوية وكائنات جمهرية دقيقة غريبة الرتكيب
البيولوجي �أتت من خارج الأر�ض بوا�سطة النيازك.
وطبقًا لهذه النظرية ،فهذا ي�ضع
النقاط على احلروف يف تع�ضيد
نظرية (التربز ال�شامل) ،التي
تفرت�ض �أن �أ�صل احلياة على
كوكب الأر�ض قد �أتى من اخلارج،
فالكائنات اخلارجية عملت على
زرع احلياة يف الأر�ض وتلقيحها
بوا�سطة النيازك.

ال�صفيان :الذوق العام م�شروع وطني
ل�ضبط �سلوكيات املجتمع
كتب� /إبراهيم اللومي
تفاعل رواد جمل�س ال�سيد عبدالعزيز احل�سن مع حما�ضرة مبادرة
«الذوق العام» والتي �أطلقها جمموعة من ال�شباب النا�شطني يف
الأعمال التطوعية واالجتماعية قبل � 5أ�شهر عرب موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت».
بهدف ن�شر ثقافة الذوق العام يف �أذهان النا�س من �أجل احلفاظ
خالد ال�صفيان
على املمتلكات العامة ،وعدم العبث والتخريب واالرتقاء
ب�سلوكيات �أفراد املجتمع ،مطالبني القائمني على هذه املبادرة ب�سرعة اطالقها على �أر�ض الواقع
وذلك بعد االنتهاء من و�ضع الدرا�سة العلمية التي �أعدت لها ،وقد ا�ستهل �صاحب املبادرة،
خالد ال�صفيان ،يف بداية حديثه ب�شرح مف�صل عن فكرة املبادرة وكيف انطلقت من خالل عر�ض
تقدميي ،حيث تناول خالل حديثه الت�أييد والت�شجيع من الأمري �سعود بن نايف �أمري املنطقة
ال�شرقية لهذه املبادرة عندما التقاه �أثناء زيارته �إىل مدينة اجلبيل ال�صناعية ،يف احتفالية اململكة
باليوم الوطني  ،83ما جعله مع القائمني معه حتت م�سئولية ج�سيمة ،ال�صفيان بعدها حتدث لرواد
ال�سبتية عن مفهوم الذوق العام ،وكيفية تر�سيخه يف �أذهان �أفراد املجتمع؛ حيث قال� :إنه ال بد
�أن يكون هناك ت�ضافر للجهود وتعاون من اجلميع لأن ذلك هو ما ت�سعى �إليه حكومتنا الر�شيدة،
لأنها تبذل الكثري من الأموال يف ت�شييد املرافق العامة واحلدائق وبالتايل نحن من خالل هذه
املبادرة ن�سعى لأن نحافظ على تلك املرافق من خالل الرقي ب�سلوكياتنا.
و�أ�ضاف ال�صفيان :ان القائمني على املبادرة يعون متاماً �أنها �أ�صبحت م�شروعاً وطنياً ينبغي على
اجلميع امل�شاركة فيه ،لهذا فهم ي�سعون جاهدين لالنتهاء من الدرا�سة العلمية التي مت حتديدها
للمبادرة لتقدميها ل�سمو �أمري املنطقة ال�شرقية من �أجل ت�أييدها ومن ثم اعتمادها كي يتم تفعيلها
يف الواقع ،وبني ال�صفيان �أن عدد املغردين حالياً بلغ حوايل � 20ألف مغرد ،جميعهم �أجمعوا
على تفعيل هذه املبادرة لي�س فقط على م�ستوى املنطقة ال�شرقية و�إمنا حتى يف جميع مناطق
اململكة.
وبني ال�صفيان �أن ادارة الرتبية والتعليم باملنطقة ال�شرقية تعد �أول جهة حكومية ت�سعى لتطبيق
مفهوم الذوق العام عندما بادرت بتخ�صي�ص مدر�ستني ،واحدة للبنني و�أخرى للبنات مبدينة
الدمام ،وقد كان هناك جتاوب من قبل الأ�سرة الرتبوية داخل هاتني املدر�سني لرت�سيخ هذا
املفهوم داخل �أذهان الطلبة.

املاجنروف ثروة

مقال

عايل بن �أحمد الزهراين
م�شرف تربوي وباحث يف جمال البيئة

ارتبط ا�سم نبات املاجنروف ب�سواحل اخلليج العربي حتى �أ�صبح اكرب بيئة
حتتطن نبات املاجنروف هي �سواحل اخلليج العربي وخ�صو�صا ذلك اجلزء
املمتد من الدمام �إىل القطيف �إىل جزيرة تاروت �إىل �سيهات و�صوال �إىل
�سواحل ر�أ�س تنوره واجلبيل �إىل ال�سفا نية �إىل اخلفجي ،وهذا احلزام ّ
�شكل
بيئة جيدة النت�شار املاجنروف ،ويعترب نبات املاجنروف نبات هوائي مائي
حيث جزء منه ينمو حتت املاء واجلزء الأخر �صعودا �إىل الهواء م�شكال
غابات على ال�شواطي هذه الغابات قادرة على �أن تكون بيئة وحا�ضنة لكثري
من الكائنات البحرية خ�صو�صا الربيان والأ�سماك وبع�ض الطيور املهاجرة
واملتنقلة بني القارات .
يف املا�ضي ا�شتهرت املنطقة ال�شرقية ب�أ�سواق الربيان والأ�سماك على
م�ستوى اجلزيرة العربية عامة ودول اخلليج خا�صة وال�سبب توفر البيئة
املنا�سبة للربيان والأ�سماك وتوفر اليد العاملة ،وهم �أهل املنطقة التي ارتبط
اخلليج بهم و�أ�صبح جزء من حياتهم فجزء من ح�ضارة املنطقة ال�شرقية
القوارب واملراقب التي يجوبون بها هذا اخلليج �شرقا وغربا حتى �أ�صبح
م�صدر رزقهم الأول.
والربيان وبع�ض الأ�سماء يحط بيو�ضه عن جذور نبات املاجنروف حتت
املاء حيث تتوفر بيئة وحا�ضنة جيدة للمراحل الأوىل من حياة الربيان
والأ�سماك.
وهنا نريد �أن ن�شري �إىل �أن هذا النبات تعر�ض ملا تعر�ض له من تخريب
و�إزالة دون رقابة �أو وعي ب�أهميته وكل ذلك نتيجة الردم اجلائر من التو�سع
العمراين وامل�شاريع اال�ستثمارية والرتفيهية على ال�شواطي  ،وعلى اجلميع
م�سئولية هذه الإزالة حيث ت�سببت هذه الإزالة يف خلل بيئي وا�ضح يف
اخلليج العربية عامة نتج عنه زيادة يف ملوحة مياه اخلليج مع تناق�ص وا�ضح
للأ�سماك والربيان.
والبيئة م�سئولية اجلميع لذا وجب الوقوف على هذه الكارثة البيئية ومعاجلتها
و�أول طرق هذه املعاجلة وقف الردم ومراقبة هذه ال�سواحل وفر�ض الغرامات
والعقوبات على من يزيل �أي نبتة ماجنروف كما يجب �إعادة ا�ستزراع هذا
النبات ومعاجلة م�شاكل ال�صرف التي ت�صب خمرجاتها ال�صلبة وال�سائلة
على بع�ض ال�شواطي وهذا �سبب �أخر لهالك نبات املاجنروف.
املاجنروف ثروة وطنية يجب ا�ستثمارها واملحافظة عليها وتكثيف اجلهود
ل�سالمة البيئة والتقليل من �أي ملوثات ت�ضر البيئة عامة وخ�صو�صا البيئة
البحرية والغطاء النباتي .
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فريو�س كورونا
نظرا ملا متر به املنطقة من حاالت واحتمالية انت�شار وباء
الإ�صابة بكورونا فقد كر�سنا هذه ال�صفحة بتعرفة بهذا
املر�ض ،الأ�سئلة ال�شائعة عنه وطرق الوقاية منه من م�صدر
موثوق �إال وهو وزارة ال�صحة باململكة.

�أو هالة ،وذلك لأن املظهر النموذجي للفرييونات حتت
املجهر الإلكرتوين تبدو فيه نتوءات كبرية ب�صلية ال�شكل
تعطيها �شبهاً بهالة ال�شم�س .هذه النتوءات هي ق�سيمات
فولفية (بالإجنليزية) ح�سكية ،وهي بروتينات موجودة
بكثرية على �سطح الفريو�س حتدد نوعية تاريخ وقد
و�صفت الكورونا الأوىل يف  1960sمن اجليوب الأنفية
من املر�ضى الذين يعانون من نزالت الربد� .سميت هذه
الفريو�سات يف وقت الحق  229Eالتاجى الإن�سان و
 OC43التاجى الإن�سان.

