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Email: alkhatmag@yahoo.com
رئي�س التحرير

ف�ؤاد ن�صر اهلل

عبدالواحد الخنيزي ..
شاعر يرحل نحو القمم العالية
من بني كتاب و�شعراء القطيف الذين �أ�سهموا يف رفعة الأدب العربي يقف عبد الواحد
ح�سن اخلنيزي �شاخما  ،فهو من الأقالم النا�صعة التي قدمت الكثري لديوان العرب  .:ولد
يف قلعة القطيف �سنة  1345هـ (  1926م)  ،وتوفى �سنة  1402هـ ( 1981م)  ،وتنقل بني
اململكة وم�صر  ،وعمل ب�إدارة الأحوال املدنية بالقطيف قبل �أن يتحرر من �ضغط الوظيفة
لي�شتغل بالأعمال احلرة.
وهو ك�أغلب �شعراء جيله تعلم على �أيدي علماء مدينته  ،وت�شرب منهم الأدب والبيان
والفقه  ،و�شعر النا�س بنباهته  ،فقدروه �أح�سن تقدير  ،وهو ما حتقق بالفعل مع م�سريته
العطرة عرب الكلمة  ،ونتناول �شيئا منها يف هذا املقال.
للخنيزي ديوان " ر�سمت قلبي " والذي �صدر عن " مكتبة الأجنلو " امل�صرية � ،سنة ، 1973
كما �أن له ق�صائد وثق لها يف كتاب " �أدباء من اخلليج"  ،وق�صائد مفردة ن�شرت يف �صحف
وجمالت متخ�ص�صة �سواء يف اململكة و لبنان و م�صر ،بالإ�ضافة �إىل ديوان خمطوط حتت
عنوان" حب و�أمل".

ومن يحاول التدقيق يف ن�صو�صه
ال�شعرية �سيلم�س �إقباله على احلياة
بحب وتفا�ؤل وا�ستب�شار ،فهو يرى
الكون منبعا للم�شاعر الدافئة  ،وهذا
مل ي�سقط تطلعه للم�ساهمة يف بناء
وطنه حيث يتناول ق�ضاياه ب�شيء من
ال�شفافية والرهافة واجلدة  .هو �إذن
خمل�ص للقطيف كمدر�سة للطبيعة
البكر  ،وك�سند لتجربة �شعرية
و�شعورية تتميز بالإقبال على احلياة ،
ونبذ روح الي�أ�س والتع�صب  .لذا نراه
حمب لأهله ولأبناء وطنه  ،وللعرب
وامل�سلمني ،ويف نف�س الوقت مت�صالح
مع الآخر مبا يف نف�سه من م�ساحات
للإ�شراق واملحبة ،مع ر�ؤية الكون يف
�أزهى �أحواله.

من �سمات الق�صائد ال�شعرية لعبد الواحد اخلنيزي  ،ميله ال�شديد للتجربة الوجدانية،
والنزعة الوا�ضحة لل�سرد يف �أ�شعاره  ،ومعاجلته الهادئة لق�ضايا اجتماعية و�سيا�سية عرب
م�سارات الق�ص  ،ال�شيء الذي جعل �أعماله ممتعة  ،جتمع بني الب�ساطة يف التناول وبني
 ت�أمالت يف احلياة :عمق الت�أثري ،ال�شيء الذي حفظ لق�صائده التفوق واخللود.
لل�شاعر منهج
فني وا�ضح  ،فهو يرى احلياة مليئة بالتناق�ضات  ،فيها يت�صارع اخلري وال�شر  ،الطيبة
لقد ظل ال�شاعر ملتزما بالعرو�ض ال�شعرية  ،وحر�ص على الوزن والقافية باعتبارها
مرتكز كل ن�ص �شعري متما�سك  ،وقد حلق طويال يف �أجواء الطبيعة اخلالبة معربا عن قوة والدهاء  ،القوة وال�ضعف  ،وهو يقف معربا عن ذلك الفار�س الذي ينت�صف لل�صدق ومييل
ميال �شديدا نحو زرع الأمل يف النفو�س ؛ فبدونه تتحول احلياة �إىل قطعة مظلمة تنعك�س
العاطفة ليكون العمل ال�شعري قادرا على النفاذ لقلوب املتلقني ب�سهولة وي�سر.
على الواقع فتزيده قبحا.
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مقالة

يقول بقلب مملوء بالبهجة  ،ويختار لن�صه معجما ب�سيطا ي�شع بالدفء واملودة :

ي�ضع اخلنيزي الآخرين �أمام حقيقة كون احلياة لي�ست للك�ساىل �أو ملن يعي�شون �أحالم
اليقظة �أوللذين مي�ضون يف ن�سج الأوهام  .فاحلياة كما يعرفها هي للقادرين على االرتقاء
يف مدارج املجد  ،و�صعود �سلم ال�صعب  ،وهي �صورة تقرتب من مقولة للتون�سي �أبوالقا�سم
ال�شابي :
وم���ن يتهيب ���ص��ع��ود اجل ـ ـ ـ ــبال يع�ش �أب��د الدهر بني احلف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

هي التفاتة ذكية جتعل ال�شاعر يلوم الذي يكبل نف�سه بالو�ساو�س والهواج�س  ،هو اخلنيزي يلقي بفكرته يف ثوب بالغي ق�شيب  ،منوها عن حقيقة كونية خالدة  ،وهي
وي�ستغرق يف �أحزانه  ،وا�صفا �إياه مبن يزرع الي�أ�س يف طريقه قبل غريه من اخل�صوم ،وهو �أن الذي يريد الرقي ملدارج الكمال عليه �أن يركب ال�صعب ليحقق �أهدافه .هي ن�صيحة
ينكر هذا امل�سلك على �صاحبه  ،وي�س�أل ذلك املرء املكبل مبخاوفه  :ملاذا يت�صنع �شبكة تقع يقدمها لأجيال قادمة من الوطن  ،كي ي�سريوا على هديها  ،ويعملوا بها.
يف �أحبالها املت�شابكة ؟
ين�صحه �أن يبت�سم للحياة مهما بلغت �شدة الأحزان وق�سوة الأحداث فهذا هو ال�شيء  -الإقبال على الطبيعة :
الوحيد القادر على النهو�ض من عرثة الرتدي يف موقف االنك�سار  .وراء ذلك املوقف القوي ميتلك عبدالواحد اخلنيزي خميلة ن�شطة  ،وميكنه �أن ي�شكل �صورا بديعة بطالقة لأنه
ر�ؤية ترى احلياة قد �أعدت لأنا�س تغلبوا على �ضعفهم  ،ومتكنوا من جمابهة الأخطار بقوة ي�صر على �أن يتفاعل مع عنا�صر احلياة يف ن�سقها الفطري الأول  ،قبل �أن تدهم الدنيا
مظاهر التطور واحلداثة .هو متفرد يف ر�ؤيته التي تت�سع للعامل كله  ،ولكنه يذهب �إىل
وب�أ�س وروح وثابة.
الطبيعة فيتناغم معها  ،مف�ضيا �إليها ب�أ�سرار نف�سه  ،فهي وحدها ال�صادقة مع الب�شر  ،ال
هذا املعنى جنده عند �شعراء املهجر  ،وجنده كذلك عند �أ�صحاب النزعة الرومانتيكية تخادعهم وال تناورهم  ،لذا جند روح ال�شاعر الوثابة ت�سرتيح متاما حني تلتقي مع عنا�صر
يف الأدب  ،وهو يتج�سد عند عبد الواحد اخلنيزي يف �شعر قوي يت�سم بالقوة ومناوءة القوى الطبيعة ال�ساكنة �أو املتحركة  .لكن علينا �إدراك �أن ال�شاعر ال يقف موقفا �سلبيا بل ميد
ال�شريرة  ،ذلك �أن انتزاع احلق يف حياة كرمية  ،قرينة ال�شعور القوي املتجذر يف �أر�ض الب�صر مت�سلحا بر�ؤية ا�شراقية تبعث على التفا�ؤل والإقبال على احلياة بقلب م�شحون
بالرباءة :
الواقع بقوة املوقف وال�شعور بالعزة والكرامة ال�شخ�صية.
م��ل��ع��ب��ي ك���ان���ت ال���ن���ج���وم ال���ع���وايل وو�����س����ادي خم��ـ��ـ��ـ��دة م���ن عبـ ـ ــري
وهو ينعطف ملزيد من الت�أمالت حول موقف هذا ال�شخ�ص الذي يرى �أنه يحقق
و�إذا م����ا ظ��م��ئ��ت ك�����ان ���ش��راب��ي م��ن ي��د الفجر �أك���ؤ���س��ا م��ن ن ـ ـ ــور
جناحا ،فيتمكن بقوة عزميته من جتاوز املحن مهما كانت غاتية :
و�إذا ال��ل��ي��ل م���د يف الأف�����ق جنحا �أط���ل���ع���ت ���ش��ه��ب��ه ���ص��ب��اح ����س���روري
ويرى الليل م�شرقا بامل�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي وي��رى ال�شوك رو���ض��ة معطـ ـ ـ ـ ــارا
الن�ص يحمل عنوان " �شموخ"  ،والعنوان له دالالته الرثية  ،فال�شاعر ي�ضع نف�سه يف
ال ملن يب�صر النهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ظالما ويرى اخل�صب فدفـ ـ ــدا وقفـ ـ ـ ـ ـ ــارا
مواجهة مظاهر الطبيعة ليت�آلف معها � ،شاعرا مبا ميتلكه من قدرات روحية  ،وطاقات
فال�شاعر ي�ستعني بالأ�ضواء والظالل ليو�ضح ق�ضيته  ،ويعتقد �أن ال�شخ�ص الذي ميتلك تبعث على الثقة بالنف�س وال�سكينة  ،لذا لن يكون غريبا �أن يكون ملعب طفولته يف تلك
تلك الروح الوثابة ميكنه �أن يرى ال�شوك رو�ضة معطرة  ،لأنه قادر على تخطي املحنة  ،النجوم العالية كما �أن �شرابه من ك�ؤو�س مرتعة بالنور حتى �إذا حط الظالم رحله وجد
وهذا �شيء يحول الظلمة �إىل نهار  ،والأر�ض املقفرة �إىل �أر�ض تنبت كل زرع بهيج هذا نف�سه ت�ستدعي ال�صباح بو�ضاءته.
معناه بكل ب�ساطة �أن اخلنيزي تنبه حلقيقة فكرة �أن اجلمال ينبعث من الداخل الرثي
بالقوة وعن�صر الإرادة  .وهو ما يذكرنا ب�أبيات لل�شاعر �إيليا �أبي ما�ضي:
هو �إح�سا�س قوي بالقدرة على فهم احلياة والتناغم معها  ،وهو مظهر لرف�ض كل
�شكوى �أو �صرخة �أمل لأن اهلل كرم الإن�سان بعقل يقظ  ،قادر على الفهم والإدراك والعمل
�أ ّي�����ه�����ذا ال ّ
�������ش���اك���ي وم�����ا ب����ك داء ك��ي��ف ت���غ���دو اذا غ�����دوت ع��ل��ي�لا؟
مبا فيه رقيه .
انّ ���ش�� ّر اجل��ن��اة يف الأر������ض نف�س ت��ت��و ّق��ى ،ق��ب��ل ال�� ّرح��ي��ل  ،ال�� ّرح��ي�لا
جند تلك ال�صفات املتفائلة تت�شعب يف الق�صيدة فتموج هاالت �ضوء  ،هنا وهناك  ،لأن
وت���رى ال ّ�����ش��وك يف ال����ورود  ،وتعمى �أن ت����رى ف��وق��ه��ا ال���� ّن����دى �إك��ل��ي�لا
الإرادة الإن�سانية قادرة بحق على فعل امل�ستحيل .تلك النزعة الإ�شراقية ت�شمل احلياة
ه�����و ع������بء ع���ل���ى احل�����ي�����اة ث��ق��ي��ل م����ن ي���ظ���نّ احل����ي����اة ع��ب��ئ��ا ث��ق��ي�لا
ومظاهرها ومتتد لتملأ النف�س باليقني يف كون �إرادة الإن�سان قب�س من اهلل �سبحانه
وال�����������ذي ن���ف�������س���ه ب����غ��ي�ر ج���م���ال ال ي���رى يف ال���وج���ود ���ش��ي��ئ��ا جميال
وتعاىل.
لكن اخلنيزي يقف يف موقف الرا�صد  ،واملتابع الأمني لنوعية من الب�شر يتفننون يف جلب اجلميل �أن هذا العامل املتحرك والذي ت�شعر فيه ب�صراع ميوج حتت ال�سطح ي�شمل مل�سة
املتاعب لأنف�سهم  ،ويف حتويل الر�ضا والقناعة �إىل رف�ض و�شعور باحلرمان .عليه �أن يطلق �إن�سانية هادئة ي�سوقها ال�شاعر بقدر كبري من الرباعة والتمكن :
�صيحته التي ترى احلياة ملكا له�ؤالء الب�شر القادرين على فهمها ومعرفة �أ�سرارها .وهنا
ك����ل ����ش���يء ـ �إذا �أردت ـ م��ب��اح لي�س �صعبا ع��ل��ى ���ص��ع��اب الأم��ـ��ـ��ـ��ور
يرتبط البعد ال�سيكولوجي باملعرفة الأ�صيلة بطبائع الأمور:
ف����ك�����أن الأق���������دار جت�����ري ب����أم���ري ورغ���اب���ي رغابـ ُــها  ،و�شعـ ــوري
ف��ت��راءت خ��ل��ف ال��ر���ش��ي��ق م���ن ال��ب��ا ب فت ـ ــاة مذه ــولة التفكـ ـ ـ ــري
وهي لي�س���ت لكـ ـ ــا�سل ي�شرب الأحـ ـ ـ ـ ــالم خمـ ـ ــرا  ،وي�سكن الوه ــم دارا
لي�س يرقي مدارج املجـ ـ ـ ــد من لـ ـ ــم يركب ال�صعب �سلمـ ــا خمت ـ ــارا
هنا ي�سعى ال�شاعر لتج�سيد املعنى عرب �صورة ملمو�سة  ،ولتكن لفتاة قادمة من خلف الباب
هي دعوة للقوة وال�صالبة  ،عرب �صور بيانية رائعة وقامو�س �شعري متوازن  ،مقتب�س من وهي يف حلة من الذهول  ،وقد لفها حزن وطوقها �صمت فبدت كقطعة �صخر .هنا ي�ضع
الطبيعة ومن قراءة متعمقة يف كتب الرتاث.
ال�شاعر املفعم بحرارة التجربة نفحة من فل�سفته التي تعلي من �ش�أن الروح  ،في�صبح
الكالم لي�س له دور يف التعبري والإبانة :
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هذا ال�صب  ،املحب  ،املقبل على تلك العاطفة ال�صادقة يت�ألق باالبت�سام  ،وكل جوارحه
تفي�ض بتلك العاطفة املتقدة  ،فلي�س هناك �إذن ما مينعه من االعرتاف مب�شاعره امل�شبوبة
 الكلمة واملو�سيقى :�س�ؤال املعنى واملبنى يتجلى يف ق�صائد كتبها ال�شاعر متو�سال م�ضامني جديدة مل تطرق بعد ،جتاه حبيبته  ،حيث ي�سوق �شيئا من �أ�سرار الهوى :
مثل ق�صيدة ( عازف الكمان)  ،التي يبحث فيها عن �سر الأنغام التي ت�سري يف احلياة في�شعر
ال الفج���ر ي�سته���وى ف����ؤادي مغريـ ـ���ا كال  ،وال الفتي���ات يف الريعـ ـ���ان
ال�سامع لها بالن�شوة واخلفة  ،وهنا يتخلى ال�شاعر عن الر�ؤية التقليدية للأ�شياء  ،وينه�ض
والأم�سي���اتُ املذهب���ات �ضواح���ك والنه���ر ي�ص���دح �ساحـ ـ ــرالإرنـ���ان
ليتعامل مع �صورة �شديدة اخل�صو�صية .
والرو����ض يف عر����س الربي���ع مفوف���ا والط�ي�ر ت�سك���ب �أع���ذب الأحلـ���ان
�إنها روح الفنان املحلقة  ،والتي ترى اجلمال يف كل �شيء ي�شعر النف�س بامل�سرة  ،فما �أجمل �أن
تختلف عالقة املر�أة بالرجل عما �سواها  ،فهي عالقة تاريخية بها دفء وحمبة و�سعادة
ت�صف عازفا يت�سلل برفق نحو القلوب ومينحها كثريا من املتعة :
رغم ما قد يعتورها من حلظات نكو�ص �أو �ضعف �أو ت�شتت  ،لذا فال�شاعر يلج�أ للطبيعة التي
يلث���م يف رف���ق �شف���اه الكم���ان في�سك���ب اللح���ن �سخ���ي احلن���ان
ي�شعر يف ح�ضورها بنف�سه  ،يف �سكينة مت�س القلب فريى النهر يرنو ل�سعادته  ،والرو�ض يلف
يح���رر الأمن���ل يف نقل���ه �ساح���رة الإيق���اع  ،بك���ر البي���ان.
املكان بعطره  ،كما ي�شاهد الطيور �أليفة حتط هنا وهناك  .هذا اال�شتباك القوي مع عنا�صر
الطبيعة يتناثر يف �أغلب ق�صائد اخلنيزي فيمنح الن�ص حياة جديدة .
هو و�صف ل�صورة العازف  ،ينقلها ال�شاعر ب�أ�سلوبه الر�شيق  ،ومعها ت�سري الأحلان للأرواح �إنه ي�سوق جنواه بقدر من االفتتان واحلبور جتعله يغم�ض العني عن كل �سوء �أو �ضغينة  ،ومل ال
الظامئة للخري واحلق واجلمال .هناك �صورة العا�شق الذي يلثم �شفاه احلبيبة  ،غري �أن وهو امل�شحون ب�سعادة غامرة متلأ كيانه  ،وحتوله �إىل كتلة من الأحا�سي�س الدافئة .هنا يلج�أ
احلبيبة هنا هي �آلة " الكمان" والأوتار بديل لل�شفاه الرقيقة.
ال�شاعر �إىل التخييل يف التقاط مظاهر ال�صفاء النف�سي وال�سعادة الروحية التي جتعله على
�شفا الأمنيات حني جت�سدها :
 �ألي�ست تلك الأوتار هي التي ت�صدر �أنغامها بكل عذوبة ؟ � ..إنه يحرر الأنامل يف تنقلها
الدائم بحثا عن نغمات معينة  ،وي�صف ال�شاعر تلك النقالت بكونها �ساحرة الإيقاع  ،بكر �أن���ت الرج���ا الزاه���ي وكل مطامع���ي م���ايل �س���واك مطام��� ٌع  ،و�أم���اين
البيان  .ثمة توحد بني النغمة والكلمة  .فهذا بيان نغمي وذلك بيان لغوي  ،وكالهما يهدف ه���ل خ���ف قلب���ك ملح���ة لت�شـ ـ ـ ـ���وقٍ �أو ذك���ر ٍة ملحب���ك الهيم ـ ـ ـ ـ���ان ؟
جنواي كم غنـّي���ت با�سمك يف الهوى وم�ل��أت من���ك ق�صائ���دي وبي���اين
ل�صقل الأرواح واالرتقاء بها من موا�ضعات الأر�ض.
هي جدلية احلب وامل�شاعر ال�صادقة حني تت�ضافر مع �شعور قوي بالبهجة الورافة عرب
�أنغام���ه الن�ش���وى �ص���دى �آهـ ـ ـ ـ���ة وب���وح مفت���ون خلي���ع العنـ ـ ـ ـ���ان
عالقة حب ت�شري �إىل رجاء كي ت�صبح احلياة �أجمل .واحلقيقة �أن مفردات الكون و�صوت
ينتف����ض الدم ـ ـ���ع عل���ى حلنـ ـ ـ���ه �شجوا كما يرق����ص عق ـ ــد ا ُ
جلمـ ـ ــان
الكمان ووجه املر�أة وترقرق املاء  ،وزرقة البحر  ،متثل عنده جماالت حلقيقة الوجود يف �أجمل
جتلياته  ،وهو ما يجعلنا ندرك كم كان ال�شاعر �صادقا حني منح نف�سه بكل �أريحية للعنا�صر
 �إن معاناة الفنان حلظات العزف ت�شبه �إىل حد كبري معاناة الكاتب حلظة ت�شكيل الن�ص التي تبعث يف النف�س كل امل�شاعر الإيجابية لتعود لتنعك�س على احلياة ب�شرى و�صفاء و�سرورا :
ال�شعري  ،حقيقة �أن كالهما يت�ضمن نوعا من الإيقاع  ،وكالهما يتو�سل بنغمة �أو بلغة كي
ير�سل خطابا م�ؤثرا تهتز معه ذبذبات النف�س غري �أن العازف يح�صل على �آهات الإعجاب " جنوى " ! امنحيني من حنانك موئل �آوي �إلي���ه  ،وناظ���را يرع ـ ـ���اين
فور مالم�سة القو�س للأوتار امل�شدودة .لذا فمن املنطقي �أن تالحظ دموع من�سابة على خدود يف كل جارح ـ ـ ـ���ة �إلي���ك ت�شـ ـ ـ ـ ـ���وق ٌ ومن���ى  ،وقل���ب ٌ دائ���م اخلفقـ ـ ـ���ان
امل�ستمعني� .ألي�س هذا �شبيها بالعقد الن�ضر وقد تلألأ وهو يرتاق�ص على جيد ح�سناء ؟
القلب ترجمان الأ�شواق  ،وهو يعود �إليه لي�شعر بخفقانه يفي�ض �سعادة على الذات  ،ومن
املرونة
نالحظ يف هذه الأبيات قدرة ال�شاعر على االنتقال ال�سل�س من حالة �إىل حالة بقدر من
ثم على العامل  ،وهو ما ميثل ينبوع حمبة ت�شعر به يتدفق بكل حمبة و�شفافية .
والب�ساطة  ،ذلك �أنه يتحدث عن خربة �إن�سانية مر بها  ،واقرتب من تف�صيالتها .كما نكت�شف نالحظ كذلك ا�ستخدام ال�شاعر قامو�سا �شعريا رقيقا  ،يفي�ض باملو�سيقى كما �أن لديه من
ر�شاقة اللغة بكل رقة.
احل�س اجلمايل ما يجعله يختار الألفاظ املوحية  ،املعربة عما يريد  ،بال زيادة �أو نق�صان ،
لت�سري يف الق�صيدة  :دفئا و�سالما.

فماذا ميكن للأنغام �أن تفعل وهي تن�ساب يف �صدق وحرارة وجمال؟ هذا ما يرتكه ال�شاعر
لنا كي جنيب عليه على مهل بينما املو�سيقى ت�صدح والقلوب مفعمة بالن�شوة وال�سرور.
 مرثية  ،وبكاء على الأطالل :على عادة ال�شعراء الذين ي�ستقون من جتاربهم يف احلياة مادة ثرية مل�ضامني ق�صائدهم ،
وميكننا �أن نحدد بع�ض جوانب التجربة ال�شعرية من خالل قراءة ق�صائده  ،حيث يت�ضح جند ال�شاعر عبد الواحد اخلنيزي يف ق�صيدته " يا هند"  ،وفيها يعالج فكرة احلب الذي
بجالء اقرتابه من العاطفة ،حيث تربز الثنائيات يف تلك العالقة املت�شابكة بني الرجل واملر�أة يت�صدع فيهوي قلب املحب وجعا وح�سرة .رمبا لهذا �سنجد املعجم ال�شعري يتخلى عن بهجته،
 ،فهي تدور يف حيز من االقرتاب واالبتعاد  ،ومن احلب والهجر  ،ومن الفرح والأحزان  ،ذلك
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�أن املر�أة هي روح احلياة و�سرها املكنون.
ل ّفها احل���زن يف و���ش��اح م��ن ال�صمـ ــت  ،ف�لاح��ت كقطعة م��ن �صخور
لذا كانت ق�صيدة ( جنوى ) منفتحة على الروح املت�ألقة للحياة يف جريانها  ،وعنفوانها ،
و�إذا احل������رف ����ض���اق ب��ال��ق�����ص��د �صار ال�صمت �أقوى و�سائل التع ــبري
وتفتحها .وكل جنوى حقيقية هي نفثة �صدر حمزون يبتغي الفرح وال�سعادة احلقة  .نت�أمله يف
هي مل�سة �إن�سانية جتمع بني قوة املخيلة و�صدق التجربة  ،فهنا تتمثل قوة الإرادة يف القدرة على ف�ضاء الق�صيدة يلقي بثقله نحو تلك املنطقة امل�شحونة باملعاين الرثة :
جعل ال�صمت �أقوى من كل كالم .وهي ر�ؤية تدل على �أن اخلنيزي كان ي�ستخدمها لدح�ض كل
حماولة للتقليل من �شاعريته �أو ل�ضرب كل مق�صد لال�ستهانة بقوة منطقه� .أي �أن ال�شاعر جن���واي ي���ا روح احلي���اة و�ضوءه���ا وت�أل���ق الب�سم���ات يف �أ�شج ـ ـ ـ ـ���اين
�أن���ا �صب���ك املفت���ون  ،كل جوارح���ي قل���ب ي���رف �إلي���ك بالتح ـ ـ ـ ـن���ان
ميزج التجربة الواقعية بحكمة الكبار يف عامل يفتقد امل�صداقية.