تعريف بالفريو�س :
�ألفريو�س التاجي (بالإنكليزية )Coronavirus :هو
�أي فريو�س من �أحد �أجنا�س الفريو�سات التي تنتمي �إىل
�أ�سرة الفريو�سات التاجيات يف عائلة الفريو�سات التاجية.
�إنها فريو�سات مغلفة جينومها رنا وحيد الطاق ذو داللة
�إيجابية ،ولها قفي�صة ذات تناظر حلزوين .يرتاوح حجم الأمرا�ض التي ت�سببها الفريو�سات التاجية
اجلينوم يف الفريو�س التاجي بني  26و 32كيلوقاعدة  ،الكورونا :
ت�صيب �أ�سا�سا اجلهاز التنف�سي و اجلهاز اله�ضمي العلوي
وهو حجم �ضخم بالن�سبة للفريو�سات الرناوية.
من الثدييات والطيور� .أربع �إىل خم�س �سالالت خمتلفة
ت�سمية الفريو�س
من الفريو�سات التاجية املعروفة حاليا ت�صيب الب�شر .
ت�أتي ت�سمية الفريو�س التاجي من الإنكليزية  Coronaالتاجى الإن�سان معظم الدعاية  ،ال�سار�س  COVالذي
 ، virusوهي من الكلمة الالتينية  coronaمبعنى تاج ي�سبب مر�ض ال�سار�س  ،لديها املر�ضية فريدة من نوعها
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لأنه ي�سبب التهابات اجلهاز التنف�سي العلوي وال�سفلي
على حد �سواء ،وميكن �أي�ضا �أن ي�سبب التهاب املعدة
والأمعاء  .ويعتقد �أن الفريو�سات التاجية �أن يت�سبب يف
ن�سبة كبرية من جميع نزالت الربد ال�شائعة يف البالغني
الإن�سان .الكورونا ي�سبب نزالت الربد يف الب�شر يف
املقام الأول يف ال�شتاء و موا�سم الربيع املبكر� .أهمية و
الأثر االقت�صادي للكورونا كما العوامل امل�سببة للنزالت
الربد ي�صعب تقييم لأنه ،على عك�س الفريو�سات
الأنفية (فريو�س نزالت الربد �آخر) ،الكورونا الإن�سان
من ال�صعب �أن تنمو يف املخترب .الكورونا ميكن حتى
ت�سبب االلتهاب الرئوي  ،االلتهاب الرئوي الفريو�سي
�إما مبا�شرة �أو االلتهاب الرئوي اجلرثومي الثانوي .يف
الدجاج والتهاب ال�شعب الهوائية املعدية فريو�س (IBV
)  ،والتاجى والأهداف لي�س فقط على اجلهاز التنف�سي
ولكن �أي�ضا يف امل�سالك البولية التنا�سلية  . -الفريو�س
ميكن �أن ينت�شر �إىل الأجهزة املختلفة يف جميع �أنحاء
الدجاج .الكورونا �أي�ضا �أن ي�سبب جمموعة من الأمرا�ض
يف حيوانات املزرعة واحليوانات الأليفة امل�ست�أن�سة ،
والبع�ض منها ميكن �أن تكون خطرية و ت�شكل تهديدا
ل�صناعة الزراعة .وت�شمل الكورونا هامة اقت�صاديا من
حيوانات املزرعة التاجى اخلنازير ( التهاب املعدة
والأمعاء املعدية التاجى ) TGE( ،و التاجى البقري
 ،وكالهما نتيجة يف الإ�سهال يف احليوانات ال�صغرية.
القطط الفريو�سة املكللة� :شكلني ،املاكر التاجى املعوي
هو املمر�ض من �أهمية �سريرية ب�سيطة ،ولكن طفرة تلقائية
من هذا الفريو�س ميكن �أن ي�ؤدي �إىل التهاب ال�صفاق

الطبية

املعدية القطط ( ،)FIPوهو مر�ض يرتبط ارتفاع معدل
الوفيات  .هناك نوعان من الفريو�س التاجى الكالب
( ، ) CCoVواحدة �أن ي�سبب �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
خفيفة و احدة التي مت العثور عليها �أن ت�سبب �أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي.
املاو�س فريو�س التهاب الكبد ( )MHVهي الكرونا
الذي ي�سبب مر�ض الوباء الفئران مع ارتفاع معدل
الوفيات ،وخا�صة بني م�ستعمرات الفئران املختربية.
قبل اكت�شاف ال�سار�س  ، COVقد  MHVكان التاجى
�أف�ضل در�س على حد �سواء يف اجل�سم احلي يف املخترب
وكذلك على امل�ستوى اجلزيئي  .بع�ض �سالالت MHV
ي�سبب التهاب الدماغ املزيل التقدمية يف الفئران التي
ا�ستخدمت كنموذج الفئران ملر�ض الت�صلب املتعدد.
وقد تركزت اجلهود البحثية كبري على تو�ضيح املر�ضية
الفريو�سية من هذه الكورونا احليوانية  ،وخا�صة من قبل
الفريو�سات مهتمة الأمرا�ض البيطرية و احليوانية .
هناك َم ْن يقول �إن تلك احلاالت املكت�شفة هي نوع
من متالزمة العدوى التنف�سية احلادة (�سار�س)..
فما �صحة ذلك؟

يختلف فريو�س (كورونا) اجلديد ب�شكل وا�ضح من
الناحية اجلينية عن الفريو�س امل�سبب لـ(�سار�س) ،وتتم
 حال ًّيا  -متابعة فحو�صات احلاالت امل�صابة ،وعندماو�ضوحا.
تكتمل �ستعطي �صورة �أكرث ً
ما مدى انت�شار فريو�س (كورونا) اجلديد باململكة؟

ت�سخر وزارة ال�صحة كافة �إمكاناتها وخرباتها يف تق�صي
هذا املر�ض ،ومعرفة طرق انتقاله واحلماية منه ،وتقدمي
الرعاية ال�صحية املتكاملة للم�صابني .كما تقوم الوزارة

•حافظ على العادات ال�صحية
الأخرى كالتوازن الغذائي والن�شاط
البدين و�أخذ ق�سط ٍ
كاف من النوم.
•املحافظة على النظافة العامة.
مع �ضرورة مراجعة الطبيب عند
ال�ضرورة ،ومتابعة ما ي�ستجد من
معلومات حول املر�ض من قبل وزارة

بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية وعدد من املراكز
العاملية الطبية املتخ�ص�صة يف معرفة املزيد حول املر�ض .ال�صحة.
هذا ،وقد و�صل عدد احلاالت امل�صابة بفريو�س كورونا
اجلديد باململكة منذ �شهر �شوال العام املا�ضي 1433هـ ما �سبب ارتفاع ن�سبة الوفيات يف احلاالت
(�سبتمرب 2012م) وحتى الآن 231حالة ،تويف منهم املكت�شفة؟
حتى الآن ال ُيعرف عامل ًّيا ما �إذا كانت الإ�صابة بـ(كورونا)
76حالة  -رحمهم اهلل وتغمدهم بوا�سع رحمته.
ت�ؤدي �إىل وفيات �أعلى من غريها من الفريو�سات� ،إال �أنه
ما طرق الوقاية من هذا الفريو�س؟
يت�ضح من احلاالت املتوفاة �أن معظمها من كبار ال�سن �أو
ال ُيعرف حتى الآن الكثري من خ�صائ�ص وطرق انتقال ممن يعانون �أمرا�ضً ا مزمنة �أخري ت�ؤثر �سل ًبا يف جهاز املناعة؛
عدوى هذا الفريو�س ،وتن�سق الوزارة مع منظمة ال�صحة ما يزيد فر�ص ظهور امل�ضاعفات الوخيمة للمر�ض؛ ما قد
العاملية وعدد من اخلرباء الدوليني ملعرفة املزيد حوله.
ي�ؤدي �إىل الوفاة ،وهذا ما يحدث � -أي�ضً ا  -يف حاالت
و�إىل �أن يتم التعرف على طرق انتقاله ،تن�صح وزارة الأنفلونزا املو�سمية.
ال�صحة املواطنني واملقيمني بالتقيد بالإر�شادات ال�صحية وقد يكون هناك العديد من احلاالت امل�صابة بالفريو�س؛
للحد من انت�شار الأنفلونزا وااللتهابات التنف�سية املعدية ولكنها �إ�صابات طفيفة ال تتعدى �أعرا�ضها �أعرا�ض
ب�شكل عام وهي:
نزالت الربد ،وت�شفي متا ًما دون م�ضاعفات ت�ستدعي
•املداومة على غ�سل اليدين جي ًدا باملاء وال�صابون �أو الإحالة �إىل امل�ست�شفيات �أو املن�ش�آت ال�صحية؛ ما ي�ؤدي
املواد املطهرة الأخرى التي ت�ستخدم لغ�سيل اليدين� ،إىل عدم اكت�شافها.
خ�صو�صا بعد ال�سعال �أو العط�س وا�ستخدام دورات
ً
هل �أو�صت املنظمة بفر�ض �أي قيود على �أن�شطة
املياه ،وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة و�إعدادها.
•ا�ستخدام املنديل عند ال�سعال �أو العط�س وتغطية ال�سفر والتجارة حت�س ًبا لهذا الفريو�س اجلديد ؟
الفم والأنف به ،ثم التخل�ص منه يف �سلة النفايات .ال تو�صي املنظمة بفر�ض �أي قيود على �أن�شطة ال�سفر
و�إذا مل يتوافر املنديل فيف�ضل ال�سعال �أو العط�س على والتجارة حت�س ًبا لهذا احلدث حتى الآن.
�أعلى الذراع ولي�س على اليدين.
هل توجد درا�سات جترى  -حال ًيا  -لتحديد
•جتنب قدر الإمكان االحتكاك بامل�صابني.
خ�صائ�ص الفريو�س؟
•حاول قدر امل�ستطاع جتنب مالم�سة العينني والأنف
من املعروف �أن خ�صائ�ص فريو�س (كورونا) اجلديد ما
والفم باليد ،فاليدان ميكن �أن تنقل الفريو�س بعد
زالت غري وا�ضحة حتى الآن عامل ًّيا .ومنذ ظهور الفريو�س
مالم�ستها للأ�سطح امللوثة بالفريو�س.
قامت وزارة ال�صحة بالتعاون مع عدد من الهيئات العاملية
•لب�س الكمامات يف �أماكن التجمعات واالزدحام عند
املخت�صة مبا فيها منظمة ال�صحة العاملية وعدد من املراكز
التو�صية بها و�أثناء احلج �أو العمرة.
العاملية املخت�صة بالعمل على درا�سة وتق�صي الفريو�س
•غ�سل الفواكه واخل�ضار جي ًدا قبل تناولها.

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود

لال�ستف�سار التوا�صل على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

�سيتم عر�ض ال�س�ؤال على ذوي االخت�صا�ص املنا�سب والرد عليكم
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تعطى لهذا املر�ض حتى الآن؛ ولكن يتم �إعطاء
عالجا داع ًما للتعامل مع امل�ضاعفات
املري�ض
ً
وتخفيف �أثرها� ،إىل �أن يتعدى مرحلة اخلطر.
ما املعايري املتبعة للك�شف عن احلاالت
امل�شتبه فيها؟

تطبق الوزارة تو�صيات الهيئات واملنظمات
الدولية املخت�صة كمنظمة ال�صحة العاملية يف
�إجراء الفحو�صات على املخالطني؛ حيث يتم
فح�ص املر�ضى واملخالطني ،بالإ�ضافة �إىل املمار�سني
ال�صحيني الذين تعاملوا مع احلاالت وفق معايري
حمددة ،وتقوم الوزارة بالإعالن عن املر�ضى
الذين تت�أكد �إ�صابتهم باملر�ض ،ويف �إطار ال�شفافية
التي تنتهجها وزارة ال�صحة يف التعامل مع و�سائل
الإعالم كافة ،ف�إنها تقوم دائ ًما ب�إطالع املواطنني
واملقيمني على كل ما ُي�ستجد عن هذا الفريو�س
وغريه من خالل البيانات ال�صحفية للوزارة.
كيفية التعامل مع املر�ض عند الإ�صابة به

ودرا�سة كل حالة من احلاالت امل�صابة بالتف�صيل؛ للتعرف
على جينات الفريو�س ومكوناته وخ�صائ�صه وطرق انتقاله
و�أعرا�ضه .وعند اكتمال هذه الدرا�سات �سيتمكن العلماء
و�ضوحا عن هذا الفريو�س.
من �إعطاء �صورة �أكرث ً
ما �أ�سباب ت�سجيل اململكة �أعلى ن�سبة �إ�صابات
بفريو�س (كورونا)؟

�إن اكت�شاف املر�ض يف اململكة ال يعني عدم وجوده يف
دول �أخرى ،فقد ُ�سجل عدد من احلاالت يف الأردن
وقطر والإمارات وبريطانيا حتى الآن ،ولعل ذلك يرجع
�إىل كون وزارة ال�صحة تطبق برنامج تر�صد متقدم لهذا
املر�ض ،وذلك بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية وعدد
من املراكز العلمية املتخ�ص�صة واخلرباء الدوليني يف هذا
املجال.
هل يتوافر لقاح لهذا املر�ض؟

ال يتوافر لهذا املر�ض لقاح �أو عالجات نوعية كم�ضادات
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بطبيعية احلال ،ال ميكن �أن يعرف املري�ض �أنه
م�صاب بهذا املر�ض حتدي ًدا �إال بعد ت�شخي�صه يف
املن�ش�آت ال�صحية .كما ال يوجد عالج نوعي لهذا
املر�ض حتى الآن� ،إال �أنه ب�شكل عام ،فيتم التعامل مع
املر�ض مثل �أي مر�ض تنف�سي معدٍ �آخر كالأنفلونزا؛ حيث
يجب على املري�ض اتباع الإر�شادات التالية:
.1تناول الأدوية اخلاف�ضة للحرارة وامل�سكنات.
.2الإكثار من ال�سوائل و�أخذ ق�سط ٍ
كاف من الراحة
واحلفاظ على تناول الغذاء ال�صحي.
�.3إتباع الإر�شادات املتعلقة باحلد من انتقال العدوى
التي من �أهمها:
 ا�ستعمال املناديلعند العط�س وال�سعال
والتخل�ص من البلغم
والتخل�ص منها بطريقة
�آمنة ويف �سلة املهمالت.
 غ�سل الأيدي ب�صفةدورية ،وعدم م�شاركة
الآخرين يف الأدوات

ال�شخ�صية كاملنا�شف �أو الأكواب واملالعق وغريها.
 احلد من اخلروج خارج املنزل �إال لل�ضرورة..4يف حال ال�ضرورة �أو ا�شتداد �أعرا�ض املر�ض ،يجب
زيارة املن�ش�أة ال�صحية مبا�شرة.
ُين�صح كبار ال�سن والعاملون ال�صحيون واملخالطون
للإبل وامل�صابون بالأمرا�ض املزمنة �أو الأمرا�ض التي
ت�ؤثر يف جهاز املناعة مبراجعة املن�ش�أة ال�صحية عند ال�شعور
ب�أعرا�ض املر�ض.
كيفية التعامل مع احلاالت امل�صابة

كما �أ�شري �سابقًا ،فال يعرف الكثري عن طرق انتقال
الفريو�س للآخرين على وجه التحديد .وب�شكل عام
فتن�صح الوزارة املخالطني للم�صابني ب�إتباع قواعد مكافحة
العدوى التي يعمل بها للحد من انت�شار الأنفلونزا
والأمرا�ض التنف�سية املعدية ،والتي من �أهمها ما يلي:
 غ�سل الأيدي جي ًدا باملاء وال�صابون �أو �أي من املطهراتاملخ�ص�صة للأيدي بعد التعامل مع املري�ض �أو �أغرا�ضه
اخلا�صة ،كاملنا�شف و�أدوات الأكل وغريها.
 الت�أكيد على امل�صاب با�ستخدام املناديل عند العط�س�أو ال�سعال ،مع التخل�ص الآمن بعد ا�ستخدامها ورميها يف
�سلة النفايات.
 احلد من املخالطة املبا�شرة مع امل�صاب قدر الإمكان،والعمل على لب�س الكمامة الواقية عند املخالطة املبا�شرة.
 عدم م�شاركة امل�صاب يف ا�ستخدام �أدواته اخلا�صة به،ك�أكواب ال�شرب �أو املالعق واملنا�شف وغريها.
 و�ضع املري�ض يف غرفة منفردة �إن �أمكن ذلك. يو�صى بعدم زيارة كبار ال�سن ومر�ضى الأمرا�ض املزمنةللمري�ض.
 على املخالطني املبا�شرين زيارة الطبيب عند ال�شعورب�أي �أعرا�ض تنف�سية.

وفيات

إلى رحمة الله
اخلطيب علي الفرج �إىل رحمة اهلل
انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل اخلطيب احل�سيني احلاج املال علي
عبدالكرمي الفرج ،من �أهايل العوامية ،عن عمر ناهز الـ 75
عاماً.
واملرحوم تعلم القر�آن لدى معلمة البلدة،وعلى املال علي
توفيق ،ثم تعلم اخلطابة ومار�سها،ثم در�س يف معهد النور
يف القطيف وتخرج منه بامتياز يف عام 1393هـ ،والتحق به
كمعلم يف نف�س العام  ،وا�ستمر يف عمله حتى �سن التقاعد.
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته ب�أحر التعازي,وتدعو له
باملغفرة والرحمة .
�أحمد الهجهوج �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج �أحمد عبا�س الهجهوج والد
كل من :زكي و�سمري وف�ؤاد وطارق وهاين و�إيهاب وفرا�س،
رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنه الف�سيح من جنانه.