ويتجه ملفردات يغلب عليها طابع احلزن والقتامة  ،خا�صة �أنه يبد�أ ن�صه الق�صري نوعا ما و�صنف تغرد فتنبعث يف النف�س �سعادة مل مي�س�سها حزن �أو وجع.
بنداء لتلك القريبة التي �صارت بعيدة ،فقد كانت الأمل ولكن حدث ما ا�ستدعى ابتعادها
فبدت احلياة مقفرة وامل�شاعر جامدة والأر�ض قفار:
هنا �إذن دائرة مكتملة بالأحا�سي�س الرقيقة  ،وبلغة �أهل بريوت وكافة املدن املطلة على البحر
املتو�سط حيث الزرقة تبعث يف النف�س الراحة والهدوء:
ي���ا ه���ن��� ُد  ،ي���ا �أم�����ل ال���غ���دِ ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ م������رج������و يف ق����ل����ب����ي احل�����زي�����ن
ي����ا ب�����س��م��ة ت���ن���دى ع���ل���ى ���ش��ف��ت��ـ��ـ��ي وت���������������ش�������رق يف ج����ف����ـ����ـ����ـ����ـ����وين
�سمعت يف ليله ال�ساجـ ــي �صدى قبل وب����وح �آه�����ات م��ف��ت��ون ومهج ـ ــور
كم قبلة عذبة الإيق ـ ــاع حل ـ ـ ـ ّنها ف��م على �شفتي �سكرى وخمم ـ ــور
 �إىل هذا احلد  ،جاءت تلك اجلميلة  ،فملأت الدنيا �سعادة ثم وجدها تت�سرب من بني
تطوى لياليه يف �أجف ـ ــان �ساحـ ـ ــرة ب�ين ال��ك���ؤو���س و�أن��غ��ـ��ـ��ـ��ام املزام ـ ــري
�أ�صابعه فبدت احل�سرة يف تعبرياته ولغته و�صوره البيانية التي ت�ضمخت مبثل هذا العذاب ،
وي��ن��ط��وي ي��وم��ه ال��ك�����س�لان متك ـ ــئا على و�ساد من الأح�ل�ام مغمـ ـ ـ ــور
كونها فارقته وتركته وحيدا يف عزلته:
هنا يلعب ال�شاعر بالعنا�صر املتنوعة من �صورة و�صوت وظالل ونور لي�شكل ف�ضاء �شعريا
ي�����ا خ���ف���ق���ة احل������ب ال��ن��ق��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي ت�����ط�����وف يف دن�����ي�����ا ���س��ك��ـ��ـ��ـ��ـ��وين
ي�ضج باملتعة والرهافة  ،فالنا�س �سكارى لي�س من خمر بل من جمال الطبيعة .يوا�صل ال�شاعر
ك���ن���ت ال�����ن�����داء ال�����ش��اع��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ري ي���ع���ي�������ش يف �أ������ش�����ه�����ى حل���ـ���ـ���وين
اكت�شافه ملواطن احل�سن بعني يقظة لر�ؤية الفنون وا�ستلهام اجلمال  ،فهو بذلك يعك�س
ي�صف ال�شاعر م�شاعره امل�ؤججة باحلب جتاهها لكنه قبل ذلك يذكرها كلحن ان�ساب م�شاعره على احلياة من حوله مبا تت�صف به من رخاء و�سحر ورقة فهنا يح�ضر قلب الفنان
فملأ حياته بامل�سرات  .فج�أة تن�سحب تاركة فراغا هائال  ،ف�إذا باللحن قد توقف وبالوتر قد وتعمل ري�شته:
�سكن وباجلملة املو�سيقية وقد ران عليها ال�صمت .لذلك ا�ستخدم ال�شاعر مفردة " الكفن"
لتعرب عما يف نف�سه من لواعج الأمل ومرارة الفقد و�إح�سا�س بالفجيعة  .لعلنا ن�سرتجع حديثه ربيعه املبدع الفنـ ـ ـ ـ ـ ــان �أغن ـ ـ ـ ـ ــية طافت على فم �شـ ــالل وع�صـ ــفور
عن الدعوة لالبت�سام ومالقاة ال�سعادة يف ق�صائد �سابقة  ،يبدو �أن حجم ام�أ�ساته بغياب وح��وم��ت وارمت���ت يف ح�ضن �ساقية وذوب���ت �سح ــرها يف ثغر �شحــرور
احلبيبة قد بدد كل ما قاله فوقف ي�شكو ويت�أمل وين�سج حلنا جنائزيا يعرب عن حمنته :
ال يكتفي �شاعرنا بالر�صد بل يدخل بنف�سه يف قلب اللوحة املكتملة اخلطوط والألوان والظالل
وال������ي������وم م�������ات ال����ل����ح����ن ف��ـ��ـ��ـ��ي
ك����ن����ت ال����ي����ق��ي�ن ي���������ش����ع ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ف���������ت���������وارت ال�����ب�����������س�����م�����ات ع���ن
ف����دف����ن����ت ج����ث����ة ح����ب����ي ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��د

وت��������ري وك���ف���ن���ه �أن��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ن��ف�����س��ي ف�����غ�����ادرين ي��ق��ي��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
ث����غ����ري  ،وت�����اه�����ت يف ���ش��ج��وين
ام�����ي  ،ب�����أع����م����اق ال��ظ��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ون

لين�صت �إىل �صوت ع�صفور �صغري ي�شق�شق يف �سماء لبنان  ،و�إذا به يف قلب هذا العامل احلي
املوار باحلركة والرقة والفتنة ال�ساحرة :
وعربدت يف ال�سفوح اخل�ضر وارجتلت ريا�ضيها ال��ب��ك��ر �أل����وان الأزاه��ي�ر
والم�ست ذروات ال�شـ ـ ـ ــم فاغت�س ــلت هاماتها ال�سمر ب��الأط��ي��اب وال��ن��ور

هذا الدفن الرمزي يت�صاعد درجات � ،إىل حد ال�شعور بالأزمة اخلانقة التي تدفع ال�شاعر هي مل�سات من اجلمال والروائح الذكية ير�صدها ال�شاعر دائما بالتقاط مثري خارج من �أجواء
ليبث حزنه الآخرين  ،فهاهو يواري ابت�سامته  ،ويتوه ب�أنات قلبه احلزين  ،ويرى " جثة" حبه طبيعة خالبة تثري فينا م�شاعر بعد �أن �سكنت وخمدت ف�إذا بها ت�ستيقظ من جديد يف موكب
تدفن فتعلو الظنون حتى ت�شمل كيانه كله فتحطمه الأحزان وتطرد من عينيه الراحة.
اجلمال .
هكذا ي�صف ال�شاعر �أزمته  ،وتتحدد امل�أ�ساة يف ذلك الغياب الذي واجه به العامل مع هجر "
هند" له  ،فجاء البكاء املت�شح بالكربياء � ،أ�شبه بالوقوف على الأطالل يف الق�صيدة القدمية - .نظرة �أخرية :
فهل تتغري العاطفة الإن�سانية بتغري الع�صور؟
لقد ظل ال�شاعر عبد الواحد اخلنيزي يالم�س
هذا ما ينفيه ال�شاعر بتلك الق�صيدة املثقلة بالأحزان  ،والتي تعرب تعبريا �صادقا عن اجلمال والنبع واحلب والوطن يف ق�صائده
حمنة احلب املجه�ض يف واقع عربي ال يعرف ال�شفافية والو�ضوح .
املجنحة  ،ال�شفافة  ،مكت�سبا �أر�ضا جديدة ،
 الب�ساطة والعمق  ،معا:يتميز املعجم ال�شعري لل�شاعر عبد الواحد اخلنيزي بالإقت�صاد يف اللغة  ،والب�ساطة يف التناول
ال�شعري دون التخلي عن العمق  ،وهو يحب موطنه القطيف و�أهل منطقته كما يتجلى ذلك يف
�أكرث من ق�صيدة  ،وهذا مل مينعه من احلديث يف تيه و�إعجاب عن بلد �آخر يحبه لطبيعته
ال�ساحرة  ،و�أق�صد " لبنان"  ،وك�أنه �أحد �شعراء املهجر الذين افتتنوا بامل�صيف الهاديء
والأ�شجار البا�سقة  ،واخل�ضرة الزاهية غري �أن موطنه القطيف ميتلك تلك اخل�ضرة ،وذلك
البهاء فلها من العمق احل�ضاري ما يجعلها حا�ضرة با�ستمرار يف الوجدان.
من ق�صيدة ( لبنان) حت�ضر بكل عبقها و�سحرها فتم تليء الأجواء بالنور وال�سحر واجلمال
فيما يحلق اخليال فيحط على فرع �شجرة �أو موجة بحر �أو ربوة قرية :
ل��ب��ن��ان ي��ا م�����س��رح ال���ول���دان واحل���ور ر���ض��ع��ت ح��ب��ك يف ك���أ���س م��ن ال��ن��ور
ل��ب��ن��ان ي��ق��ظ��ة �أحـ ـ ـ ــالم جمنحة وغ��ف��وة احل���ب يف �أج���ف���ان م�سحور
ي��غ��ف��و ع��ل��ى ق��ب��ل��ة ���س��ك��رى و�أغ��ن��ي��ة وي�ستفيق ع��ل��ى جن���وى ال�شحارير
هي �إغفاءة حمب  ،حيث الأحالم ترتى يف �سماء تزينها النجوم  ،وحيث الطيور من كل جن�س

م�ؤكدا على �سعة �صدره وقوة خميلته متو�سال
بلغة ر�شيقة  ،ب�سيطة يف تراكيبها الأ�سلوبية مع
عمق كاف للتعبري عن الأحا�سا�س.
�شعر منفتح على التجربة الإن�سانية يف
م�ساراتها املختلفة � ،شعر رقيق به م�سحة من
البهجة ال تغيب عن فطنة املتلقي  ،يدعو من
خاللها للإقبال على احلياة وعدم الوقوع
يف �شرك الي�أ�س  ،معلما الأجيال اجلديدة
�أن تتخطى ال�صعاب لت�سهم يف بناء الوطن
الناه�ض بكل ما يف عقلها من م�شاعر رقيقة ،
وت�أمالت تبحث عن احلكمة  ،وبكل ما يف وجدانها من م�شاعر �صادقة.
هذا هو الطريق الذي اختطه هذا ال�شاعر املبدع يف تعامله مع اللغة ،ف�إذ به يجد يف
املعجم ما ميد �أفكاره بكل ما يريد من معان ومبان و�صور  .و�إذا بروحه املليئة بالأحا�سي�س
الرقيقة نحو الطبيعة واحلب تنعك�س يف ق�صائد تت�سم بالتفا�ؤل  ،وتنزع نحو اجلمال .وهكذا
�ش�أن كل �شاعر �أ�صيل � ،أن يبحث عن حقيقة الوجود يف الوردة  ..و�أي�ضا يف الب�ستان.
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لمهارات التواصل والقيادة بمهرجان خيرية القطيف

تتوج واحتنا فرحانة
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حمرتفني .
وكانت �إدارة املهرجان قد �أقامت لقاءها التعريفي
للمهرجان حيث حتدث الرئي�س التنفيذي للمهرجان
الأ�ستاذ عبدالر�سول اخلمي�س املزيد من املفاج�آت
والفعاليات اجلديدة والتي يقام بع�ضها لأول مرة
باملنطقة.
فيما اكمل رئي�س وحدة الن�شاطات والفعاليات املهند�س
ح�سن املرهون احلديث قائال "�إن عيننا التي كانت ترى
قبل عام ترى بعني خمتلفة هذا العام".
وتابع املرهون حديثه معربا عن �سروره من كرثة
الفعاليات وا�ستهدافها جلميع فئات املجتمع ،اذ مت ان�شاء
ن�شاطات مميزة للطفل والتي ركزت على اجلانبني
الرتفيهي والرتاثي.
�أما يف الربامج ال�شبابية فركزت على الربامج العلمية
والرتاثية والفنية باال�ضافة اىل امل�سابقات املتنوعة.
وعن البيت القطيفي ذكر املرهون ان هذا امل�شروع يعترب
اجنازا للمهرجان بل هو جنم املهرجان لهذا العام.
فيما ا�شار الرئي�س امل�ساعد ح�سني �آل �سيف �إىل وجود
م�سابقة الف�ضل ثالث م�شاريع اقت�صادية والتي من تنظيم
منتدى االقت�صاد والتنمية بالقطيف.
وذكر �أمني �سر املهرجان الأ�ستاذ با�سم ال�ضامن انهم
عملوا يف املو�سمني املا�ضيني على درا�سة ال�سلبيات
لتفاديها يف االعوام املقبلة ،وانهم عملوا طيلة ايام
املهرجان على درا�سة ال�سلبيات �إن وجدت ودرا�سة �سبل
تفاديها.
وعن اعالم املهرجان ذكر رئي�س اللجنة االعالمية
م�صطفى عبداجلبار �إن رجال اللجنة على ا�ستعداد
لتغطية جميع فعاليات املهرجان و�سخروا جميع
االمكانيات التي لديهم.
فيما حتدث رئي�س وحدة �ش�ؤون املتطوعني ال�سيد منري
العوامي ب�أن عدد املتطوعني امل�سجلني بلغ  850متطوعا
ومتطوعة.
واكمل ال�سيد منري حديثه عن ابرز الربامج التطوعية
املوجودة باملهرجان والتي ذكر منها برنامج املتطوع
ال�صغري والذي ا�ستهدف االطفال بني �سن الثامنة واالثنى
ع�شر واهتم بتعريف وحتفيز االطفال على الربامج
التطوعية باملهرجان ،باال�ضافة �إىل بادرة هدايا العيد
والتي انطلقت يف املو�سم املا�ضي وقدمت لالطفاال
وامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة.