الزاير �إىل رحمة اهلل �إثر �أزمة مفاجئة
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل الأ�ستاذ مهدي تقي الزاير
(�أبو جالل) املحا�ضر بكلية املعلمني �سابقاً �إثر �أزمة قلبية
مفاجئة.
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة الزاير ب�أحر التعازي
�سائلني العلي القدير �أن يرحمه ويدخله الف�سيح من جنانه
و�أن يلهم الفاقدين ال�صرب وال�سلوان.
مليكة ال�شيخ �إىل رحمة اهلل
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاجة مليكة ال�شيخ حممد �آل
ال�شيخ جعفر �أرملة املرحوم ال�سيد علي ال�سيد �سعيد ال�سيد
ح�سني العامل العوامي ،والدة كل من :ال�سيد �سعيد ،ال�سيد
ح�سني  ،د.مهدي ،ال�سيد حممد  ،ال�سيد مفيد ،د .مهيب.
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة الفقيدة ب�أحر التعازي
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمها ويدخلها الف�سيح من
جنانه.

كرمية جا�سم اجلا�سم �إىل رحمة اهلل
فجع الزميل الإعالمي جا�سم علي اجلا�سم بوفاة كرميته
ال�شابة �سعاد� ,أرملة املرحوم عدنان حممد العيد والدة كل
من:الطفلني دينا وحممد .
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل ال�صديق العزيز الأ�ستاذ جا�سم
ب�أحر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمها ويدخلها
الف�سيح من جنانه ويلهم الفاقدين ال�صرب وال�سلوان.

ماجد �آل جواد �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ماجد عبد اهلل �آل جواد والد كل
من :رامي وعبد اهلل وح�سام.
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرته ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
العلي القدير �أن يرحمه ويدخله الف�سيح من جنانه.

�صفية املغ�سل �إىل رحمة اهلل
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىل �صفية �أحمد املغ�سل زوجة
الأ�ستاذ عبد الأمري علي ال�سويعي  ،رحم اهلل الفقيدة
و�أ�سكنها الف�سيح من جنانه.

عبد اهلل كاللة �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل عبداهلل �سعيد كاللة ،يف حادث
مروري يف الهند حيث كان مرافقاً ل�شقيقه يف رحلة عالجية.
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة الفقيد ب�أحر التعازي
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمه ويدخله الف�سيح من جنانه.

زوج الفقيدة
�أ .عبد الأمري ال�سويعي

ال�سيد حممد الها�شم �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل ال�سيد حممد ال�سيد �صالح ال�سيد
كاظم الها�شم(الأوجام ),والد كل من :حم�سن ومو�سى
وكمال  ،رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنه الف�سيح من جنانه.
مرت�ضى اخلاطر �إىل رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل مرت�ضى اخلاطر
رحم اهلل الفقيد و�أ�سكنه الف�سيح من جنانه.

زوج الفقيدة
ال�سيد علي العوامي

ي�سرى �أبو ال�سعود �إىل رحمة اهلل
انتقلت �إىل رحمة اهلل تعاىلال�شابة ي�سرى علي �أبو ال�سعود,
زوجة الأ�ستاذ ح�سام ح�سن ال�سنان والدة كل من� :أحمد
وخالد وعلي .
اخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة الفقيدة ب�أحر التعازي
�سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمها ويدخلها الف�سيح من
جنانه.
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مقال

ال�صخر الزيتي � ..إىل �أين؟
آفاق علمية

يتواجد النفط على �أعماق خمتلفة يف الق�شرة
االر�ضية على �شكل �صلب او �سائل .النفط ال�سائل
هو النفط اخلفيف الذي له القدرة على ان يتدفق
عرب الأنابيب وينق�سم اىل ق�سمني ح�سب نوعية
امل�صيدة املتواجد فيها حتت �سطح الأر�ض والتي
تكون �إما ذات نفاذية عالية او منخف�ضة .اما النوع
ال�صلب وهو الزيت عايل اللزوجة وي�صعب تدفقه من
خالل االنابيب وينق�سم اىل نوعني اي�ضا وهما القار
والذي يعرف بالزيت الرملي والنوع الآخر هو الزيت
ال�صخري.
و�إذا كان ا�صل النفط ح�سب النظرية امل�شهورة هو
ا�شجار الغابات والعوالق البحرية والنباتات البحرية
واحليوانات ال�ضخمة التي دفنت حتت طبقات
الأر�ض وتعر�ضت اىل �ضغط وحرارة عالية ملاليني
ال�سنني لتكون من خالل هذا املطبخ الطبيعي ال�ضخم
هذا ال�سائل اال�سود والذي يعرف بالنفط او البرتول،
ف�إن من الطبيعي ان بع�ض هذه املواد الأولية والتي
تعرف بالكريوجني تعر�ضت ملراحل عديدة ومتفاوتة من
التحوالت.

ال�سنني
كي يتحول اىل رمل زيتي واىل عدة ماليني اخرى
كي يتحول اىل زيت ثقيل واىل عدة ماليني �إ�ضافية
اخرى ليتحول اىل زيت متو�سط وبعد ماليني من
ال�سنني يتحول اىل زيت خفيف .والزيت اخلفيف عند
ا�ستخراجه اىل �سطح الأر�ض يحتاج اىل م�صفاة لف�صل
الكيماويات املكونة للنفط بطريقة التقطري اجلزيئي وذلك
بتعري�ض هذا ال�سائل اىل درجات حرارة عالية متفاوتة
وعلى مراحل لإ�ستخال�ص نوع معني من الوقود يف
كل مرحلة كالكريو�سني والديزل والبنزين والإ�سفلت
او زيت الت�شحيم .ما يحدث لتحويل ال�صخر الزيتي
اىل وقود متعارف عليه كالبنزين مثال هو ك�سر لقوانني
الطبيعة وا�ستخراج الطبخة من الفرن قبل �إن�ضاجها ولك
ان تتخيل امل�آ�سي والأ�ضرار حيال هذا الت�صرف.

مراحل �إن�ضاج الطاقة:
حتت عامل ال�ضغط واحلرارة املتولدة حتت اعماق متفاوتة
من �سطح الأر�ض يتم طبخ الكريوجني وهي املادة
الأ�سا�س املكون للنفط من بقايا املرت�سبات من بقايا
الأ�شجار واحليوانات والعوالق .النفط ال�سائل هو احل�صيلة
ال�شبه نهائية للكريوجني املطبوخ اما النفط ال�صلب هو
الطاقة التي مل تن�ضج بعد وحتتاج اىل عدة ماليني �أخرى
من ال�سنني كي تن�ضج وت�صبح نفطا �سائال .فالكريوجني
يحتاج اىل عدة ماليني من ال�سنني كي يتحول اىل �صخر ال�ضجة الأعالمية:
زيتي وال�صخر الزيتي يحتاج اىل عدة ماليني �إ�ضافية من تتحدث ال�صحف العاملية عن اكت�شافات كبرية لل�صخر
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الزيتي
يف ا�سرتاليا ويتحدث بع�ض امل�س�ؤولني يف �شركات
النفط الأ�سرتالية عن ان الإحتياطي الذي مت اكت�شافه
ي�ضاهي الإحتياطي يف دول اخلليج وان ما يعادل 233
بليون برميل من النفط قد مت ر�صدها من الرمال الزيتية
حتى االن ،وان هذا الإحتياطي يفوق الأرقام التي
تتحدث عنها كندا والتي تقدر بـ  170بليون برميل
من النفط ال�صلب .كندا تتحدث عن �إمتالكها %80
من املخزون العاملي من النفط موجود على �شكل �صخر
زيتي ويتواجد الآن اكرث من  400جهاز حفر يعمل يف
منطقة الربتا الكندية فقط وهي يف ازدياد م�ستمر وان
طبقة بكن الكندية ( ()Bakken shale formation
�ستنتج اكرث من مليون برميل من النفط يف عام .2020
وكل هذه الأرقام غري دقيقة �إذ �أن الرمل الزيتي موجود
وبكميات كبرية يف كثري من حقول النفط يف حو�ض
اخلليج العربي ويف كثري من دول العامل .وال �شك ب�أن
مو�ضوع ال�صخر الزيتي قد �ضخم يف الإعالم العاملي