�إذا كنت من القلة التي ال تعرف عن �أندية التو�ستما�سرتز,
فهذه هي بني يديك ولأول مرة يف مهرجان خريية
القطيف الـ  ,19للتعريف بالتو�ستما�سرتز ودعوة �أفراد
املجتمع لالن�ضمام لهذه الأندية ذات اجلذور الدولية
العريقة التي يفوق عمرها  80عاما .وباخت�صار فهي تعني
اكت�ساب مهارات التوا�صل الفعال والقيادة املميزة و تهتم
بتطوير املهارات اخلطابية وال�صفات القيادية للأع�ضاء.
ويتيح النادي للمجتمع االن�ضمام يف �أحد النوادي املوجودة
يف مدينة القطيف للرجال �أو للن�ساء �سواء بالعربية �أو
االجنليزية ح�سب املكان القريب من م�سكنك.
نادي التو�ستما�سرتز يف القطيف هو امتداد لأندية
التو�ستما�سرتز العاملية ال�شهرية التي تعلم النا�س الثقة

يف النف�س �أثناء احلديث �أو الإلقاء ,و�ستتعرف
على ما تريد �أن تقول وكيف تقول ما تريد
بطريقة م�ؤثرة ووا�ضحة ,وكيف ت ْو ِ�صل
�أفكارك للآخرين ,وتعلم الت�أثري الإيجابي يف
الآخرين ,وتعلم مهارات التفكري والإ�ستماع
والتحدث والتحليل والرد االعرتا�ضي
�أو الإيجابي والنقا�ش اجلماعي بطريقة
مو�ضوعية ,و�إبراز املهارات القيادية الفردية
واكت�شاف النف�س واتخاذ قرارات فاعلة.
كل ذلك ب�أ�سلوب علمي حديث ومنهج عاملي
مدرو�س.
وقد �صرح رئي�س نادي دانة اخلليج
تو�ستما�سرتز الأ�ستاذ ح�سن الهميلي �إنه يوجد �أكرث من
 80ع�ضوا م�سجال ب�أندية املنطقة البالغ عددها ()23
بالقطيف ,مبعدل � 20إىل  25ع�ضوا يف كل ناد ,وتعقد
اجتماعاتها �أ�سبوعيا ,لتناق�ش موا�ضيع منوعة وم�شوقة,
حتث امل�شارك على الإبداع واالنطالق يف احلديث
والتعبري عن النف�س ,و�إثراء النقا�ش بطريقة ح�ضارية
ومثمرة وامل�شاركة يف امل�سابقات املحلية والعاملية.
�أ�شار الهميلي �أن منظمة التو�ستما�سرتز ,منظمة غري
ربحية ,ويتطلب احل�صول على الع�ضوية فيها ر�سوم
رمزية .واال�شرتاك يف هذه الأندية �ستمنح الع�ضو

مركز التدخل المبكر يقيم اإلفطار السنوي لذوي اإلعاقة
االح�ساء /ح�سن بوجبارة
�أقام رئي�س مركز التدخل املبكر يو�سف دخيل العلي
ومدير املكتب جعفر العباد بالتن�سيق مع رجال االعمال
و امل�ؤ�س�سات االجتماعية لإقامة احلفل ال�سنوي للإفطار
بح�ضور مدير جمعية املعاقني بالأح�ساء عبداللطيف
اجلعفري وجمموعة من ذوي الأعاقة التابعني للجمعية
كما ح�ضر عدد من نزالء مركز الت�أهيل ال�شامل
بالأح�ساء ومعاقني مركز التدخل املبكر وااليتام
التابعني جلمعية العمران اخلريية وقد مت تكرمي
امل�شاركني يف الربنامج حيث قام رئي�س جمعية العمران
عبا�س اجلزيري بتكرمي رجل الأعمال عبداهلل العباد ومكتب ال�شيخ عبداهلل اجلزيري وم�ؤ�س�سة احمد العباد
التجارية وفرقة العمران الفنية الذي عر�ضت فلم بعنوان �أو�صلني كما مت تنظيم م�سابقة حروف ومت توزيع اجلوائز
والهدايا للم�شاركني وتكرمي الداعمني  ،من جانبه �أكد �ضياء العباد �أمني ال�صندوق ورئي�س مركز التطويرالأ�سري
بجمعية العمران �أن اجلمعية على ا�ستعداد لدعم �أي م�شروع �أو برنامج يخدم فئة ذوي الإعاقة والعمل على دجمهم
يف املجتمع وا�شراكهم يف احلياه اليومية ك�أفراد فاعلني  ،و�أ�شار ع�ضو اللجان التطوعية ح�سن العلي ب�أن مثل هذا
الربنامج جتعل هناك توا�صل بني هذه الفئة وبني بقية �شرائح املجتمع مما يعطي راحه لذوي االحتياجات اخلا�صه.

محليات

البيت القطيفي و"وطن النخالت" و"وتس أب"

املهرجان �ألقاها رجل الأعمال الأ�ستاذ �سلمان
اجل�شي وكلمة جلنة التنمية الإجتماعية �ألقاها
الأا�ستاذ �شكري ال�شما�سي.
وقد �إنطلق مهرجان القطيف واحتنا فرحانة
بفعاليات متنوعة بينها الرتاثية ويف مقدمتها
البيت القطيفي،بالإ�ضافة للفعاليات الثقافية
والرتفيهية والتي ا�ستقطبت الكثري من
اجلماهري من خالل احلملة الإعالمية التي
بد�أت على مراحل خمتلفة من هذه ال�سنة.
وكان من �ضمن الفعاليات املنطلقة امل�سرحية
الكويتية الهادفة "وات�ساب" مب�شاركة عدد
من فناين دولة الكويت وهم :ابراهيم احلربي ،
و�سمري القالف ,و�إ�سماعيل �سرور ومب�شاركة بع�ض
جنوم القطيف .وت�ستعر�ض امل�سرحية �إحدى �أهم
تقنيات الع�صر احلايل وهي الوات�ساب الذي جمع
بني الإيجابيات وال�سلبيات ,كما تطرح العديد من
امل�شاكل ك�إ�ستغالل التجار للكوادر الأجنبية على
ح�ساب املواطن.
فيما �أ�ستعر�ضت فرقة �شعبية �أ�شكاال من الفلكلور
ال�سعودي الرتاثي بالتزامن مع الإفتتاح الذي �شارك
فيه  40طفال  ،وبانطالق ال�سريك امل�صري الذي
تابعه الكثريون م�شيدين بتنوع فقراته واحرتافيته
رغم �صعوبة الفقرات.
ومتيز مهرجان هذا العالم بامل�ساحة الكبرية
التي خ�ص�صا للأطفال �إذ بلغت نحو ثلث حجم
املهرجان ,وتوجهت �إدارة املهرجان لدعم الطفل
ثقافيا عن طريق واحة العلوم املقرم�شة التي
اهتمت باجلوانب العلمية وتطبيقها على �أر�ض
املهرجان .
على �أنغام �أوبريت «وطن النخالت»
�أفتتح �سعادة حمافظ القطيف الأ�ستاذ عبد اهلل بن �سعد و �إ�ضافت الواحة ال�صحية متيزا حيث تنوعت �أركانها بني
الإ�سعاف ,الفح�ص,والتوعية ب�إ�شراف م�ست�شفى الزهراء
العثمان مهرجان القطيف واحتنا فرحانه ,نيابة عن
العام � ,إىل جانب ركن خ�ص�ص لتقدمي هدايا عينية
الراعي الر�سمي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
فهد بن عبد العزيز �آل �سعود �أمري املنطقة ال�شرقية والذي ومادية لأطفال مر�ضى ال�سرطان باملنطقة وركن لإ�صدقاء
ال�صحة التابعيني للجنة التنمية الإجتماعية وركن ملر�ضى
يقام على �شاطيء القطيف يف الفرتة من الثاين �إىل
الدم املنجلي.
الثامن من �شوال بتنظيم من جلنة التنمية الإجتماعية
و�إجتمعت الفنون على اختالف �أنواعها يف واحة الفنون
بالقطيف و مب�شاركة بلديتها .
حيث �أ�ستعر�ضت الكثري من مواهب ال�شباب يف الت�شكيل
وقد �أقيم حفل افتتاح ت�ضمن كلمة الأهايل �ألقاها ع�ضو
 ,الت�صوير ,اخلط ,مع دعم املواهب اجلديدة عن طريق
جمل�س ال�شورى الأ�ستاذ حممد ر�ضا ن�صراهلل ،وكلمة
الدورات التي �أقيمت يف نف�س املوقع على �أيدي فنانني
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�أندية التو�ستما�سرتز

امل�شارك فر�صة احل�صول على الأدلة التعليمية للتقدم
يف مهارات التوا�صل والقيادة ,واحل�صول على جملة
دورية وهدايا ت�شجيعية و�شهادات من املنظمة العاملية
للتو�ستما�سرتز .و�ستمنح الع�ضو الدخول يف م�سابقات
حملية والو�صول به للمناف�سات العاملية.
ن�سائية القارة باالح�ساء

توزع مبالغ �صرف نقدية
وتفطر يتيمات يف ليايل رم�ضان

االح�ساء /ح�سن بوجبارة
�أقامت اللجنة الن�سائيه اخلرييه بالقارة التابعه
جلمعية املوا�ساة اخلرييه افطارها ال�سنوي لليتيمات
حتت رعاية امل�سئول عن الأيتام باجلمعية اخلريية
بالقارة من�صور امل�سبح ،حيث �أعد لهن بوفيه
مفتوح لإفطارهن يف مقر اجلمعية  ،بعدها مت توزيع
املكفوالت اليتيمات اىل جمموعات كل جمموعه ت�ضم
ثمانية م�ستفيدات وقدمت لهم ك�سوة العيد وهي
عبارة عن مبلغ مايل مت �صرفه ل�شراء م�ستلزمات
العيد  ،حتت ا�شراف ع�ضوات اللجنة الن�سائيه وهن
�صفيه االحمد � ،سعاد العو�ض� ،ساميه العيثان وبع�ض
املتطوعات الأخريات.
و�أ�شارت ع�ضوه اللجنة يف جمعية القارة �سعاد
العو�ض ب�أن هذا الربنامج نقوم بها �سنويا لليتيمات
امل�ستفيدات وامل�سجالت لينا يف اجلمعية كما ين�ضم
لهن برنامج كامل يتم �إعداده م�سبقا و�إخبار �أ�سرهم
بتفا�صيله حيث نقوم بالإ�ضافة �إىل االفطار وتوزيع
املبالغ املادي �أخذهن �أي�ضا �إىل املجمعات التجارية
بحافالت مريحة ليت�سنى لهن اختيار حاجياتهن
ب�أنف�سهن  ،و�أ�شارت ب�أن هناك �أي�ضا برامج لليتيمات
�أيام الفطر ومنها تثقيفية وتعليمية و�أمور �أخرى
كثرية تقوم اجلمعية بدعمهن وت�شجيعهن وتطوير
مواهبهن.
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محليات

كتبت /هيفاء ال�سادة

�شهدت جزيرة تاروت حفال تكرمييا متميزا لـ  270طالبا وطالبة من املدار�س املتو�سطة
والثانوية وقد �شارك يف �إقامة احلفل اخلمي�س ت�سع جهات اجتماعية .وقال م�س�ؤولو
احلفل الذي �أقيم يف ا�سرتاحة ال�سادة ب�أن التكرمي ي�أتي تتويجا الجتهاد ومثابرة الطالب
والطالبات املتفوقني درا�سيا.
واحلفل الذي �أقيم للعام الثالث على التوايل وقدمه الدكتور �أديب اليو�سف يف اجلانب
الرجايل ،وجميلة العبيدي يف اجلانب الن�سائي هدف اىل احت�ضان املجتمع للمتفوقني
واملتفوقات ،وت�شجيعهم وحثهم على موا�صلة التفوق ليكونوا طاقات فاعلة ي�سخرون تفوقهم
ومتيزهم يف خدمة الوطن واملجتمع.
و�أ�شار الدكتور علي اجلنوبي يف كلمته لالهايل �إىل �أن املجتمع الذي يدعم الكفاءات
ويكرم املتفوقني هو املجتمع الذي و�صل �إىل مرحلة الن�ضج ملا للتكرمي من �أهمية يف
رعاية املبدعني.
وقال اجلنوبي ان التكرمي ال بد و�أن يعود بنتائج �إيجابية على املك ّرمني ،وعلى املجتمع
الذي ينتمون �إليه ،م�شريا �إىل جتاوب امل�ؤ�س�سات االجتماعية يف اجلزيرة من جمعيات
وجلان و�أندية مع املبادرة.
وا�شمل احلفل على تالوة لآيات من القر�آن الكرمي ،وكلمة اللجنة املنظمة القاتها كفاح
مطر ،وكلمة املتفوقني ،وكلمة الأهايل الدكتور علي اجلنوبي ،وكلمة ملدير مكتب الرتبية
والتعليم مبحافظة القطيف عبد الكرمي العليط ،و�أوبريت «اكتملت فرحتي» ،بعدها
تكرمي الطالب والطالبات.
و�شارك بالأوبريت  24طفل وطفلة ترتاوح اعمارهم بني ت�سع �أعوام و 12عام ،ب�إخراج
يا�سر �آل ح�سن وت�ساعده يف التدريب والتن�سيق يف اجلانب الن�سائي �صابحة �آل ح�سن.
وتناول االوبريت مو�ضوع التعليم واملعلمني من خالل املقارنة بني التعليم يف املا�ضي
والتطورات احلا�صلة اليوم ،وهو حوار ممزوج بال�شعر.
وقالت املعلمة �سعاد اليو�سف «مدر�سة ريا�ضيات» من املدر�سة الثانوية االوىل بالربيعية
ان مادة الريا�ضيات تدري�سها يختلف عن باقي املواد االخرى كونها مادة يعرتيها بع�ض
اجلفاف ،م�شرية اىل فهم املادة يعتمد �أو ًال على املعلم.
وقال رئي�س جلنة التنمية ح�سن �آل طالق �أن احلفل هدف �إىل حتفيز الطالب والطالبات
للتفوق والتميز� ،إذكاء روح املناف�سة بني الطالب والطالبات وتعزيز الثقة بالنف�س.
وا�ضاف �أن هذا الربنامج �ضمن خطة اللجنة للتفاعل مع الأهايل وت�شجيع الطلبة
والطالبات على اجلد واملثابرة للو�صول �إىل مراتب التفوق ،وكذلك حث الأهايل على تقدير
املتفوقني واالحتفاء بهم.
ً
وبني �آل طالق �إن املهرجان يظهر اهتمام املجتمع بالعلم واملتعلمني من �أبنائه ،م�شريا �إىل
روح العمل التطوعي بني �أفراد املجتمع لرفعته ورقيه.
الفتا �إىل �أن املنظمني للمهرجان �أع�ضاء وع�ضوات جلنة التكرمي �إىل جانب متطوعني

ومتطوعات من ال�سلك التعليمي ،الرتبوي ،االجتماعي.
وقالت الطالبة والء عبد العزيز عي�سى ال دروي�ش «الثانوية ال�ساد�سة برتكيا» انها تهوى
القراءة ،مبينت ًا انها تبد�أ باملذاكره بعد الراحة من عودتها من املدر�سة ،وحتلم ان ت�صبح
طبيبة.
وقالت فاطمة العبد رب النبي  -ثاين ثانوي مدر�سة الثانوية ال�ساد�سة برتكيا انها تهوى
القراءة وت�صفح النت واخلياطة «الكور�شيه».
وحتلم ان ت�صبح طبيبة باطنية ،مبينت ًا ان اهلل �سبحانه وتعاىل مل يخلق االن�سان دون
قدرات او مواهب فقط على االن�سان ايجاد جمال موهبته وتنميتها.
ووجهت العبد رب النبي �شكرها لوالديها ولالدارة واملعلمات
واملجتمع الذي يحر�ص على تقدمي املتفوقني.
وقالت منال حممد ح�سني احدى امهات الطالبات املتفوقات
انها ربة منزل وام لبنتان وولدان جميعهم متفوقني درا�سي ًا.
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل احلاج  /عبا�س علي املطرود
يوم الأربعاء  / 5رم�ضان 1433 /هـ واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم ب�أحر التعازي وبينت طريقة املتابعة بني االم واملدر�سة حيث يتم عن طريق
جمل�س االمهات ومتابعة التقومي ال�شهري والواجبات املزلية.
لعائلتي املطرود وال�شرفا وتخ�ص بالعزاء ابني الفقيد  :الأ�ستاذ� /إبراهيم
و�أ�ضافت على الطالب والطالبات متابعة الدرو�س �أول ب�أول
املطرود ,واملهند�س /علي املطرود ن�س�أل اهلل �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه
وترك الك�سل واالهمال وا�ستخدام العبارات الت�شجيعية «هذا
الف�سيح من جنته.
�سهل» «�أنا اعرف».
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عفيفه امل�ضري  :القطيف.
نظم امللتقى النف�سي االجتماعي حفال �ضم العديد من
االخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني و جمموعة
من املدر�سني واالطباء واملهند�سيني و االعالمييني
والنا�شطيني واملثقفني واملهتمني من �أ�صحاب العالقات
العامه وامل�صممني واالداريني،كما�ضم عددا من رجال
االعمال  ،من بينهم عبد الغني الرميح وح�سن النمر،و�ضم
بع�ض ا�ساتذة اجلامعات منهم الدكتور ال�سيد مهدي
الطاهر،وذلك مبطعم القلعه بالقطيف برعاية ال�شيخ
عبداللطيف النمر للإعالن عن انبثاق امللتقى النف�سي
االجتماعي و�شرح مبادئه ،افكاره ور�ؤاه وعر�ض الطرق
التي ي�سعى من خاللها لتحقيق اهدافه .
وبد�أ احلفل بكلمة الكاتب فا�ضل العماين باعتباره عريفا
للحفل �شرع من خاللها باعطاء �صورة موجزه عن فكرة
امللتقى ور�ؤيته التي يطمح ان يبني عليها قاعدته ور�سالته
 .واو�ضح �آن فكرة امللتقى انبثقت من عمل االخ�صائيني
النف�سيني داخل العيادة وخرجت للتت�سع وت�شمل كل
فئات املجتمع بحيث تخرج من ح�صرية ت�أطريعلم
النف�س يف اجلانب ال�سلوكي املر�ضي نف�سيا واجتماعيا اىل
جانب �أعم واو�سع ي�شمل كل فئات املجتمع بكل اجتاهاته
وكل امناط �سلوكه للو�صول اىل جمتمع تعمه ال�صحة
النف�سيه واالجتماعية ،ال�سلوكية والرتبويه وذلك من
خالل احلوارات والندوات واالعالم اجلديد ( الوات�س �آب
 ،اجلوال  ،التويرت اال�ست�شاريني ،باال�ضافة اىل اليوتيوب)
جمانا ،بغر�ض فتح جمال وا�سع يتيح جلميع النا�س من
كال اجلن�سني من خمتلف ال�شرائح واالعمار فر�ص
او�سع و�أكرب للتفاعل ،طمعا يف �إ�ضفاء الثقافة النف�سية
واالجتماعية على امل�شهد االجتماعي والثقايف للبلد.
وت�ضمن احلفل تالوه عطره للقر�آن الكرمي ب�صوت القارئ
كاظم �أل عجيان وجاءت عقبها كلمة ال�شيخ عبداللطيف
النمر الراعي املحت�ضن للحفل والتي �أبدى من خاللها
ا�ستعداده لدعم امللتقى وكافة امل�شاريع اخلريية وحبه
للتناف�س يف اخلري من اجل حت�صيل االجر والثواب من
اهلل ،وا�شار يف مطاوي حديثه اىل ان املجتمع يحتاج منا
�إىل امثال هذه امل�ؤ�س�سات وامل�شاريع بغر�ض اعادة التوازن
للمجتمع واعادة انعا�شه من خالل بث روح االمل والتحفيز
على االخال�ص يف العمل وت�صحيحه فكريا ونف�سيا
للو�صول به اىل حد ال�سعادة والنجاح و�أكد �أنه �سيقف دوما

مع املظلوم �ضد ظامله الن االن�سان
عليه ال�سعي ليزرع مايح�صده يانعا
يف �آخرته.
وتال الكلمة وقفة لل�شعر مع
ال�شاعر علي املادح .
واكد بعدها اال�ستاذ في�صل �آل
عجيان االخ�صائي النف�سي
الرتبوي،مدير امللتقى على فكرة
امللتقى عر�ضا و�شرحا ،منبها اىل
�ضرورة التعامل مع علم النف�س
على انه علم تعميمي �سلوكي
يهتم بدرا�سة كل �أمناط ال�سلوك
ال�صحي واملر�ضي واالبداعي
والرتاجعي و�أن من ا�سمى قيمه
و�أهدافه حتقيق مبد�أ املحايدة
وتقبل اجلميع واخلروج من ال�ضيق التحزبي ،التع�صبي
،العرقي،الديني ،اخللقي ،املناطقي  ،اىل افق او�سع ينظر
للفرد على ا�سا�س االحرتام ويقدم له امل�ساعدة باخال�ص
دون �شرط اواعتبار.و�أ�صر �آل عجيان يف هذا اللقاء وغريه
�سابق له على ت�صحيح الفهم معربا بان املري�ض النف�سي
وعلى �سبيل املثال املدمن يف م�ست�شفى االمل يعامل بحرتام
�شديد اليعامل به الطالب يف املدر�سة وال االن�سان يف ال�شارع
والعامل يف امل�ؤ�س�سة املنظمه فاالخ�صائي النف�سي يحر�ص
على حتقيق جانب ال�سرية والثقة واالحرتام للفرد وهو يف
حميميته وقربه كاملر�أة يعك�س ال�صورة ب�صدق واخال�ص
و دون جماملة فكلما اقرتبت من املر�آة ات�ضحت ال�صورة
وكلما اقرتبت من االخ�صائي النف�سي زاد الوعي.
وتبعتها كلمة رئي�سة امللتقى :غالية اجلمال وحتدثت عن
�أن برنامج امللتقى يبد�أ بتقدمي املحا�ضرات التي حت�ضى
بع�ضها ب�أهمية اجلمهور وبع�ضها الآخر تعد االبرز
واالهم عند االخ�صائيني واكدت على �أن امللتقى ي�سعى
لتحقيق اهدافه من خالل حما�ضرات متخ�ص�صة من
قبل االخ�صائيني النف�سيني واالجتماعيني.و�صل عدد
امل�ستفيدين الذين يتابعون هذه الن�شاطات على اليوتيوب
� ٩٨ألف و ٨٠٠م�شاهد باال�ضافة اىل  ١٥حما�ضرة و�صل
امل�ستفيد منها اىل � ٣٠٠شخ�ص  ،و ١٠لقاءات تلفزيونية ٢٠،
فيديو على اليوت يوب ،و ١٠لقاءات ت�شاورية و ٤اجتماعات
حت�ضريية ،مع العمل على تقييم على كل برنامج من
حما�ضرات ودورات وندوات وغريها والقيام باخراج �آراء
اجلمهور امل�ستطلعيني يف ر�سوم بيانية يتم عر�ضها على
�صفحات الفي�س بك والتويرت وبلغ عدد املتطوعني يف
امللتقى  ٤٥ممتطوع من خمتلف التخ�ص�صات ويهدف
امللتقى بهذا اللقاء الذي ميثل خطوة للأمام يف العمل
امل�شرتك ور�سالة موجهة لكل يد بي�ضاء تتعاون مع امللتقى
من جتار وم�صوريني واعالميني وغريهم لتقدمي الدعم