ال�س�ؤال الأهم:
ال�صحافة الكندية ت�صفق فرحة مبا وهبها اهلل من اخلريات
وتعد املواطن الكندي بالرفاهية يف امل�ستقبل القريب
وتكرث احلديث عن التنمية ودعم االقت�صاد الوطني....
لكنها يف نف�س الوقت تتحا�شى التحدث ب�صراحة عن
الأخطار الناجمة عن هذا الإنتاج �ألأعرج املعادي للطبيعة
والإن�سان .واحلكومة الكندية على مواقعها يف الإنرتنت
تهون من امل�شكلة وتعد بكثري من الربامج لتقليل اخلطر
املحدق جراء هذا الإنتاج املتزايد من الزيت ال�صخري.
�إذا ا�ستثنينا التكلفة العالية لإنتاج برميل واحد من النفط
الغري نا�ضج من ال�صخر الزيتي مقارنة بتكلفة انتاج النفط
اخلفيف والنا�ضج والتي ت�صل �إىل � 10أ�ضعاف احيانا
ف�إننا ال ميكننا �أن نتجاهل الآثار ال�سلبية والقاتلة جراء هذا
الإنتاج اجلائر.
�إليكم بع�ض مظاهر الآثار ال�سلبية لعمليات حتويل النفط
ال�صلب �إىل نفط �سائل :
 .1القدر الكبري من املياه امللوثة بالقار و�ألأمالح
واملركبات الع�ضوية وغريها والتي عادة ترتك يف برك
كبرية كالبحريات تقتل كل ما يقرتب منها من الأحياء.
فلكل برميل واحد من النفط يحول من الرمل �أو ال�صخر
الزيتي اىل نفط �سائل يحتاج �إىل تلويث خم�سة براميل
من املاء .وهذا يهدد �أكرب خمزون للمياه النقية على �سطح
الأر�ض واملوجود يف كندا.
 .2االنبعاثات الغازية التي تلوث الهواء ك�أكا�سيد الكربون
والكربيت .نحن يف اخلليج العربي نعاين من تلوث الهواء
جراء ا�ستخراج وتكرير النفط ال�سائل واملكتمل
الن�ضج فما بالك ب�إ�ضافة االنبعاثات الغازية
الناجتة عن املراحل التي ت�سبق هذا لتحويل
ال�صخر الزيتي �إىل �سائل.
 .3تخريب الطبقات الأر�ضية وتغيري الرتكيبة
الطبيعية لها من خالل حتطيمها ب�ضخ املاء واملواد
الكيميائية حتت �ضغط عايل ( Hydraulic
.)Fracturing
 .4حتويل بع�ض امل�ساحات اخل�ضراء �إىل �صحراء
قاحلة والق�ضاء على �أماكن كانت مالذا للحياة

آفاق علمية

�أكرث مما ينبغي مل�صالح �سيا�سية �أهدافها التهمي�ش نظريا
لأهمية النفط الإعتيادي (ال�سائل) وكذلك تهمي�ش
للدول املنتجة لهذا النفط ال�سائل لر�سم ال�سيا�سة الدولية
اجلديدة يف العامل.
كيفية ا�ستخراج النفط من ال�صخر الزيتي:
ال�صخر الزيتي موجود �إما على �سطح الأر�ض �أو يف باطنها
على �أعماق خمتلفة وحتويل ال�صخر الزيتي اىل زيت
�سائل هو تالعب بالطبيعة وطرقها ال�سلمية يف حتويل املواد
من �شكل لأخر� .إن اخت�صار ماليني ال�سنني ب�أيام �أو
�أ�شهر هو قهر لأداء الطبيعة .كندا تنتج ما يقارب  2مليون
برميل من النفط امل�ستخل�ص من الزيت ال�صخري الآن
والرقم مرجح لأن يت�ضاعف بعد ع�شر �سنوات .ع�شرون
باملائة من هذا الإنتاج من ال�صخور التي ت�ؤخذ من على
�سطح الأر�ض بطريقة احلفر كاملناجم جتمع وتعالج والـ
 %80الأخرى يتم ا�ستخراجها من الآبار املحفورة .هناك
خم�س طرق ال�ستخراج النفط من ال�صخور الزيتية:
 .1حفر الأر�ض وجمع ال�صخور بال�شاحنات كما جتمع
ال�صخور يف مناجم الفحم والنحا�س وغريها من املعادن
وت�ؤخذ للمعامل ملعاجلتها باحلرارة العالية.
 .2حفر بئر ب�شكل عمودي و�ضخ كميات كبرية من املاء
حتت �ضغط عايل وحرارة ت�صل اىل  350درجة مئوية
لإذابة النفط وف�صله عن الرمل ليتدفق �إىل ال�سطح
وت�ستخدم هذه الطريقة يف الطبقات التي حتتوي على
القار (الرمل الزيتي) وحتتاج هذه العملية عادة لأ�شهر
وقد ت�صل اىل �سنتني كي تعطي �أكلها.
 .3حفر بئرين افقيني �أحدهم �أعمق من الآخر و�ضخ
كميات كبرية جدا من بخار املاء من خالل البئر الأفقي
العلوي لتحفيز الزيت ال�صخري على الذوبان واحلركة
اىل الأ�سفل بفعل اجلاذبية ليتلقفه البئر الأفقي ال�سفلي
حيث يتجمع وي�ضخ �إىل االعلى.
� .4إ�شعال هواء م�ضغوط داخل البئر العمودي لرفع
احلرارة يف طبقات ال�صخر الزيتي و�إذابته.

� .5ضخ مذيبات كيماوية لإذابة القار ومن ثم �ضخه
للأعلى.
كما نالحظ حتتاج كل هذه الطرق اىل كميات كبرية
من املاء واىل طاقة كبرية لت�سخني املياه و�ضخها والتقنية
احلديثة قادرة على القيام بهذا و�إن �إرتفعت تكلفة الإنتاج
لكن ما هو ال�س�ؤال الأهم؟.
لكثري من الطيور واحليوانات.
 .5م�ضايقة ال�سكان الأ�صليني وتخريب الطبيعة ومنط
احلياة التي كانوا يعي�شون فيها لآالف ال�سنني.
وغريها الكثري من الأ�ضرار التي ال ميكن تتبعها اال بعد
فوات �أالوان.
احلكومة الكندية تقول ان ن�سبة التخريب قليلة جدا
مقارنة مع التعدين فهو ال يتعدى من � 10إىل % 15
فقط مما ت�صل اليه يد التعدين و�إن �صح هذا الإدعاء ف�إن
امل�ساحة امل�ستهدفة ال�ستخراج النفط كبرية جدا وهي يف
ازدياد وبالتايل �سيكون التخريب لي�س قليال .نعم القانون
الكندي يفر�ض على �شركات النفط �إ�صالح الأرا�ضي
و�إرجاعها اىل �سريتها الأوىل ،نظريا هذا رائع لكنه
�صعب التطبيق .ر�سميا وحتى الآن مت �إعادة  %5فقط
من الأرا�ضي التي خربتها عملية ا�ستخراج النفط من
ال�صخر الزيتي� ،إذ �أن م�أمت تخريبه يف والية الربتا وحدها
حتى الآن هو  767كم مربع  ،ومت �إ�صالح  77كم مربع
فقط حيث مت زرع  12مليون �شجرة كجزء من �أن�صالح
الأر�ض.
�إنه من اخلط�أ الفادح ان يتدخل الإن�سان عنوة ويغري
امل�سار الطبيعي للتحوالت الطبيعية يف الكرة الأر�ضية
لأجل دفع عجلة االقت�صاد وتوفري الطاقة ،نعم رمبا ننعم
بهذا الرخاء لبع�ض الوقت لكن بعد خراب الب�صرة.
ما تقوم به كندا الآن وغريها من الدول هو تعدي غا�شم
على الطبيعة وقوانينها وتدخل غري �صحيح لتحويل
ال�صخر الزيتي او الرمل الزيتي اىل نفط خفيف خالل
ا�شهر بدال من ماليني ال�سنني .الطبيعة تقوم بذلك
داخل باطن الأر�ض وب�شكل بطيء يتنا�سب مع طبيعة
كل �إ�شكال احلياة على الب�سيطة ،لكن ما يحدث هو
كارثة بيئية مل ي�سبق لها مثيل ت�ؤثر على التوازن الطبيعي
وبالتايل فهي ت�ؤثر على الب�شر وال�شجر واحليوان واملياه
وكل ما هو بعيد وقريب .واخلوف انه �إذا اعتمدنا نظرية
تكوين النفط املتعارف عليها ف�إن ال�صخور الزيتية موجودة
يف كل مكان على �سطح الأر�ض وبالتايل تت�شجع جميع
الدول بالقيام بنف�س التعدي التي تقوم به كندا بحجة
توفري الطاقة ون�صبح �أمام كارثة بيئية عاملية ال ح�صر لها.
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�سيمفونية ال�ضوء

مناذج

من هم�سات 7

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

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

نظرا الن�شغالنا التام يف ا�ستقبال �أعمال معر�ض هم�سات �ضوئية
ال�سابع ارت�أيت �أن �أخ�ص�ص مو�ضوعي لهذا العدد لعر�ض
جمموعة من الأعمال التي مت ا�ستقبالها للمعر�ض واحلق
يقال ف�إن �أعمال هذا العام زادت يف جمالها عن جميع ما �سبق
من معار�ضنا وما لفت نظرنا هو عدد امل�شاركات اخلارجية
التي و�صلتنا وهذا يجعلنا نفخر بو�صولنا للعاملية.
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�سميفونية ال�ضوء
مالحظة :يرجى عدم ا�ستخدام �أي من ال�صور املوجودة يف املو�ضوع بدون الرجوع ال�صحابها حيث انهم �سمحوا با�ستخدامها �ضمن هذا املو�ضوع فقط
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منا�سبات

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

احتفلت �أ�سرتا �أبوال�سعود والغامن
بزواج ال�شاب
ح�سن عبداللطيف عبدالباقي �أبوال�سعود
على كرميةعبدالعزيز عبداهلل الغامن
بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني

احتفلت �أ�سرة امل�شعل بزواج ابنها ال�سيد طالب ال�سيد جعفر امل�شعل
بارك اهلل لهما .بالرفاء والبنني
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احتفلت �أ�سرة املطرود بزواج جنلها عبد اهلل �سلمان املطرود
على كرمية جعفر �إبراهيم املطرود بالرفاء والبنني
منا�سبات �سعيدة

ت�صوير � /أ�شرف ال�سادة
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منا�سبات

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

احتفلت �أ�سرتا الفرج والغامن بزواج ابنهم الدكتور احمد ن�صر الفرج
على كرمية حممد عبداهلل الغامن .بالرفاء والبنني
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ت�صوير /علي الزاهر

احتفلت �أ�سرتا البا�شا و�أكرب بزواج جنلها ح�سن كمال البا�شا
على كرمية عدنان �أكرب بالرفاء والبنني

ت�صوير � /أ�شرف ال�سادة

احتفلت �أ�سرة الغامن بزواج ابنها نائل �صالح الغامن بارك اهلل لهما وبالرفاء والبنني
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حوار

طبيب الأ�سنان نواف امل�صطفى احلائز على جائزة عاملية لـ

(العالج والفن) وراء اهتمامي بطب الأ�سنان
حوار /فرا�س �أبوال�سعود
حقق البحث العلمي الذي �أجنزه الطبيب نواف بن حممد امل�صطفى جائزة املركز الثالث يف "م�ؤمتر االمارات الدويل لطب اال�سنان ،ومعر�ض طب اال�سنان
العربي  "2014الذي اقيم م�ؤخرا ب�إمارة دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة ،وذلك من بني  54بحثا علميا عامليا يف جمال طب اال�سنان مت ا�ستعرا�ضها خالل
امل�ؤمتر املذكور.
وكان املو�ضوع الرئي�سي للبحث هو قيا�س القوة التي ي�ضغط بها طبيب اال�سنان عند تثبيت الرتكيبات ال�سنية الثابتة امل�صنوعة من الزيركون ،و االثر الناجم عن
هذه القوة على املادة الال�صقة ،و ذلك بقيا�س القوة و عر�ض املادة الال�صقة بعد ق�ص الرتكيبات ال�سنيه الثابتة.
عن هذا البحث ،وهذه اجلائزة ،وهذا امل�ستوى املتقدم ،وموا�ضيع �أخرى كان ل ـ "اخلط" هذا اللقاء مع الطبيب نواف امل�صطفى ،وفيما يلي ن�ص احلوار:

ــ بداية حدثنا قليلاً عن �سريتك ال�شخ�صية:
ــ كانت درا�سة املاج�ستري يف عام  2010-2008م و كانت يف تخ�ص�ص الرتكيبات
ـ ا�سمي نواف حممد امل�صطفى متزوج ولدي ابنة واحدة ال�سنية الثابتة و املتحركة ،من جامعة دندي-ا�سكوتلندا باململكة املتحدة (بريطانيا) .كان
وا�سمها نور.
بحث التخرج يف مو�ضوع درا�سة الآالم الناجتة من الأ�سنان و �أثرها على ا ّالالم الأخرى
ـ كيف ن�ش�أت عالقتكم بطب اال�سنان ؟
باجل�سم من م�صادر �أخرى غري الأ�سنان.
ــ منذ طفولتي و�أنا �أحلم بدرا�سة الطب الب�شري ،وا�ستمر ـ ملاذا اخرتت الدرا�سة يف �أ�سكوتلندا دون غريها؟
احللم حتى ال�سنة الأخرية من درا�ستي الثانوية ،حيث �أنه ـ رمبا الن�صيب هو من قادين �إىل ا�سكوتلندا ،حيث �أن العديد من �أطباء الأ�سنان
وبعد تفكري عميق قررت اختيار طب الأ�سنان ،وذلك يتوجهون اىل الواليات املتحدة� ،أو كندا� ،أو اجنلرتا ،وعندما قررت �إكمال درا�ساتي العليا
لأن طب الأ�سنان عبارة عن علم يجمع بني �أمرين قمت بعمل بع�ض املقابالت يف عدد من اجلامعات يف بريطانيا ،و كان الن�صيب يف جامعه
كانا على ر�أ�س قائمة اهتماماتي ،هما (الطب دندي يف ا�سكوتلندا وهي جامعة قوية يف جمال طب الأ�سنان ،و قد ح�صلت جامعه
و الفن) ،حيث يجب على طبيب الأ�سنان دندي على مراكز متقدمة جدا يف جمال تدري�س طب اال�سنان� ،إذ ي�ضم امل�ست�شفى
�أن يكون قاد ًرا على م�ساعدة املر�ضى عند التعليمي باجلامعة نخبة من الأطباء من �أ�صحاب اخلربة يف طب اال�سنان ،ولهم العديد
وجود �أي م�شكلة �أو �أمل يف الأ�سنان ،ويف من امل�ؤلفات (كتب و �أوراق علمية) جميعها من�شور يف مطبوعات علمية كبرية.
الوقت نف�سه الوقت يجب �أن يكون ذا ـ اال تعتقد ان الدرا�سة يف مدينة �صغرية ممل بع�ض ال�شيء ،يف ظل عدم وجود ما
مل�سة فنية جمالية واحرتافية يف العمل ،ميكن �أن تق�ضي به وقت فراغك؟
خ�صو�صا �أن النتائج يجب �أن تكون ــ يف�ضل �أغلب النا�س الدرا�سة يف العوا�صم �أو املدن الكبرية ،اال �أين وجدت �أن اختيار
ً
مبا�شرة يف بع�ض العالجات التجميلية .املدن الأ�صغر يكون �أف�ضل من ناحية الفر�ص العلمية و العملية ،حيث �أن الرتكيز يكون
ـ متى ومن �أين ح�صلت على �شهادة ب�شكل عام على الدرا�سة� ..أما عن وقت الفراغ فلدي عطالت نهاية اال�سبوع حيث
البكالوريو�س؟
ميكنني التنقل بني املدن املجاورة ال�ستك�شافها وق�ضاء وق ًتا بعي ًدا عن جو الدرا�سة لأعود
ـ ح�صلت على �شهادة طب و جراحة بعدها بكل ن�شاط وحيوية للدرا�سة مرة اخرى.
اال�سنان عام  2004م من جامعة عجمان ـ ما هو مو�ضوع بحثك للدكتوراه؟
للعلوم و التكنولوجيا يف دولة االمارات مو�ضوع الدكتوراه عن جهاز  CAD CAMو هو جهاز يقوم بت�صميم الرتكيبات ال�سنية،
العربية املتحدة ،و بعد تخرجي مبا�شرة عدت عن طريق تقنيه الأبعاد الثالثية( ) 3Dومن ثم يقوم ب�إر�سال الت�صاميم �إىل جهاز يقوم
للبالد ،وعملت كطبيب متطوع يف �أحد بق�ص هذه الرتكيبات الكرتونيا من ماده الزركونيا ،ملا لها من موا�صفات جمالية و
امل�ست�شفيات قبل انتقايل للعمل يف القطاع حيوية ،حيث انها حتى الآن مل ت�سجل �أي حالة حت�س�س ،بعك�س بع�ض املعادن االخرى
اخلا�ص ،وبعدها التحقت بوزارة ال�صحة ،امل�ستخدمة يف ت�صنيع الرتكيبات ال�سنيه ..و�أنا اقوم بدرا�سة هذه الرتكيبات من حيث
وعملت يف املراكز ال�صحية و �أخريا انتقلت القوه الالزمة للتثبيت يف فم املري�ض للو�صول للأف�ضل ،وا�سعى لر�صد الفروقات بني
للعمل يف الربج الطبي بالدمام (ق�سم الأ�سنان) الطبعات التقليدية من جهة ،و الطبعات عن طريق الأجهزة احلديثة الإلكرتونية بدون
ـ ماذا عن �شهادة املاج�ستري ،ماذا كان عنوان ا�ستخدام اي نوع من املواد ،من جهة �أخرى ..حيث قمنا بت�صميم التجارب و جتهيز
البحث ومتى ح�صلت على �شهادة املاج�ستري؟ املواد املطلوبة ،و كجزء من التجارب نقوم بت�صميم اجل�سور و تثبيتها بالقوة املثالية ،و من
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حوار
الن�صيب قادين لدرا�سة طب الأ�سنان
يف ا�سكوتلندا
املدن ال�صغرية متنح فر�صا �أف�ضل
من الناحية العلمية والعملية
�أ�سعي للو�صول �إىل نتائج �أف�ضل
يف ت�صميم اجل�سور ال�سنية
عملت متطوعا قبل التحاقي
العمل الر�سمي
لالبتكار

ـ ما �سبب اختيارك لهذا املو�ضوع بالتحديد؟

ثم نقطعها با�ستخدام من�شار خا�ص ،و ذلك ملا تت�سم به
مادة الزركونيا من �صالبة.

ـ فزت م�ؤخرا باملركز الثالث عامليا يف م�ؤمتر االمارات
الدويل لطب اال�سنان ومعر�ض طب اال�سنان العربي
 .2014حدثنا عن فكرة هذا االبتكار.