محليات

جزيرة تاروت تشهد تكريم  270طالبا وطالبة في مهرجان للتفوق

تدشين الملتقى النفسي االجتماعي بالقطيف

النف�سي للنا�س يف كل االماكن وخمتلف االزمان ليكون
�صدقة جارية للجميع وكفارة للذنوب وزكاة للمال والعلم.
واكدت على ان امللتقى يبدي ا�ستعداده لالنت�شار والتواجد
يف كافة املناطق من خالل الهاتف املتنقل وعرب الندوات يف
جميع املناطق وعرب االعالم اجلديد.
وبينت �آن الهاتف اال�ست�شاري الذي تكفل ال�شيخ عبد
اللطيف النمر برعايته �شهريا م�شكورا بتعبريها ،عبارة
عن خم�س �شرائح من نوع خدمة راقي برقم متميز وهو
٠٥٦٤٩٧٧٧٧١
وكانت هناك مداخالت متنوعة منها لأ�ستاذ حممد
ال�شيوخ ،بد�أها ب�شكر ال�شيخ عبد اللطيف الراعي للحفل
م�ؤكدا على ان عبد اللطيف يد بي�ضاء ت�سعى دوما لدعم
جهات اال�صالح واخلري يف املجتمع
وجاءت كلمة االعالمي منري النمر لتكون ختام املداخالت
والتي عرب من خاللها عن �شكره للنمر وت�أييده لل�شيوخ
فيما قاله واعرب عن تربعه ب  ٣٠٠٠ريال من قبل ملتقى
االعالميني بالقطيف وم�ؤكدا على ان املتطوعيني الذين
ميثلون امللتقى الذين و�صل عددهم حتى الآن  ٤٥متطوع
يرجى منهم جدة العمل وحتقيق الهمه وايجاد الدرا�سات
التي تعني الباحثني الآخريني.
وختم امللتقى النف�سي االجتماعي احلفل بتكرمي من�سوبي
الهاتف اال�ست�شاري التابع للجمعية اخلريية بالقطيف
ومن ثم تقدمي �شهادة �شكر وتقدير لل�شيخ عبد اللطيف
النمر عى رعايته لهذا احلفل،ومت التقاط ال�صور
التذكارية،وتناول ال�ضيوف وجبة ال�سحور.
واجلدير بالذكر ان احلا�ضرين يف نهاية اللقاء ابدوا
للمدير �آل عجيان ا�ستح�سانهن وت�أييدهم لفكرة ومنهج
امللتقى ،باال�ضافة اىل ان عبد اللطيف النمر الذي رعى
احلفل ابدى اطمئنانه وت�أييده مللتقى واهدافه،وعد بدعم
وم�ساندة امللتقى،ابدى ا�ستعداده لتبني تكاليف اجلوال
اال�ست�شاري �شهريا.
العدد � - 19شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012هـ
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واستحداث جائزة خاصة في نسختها الرابعة
للرجال على حدة وللن�ساء على حد يف كل جمال.
وا�شار ال ثاين ان من القرارات التي �إتخذتها الأمانة هي التحديد امل�سبق لفرعني يتناف�س
من خاللهما املنجزون واملنجزات يف كل جمال وذلك من �أجل تقييم للأعمال يكون �أكرث
دقة وعدالة ومهنية وذلك ملا تت�سم به جماالت اجلائزة من ت�شعب وتنوع يف معظمها
كمجاالت البحث العلمي ،الفن ،الأدب.
الفتا اىل انه �سوف يتم حتديد فروع املجاالت التي �سيتناف�س عليها املنجزون واملنجزات يف
�إجتماع خا�ص للأمانة العامة قريب ًا.
من جهته� ،أ�شار املهند�س عبد ال�شهيد ال�سني �أن الأمانة العامة للجائزة �أقرت �أي�ض ًا
ا�ستحداث جائزة خا�صة للن�سخة الرابعة حتت م�سمى «املنجز الدائم» تقدم لللمتناف�سني
من اجلن�سني الذين قدموا �إجنازات متميزة مرتاكمة على مدى ع�شر �سنوات املا�ضية يف
�أي من املجاالت املعتمدة للجائزة �إىل جانب تثبيت جائزة النا�شئ املنجز ك�أحدى املجاالت
الرئي�سية املتناف�س عليها يف اجلائزة بعد �أن كانت تعترب جائزة خا�صة يف الن�سخة الثالثة.
يذكر ان جائزة القطيف لالجناز ت�أ�س�ست يف العام  2008و�أقيمت ن�سختها الأوىل يف 29
مايو  2009ون�سختها الثانية يف  28مايو  2010فيما �أقيمت ن�سختها الثالثة يف  2مار�س
 2012املا�ضي.

اللجنة االعالمية بجائزة القطيف للإجناز
اقرت الأمانة العامة جلائزة القطيف للإجناز التابعة للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية
بالقطيف خطتها املقرتحة ل�ضوابط وجماالت اجلائزة التي �سيتناف�س عليها املنجزون
واملنجزات ال�شباب من �أبناء املحافظة يف الن�سخة الرابعة من اجلائزة.
وا�ستعر�ضت اللجنة يف اجتماعها م�ساء ال�سبت بجمعية القطيف اخلريية مبنطقة البحر
برئا�سة الأمني العام للجائزة املهند�س عبد ال�شهيد ال�سني مقرتحات جلنة التحكيم يف
هذا اخل�صو�ص.
وقام اع�ضاء اللجنة مبناق�شتها والت�صويت عليها ،والتي من �أهمها دمج جماالت اجلائزة
لكال اجلن�سني بحيث يكون التناف�س لكل جائزة يف �أي من املجاالت مفتوحا للرجال
والن�ساء.
وات�سم االجتماع بح�سب االع�ضاء بال�شفافية واملهنية والنقا�شات املعمقة بني الأع�ضاء حتى
تو�صلوا لقرارات �ست�شكل نقاط مهمة يف م�سرية اجلائزة خالل الن�سخة الرابعة وما يليها.
واعلن االع�ضاء ان حفل الن�سخة الرابعة �سيقام م�ساء ال�سبت � 21سبتمر  2013ب�صالة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الوطنية بالقديح.
وقال ع�ضو اللجنة االعالمية يف اجلائزة علي ال ثاين ان قرار الدمج يعترب تطورا مهما
يف الن�سخة الرابعة للجائزة و�سيمثل دعما للمناف�سة احلقيقية بني اجلن�سني و�سيحقق
بعمق مباديء تكاف�ؤ الفر�ص والعدالة والإن�صاف ،وموا�صلة
للإرتقاء باجلائزة.
وا�ضاف ان هذا يعد خالفا ملا كان يتبع يف الن�سخ الثالث
انت
قل
�
إىل
ر
ال�سابقة منها والتي كانت تعتمد على تخ�صي�ص جوائز
حمة اهلل تعاىل فجر الأحد  17ر

والد فريد النمر إلى رحمة اهلل

الحاج مهدي الجشي إلى رحمة اهلل
انتقل �إىل رحمة اهلل تعاىل
احلاج مهدي عبد العزيز
اجل�شي والد كل من زكي،
عادل ،ريا�ض ،حممد ،ف�ؤاد،
فتحي ،مفيد .وي�سرا و ابت�سام
و�أمل و حنان.
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم لأ�سرته وكافة �أفراد
عائلة اجل�شي ب�أحر التعازي �سائلني اهلل العلي القدير
�أن يرحمه ويدخله الف�سيح من جنته و�أن يلهم �أهله
وذويه ال�صربوال�سلوان �،إنه �سميع جميب.

م�ضان 1433هـ
املوافق � 5أغ�سط�س 12
20م العم احلاج /عبداهلل حممد �سلمان
�آل منر والد كل من:
املرحوم �أحمد (�أبو ع ّز الدين) ،املهند�س :
�سلمان (�أبو والء) ،ح�
سني (�أبو علي)� ،سعود (�أبو حممد) ،حممد
(�أبو كميل) ،ال�شاعر
فريد (�أبو حممد) ،عادل (�أبوعبداهلل)،
يا�سر ،علي ،جعفر ،وذ
لك عن عمر ناهز  84عاماً،واخلط التي
�آملها النب�أ تتقدم �إىل ا
ل�شاعر فريد النمر و�أخوانه وكافة �أفراد
�أ�سرة النمر و�أرحامهم ب�أحر ال
تعا
زي
.
�سائ
لني
اهلل
�
أن
ير
حمه
و
�
أن
يد
وذ
خله ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله
ويه ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب.

ال
حا
ج
عب
د
ال
ك
ري
م
ال
ق
طر
ي
إل
ى
ر
حم
ة اهلل
احلاج عبد الكرمي بن حمفوظ القطري والد كل من �سمري  ،حلمي ،
�سمرية ،الدكتورة �أحالم رئي�سة جمعية العطاء الن�سائية  ،وفاء  ،الدكتورة
�إميان..واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل �أ�سرة القطري واخلمي�س �أحر
التعازي �سائلني اهلل العلي القدير �أن يرحمه ويدخله ف�سيح جنانه و�أن
وال�سلوان�..إنه �سميع جميب .يلهم �أهله وذويه ال�صرب
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محليات

دمج جماالت جائزة القطيف لالجناز

لجنة أصدقاء الطفل
تشارك فرحة العيد بزيارة مستشفى القطيف المركزي
قامت جلنة ا�صدقاء الطفل بزيارة مل�ست�شفى القطيف املركزي
يوم االثنني املوافق � 2شوال  1433ملعايدة االطفال هناك بعيد
الفطر ال�سعيد وتوزيع الهدايا واحللويات على الأطفال املر�ضى
الذين حرمهم املر�ض من فرحة العيد  ,حيث ا�ستقبل الدكتور
نادر اجل�شي -مدير امل�ست�شفى بالإنابة -اع�ضاء اللجنة وقامت
االخ�صائية االجتماعية مبرافقة اللجنة خالل الزيارة  .كما
رافق اللجنة فرقة  VIPوهم فرقة من املهرجني وال�شخ�صيات
الكرتونية الذين قاموا بت�سلية االطفال وزرع جو من الفرحة يف
امل�ست�شفى وقدمت جمموعة معر�ض هم�سات الرقمي متمثلة
يف اال�ستاذ مراد ابوال�سعود جمموعة من الر�سومات كهدايا
لالطفال.
و�أو�ضح ع�ضو اللجنة ح�سن اجل�شي �أن هذه الفعالية هي واحدة
من فعاليات اللجنة التي ت�ضع �سعادة االطفال ن�صب اعينها
وتعمل من اجل حتقيقها
و�أو�ضحت �أمل اجل�شي ب�أن العمل على هذه الفعالية بد�أ مبكرا
ومت اال�ستعداد له من منت�صف �شهر رم�ضان املبارك تقريبا.
و�أو�ضح ح�سن احلاجي بان جلنة ا�صدقاء الطفل هي جماعة تطوعية
ب�شكل كامل وعلى الرغم من حمدودية اع�ضاءها االن انها متكنت من
القيام بن�شاطات عديدة ونتمنى ان يحذو اجلميع حذونا ونفعل العمل
التطوعي يف خمتلف املجاالت وامل�ستفيد اخريا �سيكون جمتمعنا.
�أما ندى الناجي فقد قالت بان �سعادتها كبرية جدا وهي ترى النظرة
احلزينة على وجوه االطفال املر�ضى وقد حتولت اىل ابت�سامة نابعة من
القلب خ�صو�صا ان عن�صر املفاج�أة وتواجد املهرجني قد �ساهما ب�شكل
مب�ستقبل
كبري يف ا�سعاد ه�ؤالء االطفال الذين حرمهم املر�ض من فرحة العيد
الأطفال ،والتوعية والتذكري بحقوقه،
وختمت كل من �أروى اخلنيزي ووالء ال�شما�سي "�إن �أهداف اللجنة هي
ن�شر ثقافة العمل التطوعي باملجتمع ،وتوجيه طاقاته يف حتقيق الأهداف فيما يتعلق وتنفيذ م�شروعات تخدمه ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء مراكز غري ربحية للطفل ،من
خاللها يتم خلق فر�ص عمل �إ�ضافية للعاطلني يف املجتمع.؟
وقالت ادارة امل�ست�شفى
بانهم �سعيدون كثريا
بن�شاطات جلنة ا�صدقاء
الطفل ومتنوا لها كل
التقدم والنجاح خ�صو�صا
انتقلت �إىل رحمة اهلل احلاجة نعيمة بنت احلاج مهدي اجل�شي والدة كل من �شفيق
ر�سول اجل�شي وحممد ر�سول اجل�شي .
انها جلنة تطوعية بحتة
ومع هذا فقد اجنزت
واخلط التي �آملها النب�أ تتقدم �إىل كافة �أفراد اجل�شي ب�أحر التعازي �سائلني اهلل
الكثري يف فرتة ق�صرية
العلي القدير �أن يتغمهدها بوا�سع رحمته ويدخلها ف�سيح جنته  ،و�أن يلهم ذويها
فكل ال�شكر لها وللقائمني
ال�صرب وال�سلوان �إنه �سميع جميب � ،إنا هلل و�إن �إليه راجعون .
�شفيق ر�سول اجل�شي حممد ر�سول اجل�شي
عليها.

الحاجة
ن
ع
يم
ة
بن
ت
ال
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محليات

اختتام أعمال جائزة الرسول األعظم القرآنيةبالقطيف
برعاية رجل الأعمال الأ�ستاذ علي احلي �صاحب وكالة مهد
الرباق لل�سياحة وال�سفر �أقيم حفل اختتم امل�شاريع القر�آنية
الفائزة بجائزة الر�سول الأعظم يف دورتها الثانية بقاعة
امللك عبد اهلل بالقطيف ،و�سط ح�ضور كبري من طلبة
العلم والوجهاء والأ�ساتذة واملثقفني املهتمني بعلوم القر�آن
الكرمي من القطيف والدمام والأح�ساء والكويت والبحرين.
و�شاركت �أحد ع�شر جلنة قر�آنية تابعة للمجل�س القر�آين
امل�شرتك بالقطيف بثالثني م�شروع ًا قر�آنيا فاز منها خم�سة
ع�شر م�شروعا وفق �ضوابط و�شروط �أعدت �سلفا قبل
تقدمي امل�شاريع ،وقد ر�شح املجل�س جلنة للتحكيم على هذه
امل�شاريع �ضمت ت�سعة �أع�ضاء من �أ�صحاب اخلربة وامل�شهود
لهم يف �إدارة امل�شاريع القر�آنية على م�ستوى املنطقة.
وق�سمت اجلائزة على م�ستويني؛ امل�ستوى الأول لأف�ضل
ثالثة م�شاريع ،وامل�ستوى الثاين لبقية الأعمال الفائزة.
وقد فاز هذا العام بامل�ستوى الأول كل من:

 مركز القر�آن الكرمي ب�صفوى «م�شروع امل�سابقات ب�صفوى جلنة الذكرالقر�آنية املتخ�ص�صة»
احلي
علي ّ
 جلنة الذاكرات ب�أم احلمام «م�شروع حتفيظ القر�آن احلكيم بتاروت ملتقى القر�آن الكرمي بالدمامالكرمي كامال بـ  72حافظة للقر�آن الكرمي»
 مركز القر�آن الكرمي بالآجام «م�شروع م�سابقة «ن  -منرب الهداية باخلويلدية مركز املحرو�س بالقطيف  -ال�شاطئوالقلم» الرم�ضانية»
 كما ّمت تكرمي اللجانالفائزة بامل�ستوى الثاين
وهي كالآتي:
 دار القر�آن بالقطيف مركز القر�آن ب�أماحلمام
 جلنة �أنوار القر�آنب�سيهات
 -جلنة تراتيل الفجر

أمسية قرآنية بملتقى القرآن الكريم بالدمام
نظم ملتقى القر�آن الكرمي مبدينة الدمام �أم�سية قر�آنية م�ساء يوم اجلمعة ليلة ال�سبت الثامن
من �شهر رم�ضان املبارك لعام  1433ه ـ وذلك يف جمل�س ال�سيد الكبري بحي العنود ح�ضرها
ح�شد من الأهايل ولفيف من ال�شخ�صيات الدينية �أبرزها �سماحة ال�سيد علي ال�سيد نا�صر
ال�سلمان و و�سماحة ال�شيخ عبداهلل النمر و�سماحة ال�شيخ �أحمد ال�سهيلي.
وت�ضمنت الفقرات عدة تالوات جمودة �شارك فيها كل من القارئ ال�سيد �صادق ال�سلمان
والقارئ الدويل عبداهلل �أبل من الكويت والقارئ الدويل حممد مهدي املن�صور من القطيف.
كما ت�ضمنت الأم�سية القر�آنية وهي الثالثة من نوعها ق�صيدة لل�سيد ها�شم ال�شخ�ص وتوا�شيح
دينية قدمتها فرقة النور من �أم احلمام بالقطيف.
و�أقيم على هام�ش الأم�سية معر�ض ًا للت�صوير ال�ضوئي احتوى على � ٢٨صورة حول القر�آن الكرمي.
و�شهد ختام احلفل كلمة �أبوية ل�سماحة ال�سيد علي ال�سلمان كان لها وقعها يف الدفع واالرتقاء
يف جمال خدمة القر�آن الكرمي وا�ستمرار هذه الأم�سيات  ،وبعدها مت تكرمي كل من امل�شاركني
يف الأم�سية والداعمني و الفائزين يف م�سابقة الت�صوير.
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«تقنيات» ورشة عمل بنادي الفنون

كتبت � /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
نظم نادي الفنون التابع للجنة التنمية الأجتماعية الأهلية
بالقطيف ور�شة عمل حتت عنوان (( تقنيات )) با�شراف
الفنان زمان جا�سم
ومت خالل الور�شة تقدمي ور�شة خا�ص يف تقنيات ال�شا�شة
احلريرية ومعاجلات حتويل ال�صور وا�ستخدام املعاجني
والكوالجات وتوظيفها بالعمل الفني واختتمت الور�شة
بتطبيقات مفتوحة.
وكان من �أهم �أهداف الور�شة تهيئة املجال املحيط بالفنان
 ,فهي فر�صة تتيح للفنان ب�أن يبدع ويحقق طموحاته يف
املجال الفني ب�أن يتكيف و�سط هذا الأطار الأجتماعي
املتطور وحتقيق املفاهيم والقيم اال�سا�سية للعمل الفني .
وقد ا�ستمرت هذه الور�شة ع�شرة �أيام متتابعة (١٤ -٥
رم�ضان )  ،وكان عدد امل�شاركني وامل�شاركات  ٣١فنانة ١٦،
فنانا .
وقد ذكر الفنان زمان جا�سم �أن من �أهم �أهداف الور�شة
هو التوا�صل بني الفنانني وتبادل اخلربات و�إعطاء ال�شباب
واملواهب جرعات ت�شجيعية يف التعامل مع العمل الفني
وتهيئته لل�ساحة الت�شكيلية .
و�أ�شار �إىل �أن الور�شة ا�شتملت على برامج علمية تطبيقية
.كان للدور التنظريي واملعريف دور هام يف الور�شة .

الفنانات  :فاطمة من�صور
�آل �سيف ،يا�سمني حممد
ال�صبيحة  ،فاطمة ح�سني
خريدة  ،زينب حممد هبهوب
� ،صفاء ح�سن اجلنبي ،
�سو�سن عبدرب االمري املدن
 ،خلود ح�سني امل�سريي
،فاطمة عبدالكرمي ال�سامل ،
�أيات حممد ال�صدير  ،وجود
جا�سم �آل مغي�ص  ،كرمية علي
ابوح�سني  ،عال ح�سن امل�سحر � ،أم كلثوم ماجد العلوي ،
مرمي علي العوى  ،فاطمة علي �آل ماجد � ،سلمى ح�سن �آل
حيان  ،زينب علي البدراين  ،ن�سمة عبداحلميد العلق ،
ليلى جعفر معراج  ،رمي حممد �آل طالق  ،فاطمة �شاكر
الربباري  ،هويدا عبدالهادي اجل�شي � ،سمية ال�شيخ
عبداهلل اخلنيزي � ،إزدهار علوي �أبو الرحي  ،فاطمة باقر
النمر  ،ديانا ف�ؤاد ع�صام  ،وكرمية ح�سني امل�سريي � ،سعاد
عبدالواحد وخيك  ،منال جعفر ال�صوميل  ،وامل�شاركة
البحرينية كادي مطر .
الكادر الأداري الن�سائي  :و�سكرترية جماعة الفن الت�شكيلي
بالقطيف كرمية ح�سني امل�سريي � ,سعاد عبدالواحد وخيك
 ,منال جعفر �صوميل .
الفنانني  :عاطف علي املب�شر  ,ح�سني طالب
�شرب القالف  ,ح�سني علي امل�صوف  ,ح�سني
عبدالعزيز الزاير � ,صالح عبدالقادر �آل
مكي منري من�صور احلجي � ,شقيري�إبراهيم
الدرازي  ,حم�سن ال�شيخ �إبراهيم املبارك ,
جا�سم ح�سن ال�ضامن  ,كميل حممد امل�صلي,
حميد عبا�س رام�س .

محليات

برعاية رجل الأعمال علي احلي �صاحب وكالة مهد الرباق لل�سياحة وال�سفر

الكدر الأداري الرجايل  :حممد هالل احلمران  ,ح�سني
عبداهلل حبيل � ,سعيد �صح اجلرياين  ,م�ؤيد عبداهلل
احلمران .
�شارك بالت�صوير  :م�ؤيد عبداهلل احلمران  ،ال�سيد حممد
تقي ال�سيهاتي � ,سوزان عبداهلل املحا�سنة  ,فاطمة �شاكر
الربباري  ,فاطمة باقر النمر .
رعاة الور�شة  :جلنة التنمية الأهلية بالقطيف � .شركة
ح�سن علي الدهان و�أوالده .
جدير بالذكر �أن جهود جماعة الفن الت�شكيلي متميزة
ودائمة طوال العام .

العدد � - 19شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012هـ

15

ومبلغ الكمال اإلنساني
الدكتور جياليل بوبكر
خلق اهلل الإن�سان ووهبه نعما ال تحُ �صى وال تُعد بامليزان
الب�شري ،منها ما هو م�شرتك بينه وبني غريه من اخللق
الإلهي ،ومنها ما هو ب�شري بحت اخت�ص به الإن�سان
وتف ّرد ،فعال �ش�أنه و�سما قدره وتف ّوق على بقية املخلوقات
التي تعي�ش معه يف هذا الكون الف�سيح ،وت�أ ّلق جنمه يف
خ�صه اهلل به من دون غريه
�سماء التكرمي الإلهي الذي ّ
مما �صنع اخلالق و�أبدع وركب ،فخلقه يف �أح�سن خلق ،قال
ّ
تعاىل(:ولقد خلقنا الإن�سان يف �أح�سن تقومي) (التني.)4:
الإن�سان هو املخلوق الوحيد يف هذ الوجود الذي يجمع يف
تكوينه وتركيبته بني عدّة مكونات وعنا�صر وخ�صائ�ص لو
اجتمعت يف خملوق �آخر غري الإن�سان لف�سد الأمر واختل
البنيان ،ففي تكوين وبنية الإن�سان اجلانب احل�سي املادي
واجلانب العاقل املفكر واجلانب الروحي والنف�سي واجلانب
االجتماعي ،وكل جانب من هذه اجلوانب متعدد ومتنوع
ومعقد التكوين والبنية ،بني هذه اجلوانب تفاعل يف الت�أثري
املتبادل واندماج وتداخل وت�شابك وتكامل ،التعدد والتنوع
والتعقيد يف التكوين والبنية فيما يظهر عليه بنو �آدم ك ّله
غاية يف الإبداع واحل�سن واجلمال ،وغاية يف التناغم
والتجان�س واالن�سجام ،ال ي�أتيه اخللل من �أي جانب ،كامل
مكتمل غري ناق�ص وال منقو�ص.
 �إذا كان الإن�سان عاجزا عن اجلمع بني املتناق�ضني يف
حياته املادية والروحية الفردية واالجتماعية ،ففي الإن�سان
تكوينا وبنية يف العنا�صر واخل�صائ�ص جتتمع الوحدة
مع الكرثة والتغيرّ مع الثبات والدوام مع الزوال من غري
تناق�ض ومن دون اختالل �أو ف�ساد ،وحدة الأنا بنف�سانيته
وبروحانيته ومبيتافيزيقيته وثباته ودوامه وا�ستمراره من
جهة ،وكرثة وتعدد وتن ّوع املك ّونات وال�صفات والن�شاطات
والتغيرّ ات على امل�ستوى اجل�سمي واحل�سي والنف�سي
والروحي والعقلي واالجتماعي والأخالقي وغريه ،وحدة
بلغت ق ّمة اجلمال و�أوج الإبداع وكمال ال�صنع ،وحدة
بلغت �أرقى �صور التكوين و�أعلى مراتب الإن�شاء يف التالقي