ـ تخ�ص�ص الرتكيبات ال�سنية يندرج حتته جتميل و �إ�صالح
الأ�سنان ،وهذا يعنى ب�إظهار املر�ضى ب�صوره جميلة،
و نتائجه �سريعة عند مقارنته ببع�ض �أ�ساليب العالج
االخرى ،ومع ارتفاع ن�سبة الوعي عند املجتمعات ب�صحة
الأ�سنان و اللثة و جمال االبت�سامة ،وهنا جاء االختيار
لهذا التخ�ص�ص.

ـ فكرة هذا البحث �أو االبتكار تعتمد على ا�ستخدام
مادة «الزيركون» ،وهي مادة جديدة ت�ستخدم يف �صناعة
الرتكيبات ال�سنية يف عيادات الأ�سنان ،حيث مت
ا�ستخدامها يف الع�شرين �سنة الأخرية مع اجهزة CAD
 CAMالتي تقوم بت�صميم و�إنتاج الرتكيبات ال�سنية
�إلكرتونيا بتقنية  ،3Dوهي ذات موا�صفات عالية من
ناحية القوة واجلمال ،وهي مادة �صديقة للج�سم حيث
مل تظهر الدرا�سات ــ حتى الآن ــ وجود �أي حالة
من التح�س�س يف اجل�سم من مادة الزيركون ،بعك�س
املعادن الأخرى امل�ستخدمة حاليا يف �صناعه اال�سنان.
قمنا بتطوير الفكرة وبلورتها عن طريق مناق�شتها �أوال
مع الربوفي�سور ريكت�س امل�شرف على ر�سالة الدكتوراة،
مع اال�ستعانة بذوي اخلربة من العاملني يف امل�ست�شفى
اجلامعي بجامعة دندي ب�أ�سكوتلندا (بريطانيا) من �أطباء
وفنيني ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة ال�شركة امل�صنعة جلهاز
�صنع الرتكيبات ال�سنية ،حتى و�صلنا لل�صورة النهائية

ـ ملاذا اخرتت هذا االخت�صا�ص الرئي�سي بالتحديد؟

ـ كيف تختلف درا�سة الدكتوراه عما �سبقها؟

ــ درا�سة الدكتوراه تختلف متا ًما عن �سابقاتها حيث �أنه
يف معظم الأحيان تكون عبارة عن جهد فردي يف البحث
عن املعلومات و املحاولة للو�صول اىل �آخر ما تو�صل له
العلم يف جمال التخ�ص�ص ،و حماولة تطوير �أفكار جديدة،
و طرق جديدة لتنفيذ جتارب ت�ساهم يف �إ�ضافات علمية و
عملية ..بينما درا�سة البكالوريو�س و املاج�ستري عبارة عن
م�سار حمدد ،و مواد درا�سية يتم تن�سيقها م�سبقا من قبل
امل�س�ؤول عن الربنامج الدرا�سي ،وب�شكل م�شرتك جلميع
الطالب يف تلك املرحلة.

ــ بالبحث يف التجارب ال�سابقة ملعرفة ما هي القوة
املنا�سبة لتثبيت اجل�سور مل جند اال جتربتني ،وكانتا على
التيجان ال على اجل�سور ..من هذه النقطة قمنا بالتجهيز
للتجربة ،و �إجراء بع�ض التجارب الأولية للو�صول اىل
القوه املثالية لتثبيت اجل�سور ،ومبناق�شتها مع امل�س�ؤول عن
ر�ساله الدكتوراه تو�صلنا للطريقة النهائية التي �سنقي�س
بها القوة و عر�ض املادة الال�صقة ،وقد مت بالفعل تطبيق
هذه التجربة من قبل ع�شرة �أطباء �أ�سنان ،و كانت
جميع النتائج مقبولة علم ًيا و عمل ًيا ،بعد ذلك ،وعلى
�إثر احل�صول على النتائج قررنا امل�شاركة يف امل�ؤمتر الدويل
لعر�ضها ،و ليتم اال�ستفادة منها من قبل اطباء الأ�سنان
عند تثبيت اجل�سور ،و احلمد هلل فزنا باملركز الثالث يف
امل�ؤمتر من بني  54م�شاركا ،و�سنقوم يف امل�ستقبل القريب
بن�شر هذه النتائج يف احدى املجالت العلمية املحكمة.
ـ ما هي املجاالت التي قد يخدمها هذا االبتكار؟

ــ من املعروف يف كل املجاالت عموما وجمال الطب
بالتحديد ،ب�أن �أي ابتكار �أو بحث يتم عمله يعترب بداية
لدرا�سات كثرية واخرتاعات �أخرى ،ترثي هذا العامل
الطبي ،واالبتكار الذي و�صلنا له لي�س �إال واحدا من
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حوار
احل�صول على جائزة عاملية �أثبتت
قدرة الطبيب ال�سعودي على االبداع

الأوىل التي �أ�شارك فيها بورقه علمية يف م�ؤمتر دويل من
جهة ،ولكونها م�سابقه عاملية ،يتم فيها حتكيم  ٥٤ورقه
علمية من جهة �أخرى ،ولكن يف النهاية ــ وبتوفيق من
اهلل ــ فزنا باملركز الثالث ،وا�ستطعنا ان نثبت مرة �أخرى
ب�أن الطبيب ال�سعودي قادر على االبتكار والإبداع.

الأ�صدقاء ،حيث �أن الأماكن جميعها تغلق �أبوابها عند
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء ،ويف �أيام نهاية الأ�سبوع نخرج
اىل خارج مدينة دندي يف رحالت خمتلفة �إذا مل يكن
هناك عمل نقوم به يف اجلامعة ،و يف بع�ض الأيام نخرج يف
رحالت للت�صوير يف مدن قريبة يف ا�سكوتلندا.

هذه ق�صة �إطالق منتدى
هم�سات الثقايف

ــ بالطبع هو �شعور فرح وفخر بالت�أكيد ،فها هي ثمار الغربة
الطويلة بعيدا عن �أهلي ووطني بد�أت ت�ؤتي �أكلها ،وها
�أنا الآن �أتطلع بكل �شوقٍ للرجوع اىل �أر�ض الوطن ،و
اال�ستقرار مرة �أخرى بني �أهلي ،و الأهم بالطبع م�ساعدة
املر�ضى بكل علم جديد تعلمته يف الغربة.

ـ ا�سكوتلندا تتميز بطبيعة خالبة ،و تعترب من �أجمل
الأماكن للم�صورين خا�صة ،حيث يوجد بها العديد من
البحريات و امل�سطحات اخل�ضراء و القالع ،و بها ح�ضارة
عريقة جدا تعود ملئات ال�سنني ،و النا�س هنا متعاونون
و مبت�سمون دائما و يقدمون اخلدمات عند ا�ستطاعتهم.

�أمتنى العودة �إىل الوطن مل�ساعدة
املر�ضي واجللو�س مع الأهل

جتربتي يف امل�سرح فرتة الطفولة
منحتني املزيد من الثقة بنف�سي

ـ ما هو �شعورك و�أنت تقرتب من احل�صول على �شهادة
الدكتوراه؟

ـ ماهي م�شاريعك العلمية بعد احل�صول على �شهادة
الدكتوراه قريبا؟

ـ بعيدا عن عامل الدرا�سة واجلامعة .ما لذي �أعجبك
يف �أ�سكوتلندا وهل تن�صح هواة ال�سياحة بزيارتها؟

ـ نذكر �أنه قد كانت لك حماوالت �أدبية فهل تذكر لنا
بع�ضها؟

ــ ب�إذن اهلل تعاىل وبعد انتهائي من هذه املرحلة �س�أعود
لأر�ض الوطن لتقدمي ما تعلمته و �إفادة املر�ضى ،و ال
نن�سى �أننا يف املجال الطبي نظل يف حالة تعليم م�ستمر
حتى بعد االنتهاء ر�سم ًيا من درا�سات املراحل العلمية
ـ معلومة قد ال يعرفها الكثريون هي �أنك �صاحب فكرة
املختلفة.

جملة من البحوث ،وهناك �إمكانية كبرية لال�ستفادة
من نتائج هذه التجربة عند عالج املر�ضى ،وخ�صو�صا يف
حاالت تثبيت اجل�سور والتيجان ،مبعرفة القوة ال�صحيحة
والكافية ،وا�ستخدام الطريقة العلمية ال�صحيحة يف
ـ هل لك ابحاث اخرى من�شورة؟
ال�ضغط عند تثبيت اجل�سور.
ــ يف الوقت احلايل قمنا بكتابة التجربة الأوىل ،وهي
ــ ماذا عن التكلفة املتوقعة لهذا امل�شروع؟
ــ كما هو احلال مع اي مادة جديدة تعر�ض يف اال�سواق جاهزة للن�شر العلمي قريبا يف احدى املجالت العلمية
فان الأ�سعار تكون مرتفعة يف بادئ االمر ب�سبب ارتفاع املحكمة ،و�سنقوم ب�أذن اهلل بن�شر جتارب �أخرى و نتائجها.
ــ بعيدً ا عن عامل الطب ماذا يفعل نواف يف وقت
قيمة االنتاج وال�شراء ،ولكن عندما يبد�أ ا�ستخدام
فراغه وهل يجد الوقت الكايف للقيام بها االن مع
هذه املواد بالتو�سع فهذا �سيكون �أحد �أ�سباب انخفا�ض زحمة الدرا�سات؟
التكلفة.
ــ بعد االنتهاء من الدوام نقوم بالذهاب اىل ال�صالة
ـ حدثنا عن �شعورك حلظة اعالن النتائج.
الريا�ضية ،لأننا بعد يوم طويل يف الدوام نكون بحاجة
يف البداية �شعرت بنوع من التوتر ،و ذلك لأنها املرة ملمار�سة الريا�ضة ..و يف بع�ض الأيام التقي عددا من

ــ هي حماوالت �أدبية ال تتعدى كونها خواطر نكتبها يف
�أوقات خمتلفة ،و رمبا يكون احد �أ�سبابها هو الغربة ،حيث
�أنك تكت�شف �أ�شياء موجودة يف داخلك مل تكن تعلم
بوجودها.
ان�شاء منتدى هم�سات الثقايف فكيف جاءت الفكرة؟

ـ قبل عدة �سنوات كان يل مع بع�ض الأ�صدقاء حوار
طويل حول �إيجاد مكان نكتب من خالله ما يجول يف
خواطرنا ،و نوثق فيه حماوالتنا للكتابة ،و قد كان �أول
منتدى يتكون من عدد حمدود من الكتاب ،وبعدها مت
اعتماد موقع خا�ص باملنتدى حتى تطور و و�صل اىل هذا
امل�ستوى و منه انفتحت �أبواب �أخرى لأفكار اخرى.

ـ ماذا عن امل�سرح؟ قدمت منذ �صغرك م�سرحيات
عديدة مع اال�ستاذ علي امل�صطفى فماذا ا�ضافت لك
هذه التجربة؟

ــ امل�سرح كان تاريخا جميال ،وكانت بداية للظهور �أمام
النا�س فكان للم�سرح اثر كبري يف �إعطائي الثقة عند وقويف
و حديثي �أمام النا�س ،و حتى مع املر�ضى ،واود ان انتهز
هذه الفر�صة لأ�شكر عمي اال�ستاذ علي امل�صطفى على
تقدميه تلك الفر�صة يل وبالفعل هو رائد م�سرح الطفل
و�أ�سا�سه.

ــ وختاما تتمنى جملة اخلط للطبيب نواف (وقريبا
الدكتور نواف) كل التوفيق والنجاح.

ــ �شكرا ملجلة اخلط لهذه املقابلة وامتنى لكم كل التوفيق
والنجاح.
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جائزة (بوكر )القطيف
ح�سن ال�شيخ

(جائزة القطيف الأدبية ) ميكن �أن تكون احد �أهم اجلوائز املحلية  ،لو قدر �أن اعد لها �إعدادا متكامال ،حتى تغطي �أهم
املجاالت من �شعر وق�صة وم�سرح  ،ملبدعي القطيف حتديدا  .وبالإمكان �إعطاء تلك اجلائزة كل ثالث �سنوات مثال� ،أو
رمبا �سنويا يف �أحدى �أو بع�ض اجلوانب الإبداعية  .وير�صد لها مبالغا مالية جمزية من رجال الأعمال واملتربعني  ،حتى
تكون جائزة ،جديرة الن يحتفى بها ب�شكل الفت  .وحتى يت�سابق للح�صول عليها مبدعي القطيف يف املجاالت املحددة .
وعلى الرغم من وجود العديد من امل�سابقات واالحتفاالت واجلوائز العديدة يف كل مدن املنطقة ال�شرقية تقريبا � ،إال انه ال
توجد جائزة – غري ر�سمية – ت�شد �أنظار الآخرين �إليها بده�شة  .وال �شك �أن �إن�شاء جائزة �أدبية با�سم القطيف �أو ملبدعي
القطيف حتت �أي ا�سم تختاره � ،سيحفز املدن الكربى الأخرى باململكة البتداع جوائزا مماثلة  .وال �ضري يف كرثة اجلوائز
وامل�سابقات  .فلي�س كل �أديب �أو مبدع قادر على احل�صول على جائزة ( نوبل ) للإبداع  ،وال جائزة ( البوكر العربية ) .
بل قد ميوت هذا الأديب �أو ذلك ومل يح�صل يف حياته على جائزة  .فال ب�أ�س �إذن �أن تكون هناك جائزة بوكر القطيف .
و اجلوائز الأدبية هي يف كل �إنحاء العامل متعددة ومتنوعة وال ميكن �إخ�ضاعها �إىل معايري ثابتة .فهناك جوائز �أدبية وفكرية
وعلمية وطبية يف �شتى �أنحاء الكون  ،وكل جائزة لها �ضوابط ومعايري خا�صة بها  ،وما مييز جائزة عن �أخرى هو يف قيمتها
الأدبية واملالية و�شهرتها ومعايريها ال�صارمة .
وال ب�أ�س �أن تقوم الأندية الأدبية بو�ضع جوائزها اخلا�صة بها طبقا ملعايرها التي تراها منا�سبة  ،وال �أف�ضل �أن تتدخل الوزارة
يف هذا الأمر  .بل تبقى وزارة الثقافة والإعالم جهة رقابية على تلك امل�ؤ�س�سات الثقافية .
بل �أن تدخل الوزارة يف ال�ش�أن الثقايف التف�صيلي  ،يعيد عقارب ال�ساعة من جديد يف الإ�شراف املبا�شر من الوزارة على
الأندية الأدبية  ،واجلمعيات الثقافية  ،وال�ش�أن الثقايف عام .فتنغم�س الوزارة بالهم اليومي بدال من الوظيفة الإ�شرافية التي
يفرت�ض �أن تقوم بها .
وال خوف من �أن تكون هناك جوائز دولية وجوائز وطنية و�أخرى حملية  ،ومتفاوتة فمن ي�ستحق اجلائزة املحلية قد ال
ي�ستحق اجلائزة الوطنية  .ومن يح�صل على الوطنية قد ال ي�صل للجائزة الدولية .
فال يجب �إخ�ضاع كل جائزة �إىل �ضوابط عاملية �أو دقيقة معقدة  ،رغم �أهمية وجود �ضوابط حمددة و�صارمة لكل جائزة
على حده  .فجائزة خا�صة يف ال�ش�أن الإبداعي ملنطقة القطيف �أو الأح�ساء � ،أ�صبحت حاجة ملحة اليوم  .فم�شهدنا الثقايف
مزدحم بالأ�سماء اجلادة  ،واملتميزة يف �شتى املجاالت .وخا�صة من الأ�صوات ال�شابة التي حتتاج �إىل حراك ثقايف يدعمها ،
لت�أخذها مكانها الطبيعي  .وجتد لها فر�صا �أكرب للتقدم .
هذا احللم بجائزة �أدبية �شاملة ملختلف الفنون الثقافية يف املنطقة  ،مع �شي من الإ�صرار والتحدي  ،ميكن �أن يتحول �إىل
حقيقية يف يوم من الأيام  .فلم تكن اجلائزة العاملية للرواية العربية – جائزة البوكر للرواية – �إال حلما يف �أذهان  ،بع�ض
ال�شباب العربي املثقف  ،قبل ب�ضع �سنوات  .وحتول احللم �إىل حقيقة  .و�أ�ضحت اجلائزة اليوم من �أهم اجلوائز العربية للرواية.

ثقافة

نقطة �آخر

�آخر الكالم

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

الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com
alkhatmag@gmail.com

موقع املجلة على الفي�س بوك

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

موقع املجلة على تويرت
@Khatmag

للح�صول على العدد
966555810709

مواقع �صديقة
برودكا�ست القطيف
www.Qatifbroadcast.com
�شبكة القطيف الإخبارية
www.qatifnews.com
[جهينة الإخبارية
www.jhaina.com
�سما ا َ
خلط
www.samalkhot.com
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مركز جتهيزات امل�سابح
POOLS EQUIPMENT CENTER
 ت�صميم وتنفيذ برك �سباحة جاكوزي حمامات بخار � -سونا معدات م�سابح �صيانة م�سابح� -سخانات تدفئة امل�سابح

- Design & Execution Of
- Swimming Pools
- Jacuzzi
- Steam Bath & Sauna
- Pool Accessories
- Pool Maintenance
- Heating Systems

اململكة العربية ال�سعودية  -القطيف � -ص.ب 429:
تلفون - 013 - 8366981 :فاك�س 013 - 8366982 :
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متخ�ص�صون يف بوفيهات الأفراح واملنا�سبات اخلا�صة

مكان خا�ص للعوائل
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حالل
وم�ضمون

هاتف8549777 :
الطلبات اخلارجية 8550505:
القطيف � -شارع �أحد  -مقابل بنك اجلزيرة
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