16

العدد � - 19شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012هـ

بني عامل الدنيا مع العامل الآخر ،ويف التوا�صل بني بني
الب�شر من دون انقطاع وبني �أطراف الزمن ما�ض وحا�ضر
وم�ستقبل ويف االمتداد التاريخي العميق ويف اال�ستئناف
احل�ضاري باعتباره خا�صية �إن�سانية تعبرّ بحقّ عن الب�شرية
يف تف ّردها وعن الإن�سانية يف تكرميها وتف�ضيلها.
لقد خلق اهلل الإن�سان وك ّرمه �أيمّ ا تكرميّ ،
وف�ضله على
كثري من خملوقاته وحمله �إىل �أعلى الدرجات املراتب .قال
تعاىلَ (:و َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آد ََم َو َح َم ْل َناهُ ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر
َو َر َز ْق َناهُ ْم ِمنَ َّ
ات َو َف َّ�ض ْل َناهُ ْم َع َلى َك ِث ٍري ممِ َّ نْ َخ َل ْق َنا
الط ِّي َب ِ
َتف ِْ�ضيلاً ) (الإ�سراء .)70:ارتبط التكرمي الإلهي للإن�سان
برتقيته بني اخللق وتف ّوقه عليه مبا �أوتي من نعم وقوى
ومنعة ،كل هذا �أودعه اهلل فيه من غري منّ �أو �أذى ،ومن
�صميم وجوهر اخللق الإن�ساين احل�سن والقومي البديع �أن
�ألهم اهلل الإن�سان العقل والتفكري يف �سياق بنية متكاملة
جتمع املادة بالروح والعقل بالواقع والنظر بالعمل وال�سيا�سة
بالأخالق والفيزيقا بامليتافيزيقا والدنيا بالآخرة والأر�ض
أهم ما مي ّيز الإن�سان عن
بال�سماء ،وميثل العقل �أبرز و� ّ
غريه ،و�أ ّول عامل ُيح ّرك الإن�سان يف اجتاه �إن�سانيته املُك ّرمة
واملُ ّ
ف�ضلة �إىل �أبعد احلدود ،لذا دعا القر�آن الكرمي يف �أكرث
من م ّرة �إىل �إعماله يف النظر والعمل ،و�شدّد على �أهميته
ودوره يف بناء الإن�سان الفرد واجلماعة ،الإن�سان الفكر
والعلم واحلكمة والثقافة والأخالق والآداب ،الإن�سان الروح
والدين والقوامة واحلرية والإرادة وامل�س�ؤولية ،الإن�سان
الر�سالة واحل�ضارة واخلالفة على الأر�ض وعمارتها ،فما
�أعظمها و�أثقلها �أمانة تقع على العقل .قال تعاىل� (:إ ّنا
عر�ضنا الأمانة على ال�سماوات والأر�ض واجلبال ف�أبني
�أن يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها الإن�سان �إ ّنه كان ظلوما
جهوال) الأحزاب .)72(:الأمانة ت�سقط على غري العاقل
الذي �صار بني يدي العاقل ّ
م�سخرا له ،ويف خدمة حاجاته
ال�ضرورية والتح�سينية ،ومن �أجل الت�سخري تتبارى عقول
النا�س �أمما و�شعوبا ،وتتناف�س يف ا�ستثمار املخلوقات
الكونية وحتويلها من �صورة غري نافعة �إىل �صورة نافعة
بقوى العقل وو�سائله و�أدواته ومناهجه ،و�أبرزها العلوم
النظرية والتكنولوجية على اختالف مو�ضوعاتها
وميادينها ،وخمتلف التقنيات يف خمتلف قطاعات احلياة،
ا�ستطاع العقل مبا �أوتي من ق ّوة وبالت�سخري �أن يبدع عاملا
جديدا من العامل القدمي �أ�ضافه �إىل طبيعة الب�شر و�إىل

الكون �س ّماه عامل املدنية واحل�ضارة .قال قائل»:خري
املواهب العقل ،و�ش ّر امل�صائب اجلهل».
قال تعاىل يف �ضرورة �إعمال العقل ويف حاجة
الإن�سان الدائمة �إليه (:لقد �أنزلنا �إليكم كتابا فيه ذك ُركم
�أفال تعقلون) (الأنبياء.)10:العقل باعتباره قدرات
وا�ستعدادات ووظائف �سيكولوجية وذهنية وروحية ترتبط
بالبدن بطبيعة احلال ،فهو يفكر ويتدبر ويت�أمل ويحلل
ويركب وينقد وي�ستنتج و ُينتج الأفكار واملعارف والثقافة
مبختلف مظاهرها ،من علوم وفنون و�آداب و�أخالق وق ّيم
و�سائر الأنظمة املعرفية والدينية وال�سيا�سية واالجتماعية
وغريها ،كما ُينتج و ُيبدع العقل يف املجاالت النظرية ينتج
ويبدع يف املجاالت العملية التطبيقية ،جماالت التقنية
والتكنولوجيا وكل ما يتع ّلق بالعمل يف الواقع واحلياة
املادية من حيث و�سائل الفعل و�أدواته ومناهجه ،الإنتاج
والإبداع يف املجالني النظري الفكري والتطبيقي املادي
ّ
التح�ضر،
يف حياة الإن�سان هو روح احل�ضارة وعني
فاالجتماع الب�شري والإبداع النظري والعملي والبناء
التاريخي واحل�ضاري ،فكل خطوة يخطوها الإن�سان يف
م�سري الرقي وكل بذرة يبذرها يف �سبيل التطور وكل لبنة
ي�ضعها يف طريق اخلري والعدل واحلق واجلمال من �إنتاج
العقل كفطرة �إن�سانية طبيعية ،من دونها يفقد الإن�سان
�إن�سانيته وي�صبح كائنا �أعجميا بهيميا �أ�سري الغرائز و�أ�سري
زمانه ومكانه ال يفلت من عقالهما �إىل �أفق التفكري ورحابة
الروحانية و�سماحة الق ّيم الف�ضلى وق ّوة التجديد يف الفكرة
والأداء واملردود والإجناز يف احلياة الروحية واملادية
النظرية والعملية.
امل�ؤ ّكد �أنّ �صناع املدنية واحل�ضارة لي�سوا من عامة
النا�س ،بل �أخيارهم علما ونخبتهم عقال وحلما ،لذلك
ارتبطت احلكمة بالأنبياء والعلماء وال�صاحلني .قال تعاىل:
احل ْك َم َة َف َق ْد �أُو ِت َي َخيرْ ًا
احل ْك َم َة َمن َي َ�شا ُء َو َمن ُي ْ�ؤتَ ِ
( ُي�ؤْ ِتي ِ
ُ
َ
اب) (البقرة .) 269 :ولذلك
َك ِثري ًا َو َما َي َّذ َّك ُر �إ َّال �أ ْو ُلوا الأ ْل َب ِ
نزل الوحي على نب ّيه قر�آنا عربيا مبينا �أ ّول م ّرة ب�أ�سلوب
يت�ضمن النداء والأمر ينادي النبي الكرمي وي�أمره -ومن
خلفه الأمة الإ�سالمية �إىل يوم الدين -بالقراءة وما هو
بقارئ لأنّ القراءة مفتاح العلم وبابه ومدخله و�أداه الغو�ص
فيه ،وي�ؤكد على �أهم ّية التع ّلم والتعليم والعلم ،واقرتنت

ُرزق الإن�سان العقل والإرادة واحلرية ،و ُرزق النظر
بالب�صر والب�صرية فكرا وف�ؤادا ،فاهتدى �إىل احلق
واخلري والعدل واجلمال ،فم ّيز بني اخلري وال�ش ّر ،بني
ال�صواب واخلط�أ ،بني العلم واجلهل ،بني احل�سن
والقبيح ،حتى اعترب بع�ض �أهل العلم والفكر من امل�سلمني
القبح واحل�سن يف الأفعال ذاتيني يف الأفعال ُمدركني
بالعقل وقبل نزول الوحي ،وعلى هذا الأ�سا�س � ّأ�س�س ه�ؤالء
للحرية انطالقا من املعرفة والقدرة العقلية على التمييز
بني الأمورّ ،
ونظروا للم�س�ؤولية الفردية واالجتماعية،
الدينية والأخالقية .وملّا كان العقل الب�شري حمدودا يف
قواه ويف املجال الذي يتحرك فيه وعاجزا عن �إدراك
حقائق املوجودات يف املبد�أ وامل�سار واملعاد وامل�صري ،وهبه
الواهب وحيا منزّال ي�سرت�شد به ويهتدي يف دنياه ويته ّي�أ
لآخرته ،فتعددت م�صادر الوعي الإن�ساين وتنوعت و�سائله
وكرثت ميادين ا�ستخداماته ،ف�صار الوعي لدى �أهل
الفكر والعلم وح�سب ا�شتغاله �أنواع ومراتب ،وعي الإن�سان
لأناه ولذاته فردا وجماعة ووعيه للكون وموجوداته ووعيه
للهّ اخلالق الرازق الواحد الأحد يف الذات وال�صفات
والأفعال� ،أي وعيه لوحدات الوجود -الإن�سان والكون
واهلل -بيانا بالوحي وعرفانا بالب�صرية وبرهانا بالعقل.
ن�سانَ َع َّل َم ُه
قال تعاىل (:ال َّر ْح َمنُ َع َّل َم ال ُق ْر�آنَ َخ َلقَ الإِ َ
ال َب َيانَ ) الرحمن)4-1(: .قال تعاىلُ (:ق ْل هَ ِذ ِه َ�س ِبي ِلي
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مقالة

العلم ميراث النب ّوة

القراءة با�سم الربوبية واخللق -بني الكاف والنون -يف
�أ ّول ما نزل على حممد عليه ال�صالة وال�سالم ،واقرتنت
القراءة بالكرم والتكرمي الإلهيني للإن�سان حيث ع ّلمه
ا�س ِم َر ِّب َك
بالقلم ،ع ّلمه ما مل يعلم .قال تعاىل (:ا ْق َر�أْ ِب ْ
ا َّل ِذي َخ َلقَ َخ َلقَ الإ ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق ا ْق َر�أْ َو َر ُّب َك الأ ْك َر ُم ا َّل ِذي
َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم َع َّل َم الإ ْن َ�سانَ َما لمَ ْ َي ْع َل ْم ) �سورة العلق.)5-1(:
لقد انتبه �أهل العلم �إىل بد�أ النزول بالدعوة الإلهية �إىل
القراءة ،وببيان قيمة العلم والتع ّلم والتعليم يف الرفع
من �ش�أن الإن�سان ،كما يت�ضمن البيان الإلهي الإ�شارة
�إىل حقارة اجلهل وما يفعله ب�أ�صحابه يف �إنكار نعم اهلل
وف�ضائله على عباده� ،إذ �أنّ اجلهل حيث ما ارحتل وح ّل
يقول له الكفر خذين معك ال �أطيق فراقك ،وانتبهوا �إىل
�أنّ �أ ّول خطاب �إلهي مل يدع �إىل �صالة ومل ي�أمر ب�أي ن�سك
بحت �أو تعبد خال�ص كما كان حال الر�ساالت ال�سماوية
ال�سابقة ،بل �أمر بالقراءة والتع ّلم والتعليم وطلب العلم،
وبان منذ بداية انطالق النبوة املحمدية وحت ّرك الر�سالة
الإ�سالمية �شرف العلم وف�ضل العلماء وطلبة العلم وحمبي
العلم والعلماء ،وقد عبرّ عن هذه احلقيقة ال�شاعر �أحمد
�شوقي يف بيت �شعري رائع هو:
ونودي «اقر�أ» تعاىل اللهّ قائلها ...
مل تت�صل قبل من قيلت له بفم.

�أَ ْد ُعو �إِلىَ اللهَّ ِ َع َلى َب ِ�ص َري ٍة �أَ َنا َو َم ِن ا َّت َب َع ِني َو ُ�س ْب َحانَ اللهَّ ِ (يرفع اهلل الذين �آمنوا منكم والذين �أوتوا العلم درجات)
َو َما �أَ َنا ِمنَ المْ ُ ْ�ش ِر ِكنيَ) يو�سف .)108(:وقال تعاىل (:وَفيِ (املجادلة.)11 :
ْأ
الَ ْر ِ�ض �آَيَاتٌ ِل ْل ُمو ِق ِن َني وَفيِ �أَ ْن ُف ِ�س ُك ْم َ�أ َفلاَ ُت ْب ِ�ص ُرونَ وَفيِ
َ
ْ
ُ
ال ْر ِ�ض �إِ َّن ُه
ال�س َما ِء َو أ
خ�ص بها الإ�سالم العلماء عظيمة
ال�س َما ِء ِر ْز ُقك ْم َو َما ت َ
 �إنّ املكانة التي ّ
ُوعدُونَ َف َو َر ِّب َّ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
لحَ َ ٌّق ِمثل َما �أ َّنك ْم َت ْن ِط ُقونَ ) الذاريات .)23-20(:وقال بعظمة الر�سالة امللقاة على عاتقهم ،وجليلة بجالل
ال�س َما ِء وعظمة دورهم يف تعليم النا�س دينهم وتعريفهم بربهم يف
ال ِب ِل َك ْي َف ُخ ِل َق ْت َو�إِلىَ َّ
تعاىل� ( :أَ َفلاَ َي ْن ُظ ُرونَ �إِلىَ ْ إِ
َك ْي َف ُر ِف َع ْت َو�إِلىَ الجْ ِ َب ِال َك ْي َف ُن ِ�ص َب ْت َو�إِلىَ ْ أ
الَ ْر ِ�ض َك ْي َف دنياهم وبالن�سبة لآخرتهم ،وخطرية بالن�سبة لثقل ووزن
ُ�س ِط َح ْت) (الغا�شية.)20-17:
م�س�ؤوليتهم عن انحراف الأمة وف�سادها وبعدها عن ربها
لقد قيل الكثري بيانا يف القر�آن عن ف�ضل العلم وعن دينها ،فهم حماة الدين ورعاة ال�شرع �صونا وحفظا
و�شرف �أهله وطالبيه وحمبيه وحمبي �أهله ،ويف �ضرورة وحتفيظا وتعليما ،وهم �صناع املجد وال�س�ؤدد يف الدنيا،
طلبه وحاجة الإن�سان �إليه ويف الدعوة �إىل �إتباع خطاه وتخ ّلي العلم عن �أداء الأمانة وتبليغ الر�سالة �إهماال
و�إتباع �أ�صحابه واالهتداء بهم ،والعلم املق�صود يف القر�آن وتهاونا وتقاع�سا �أو انحيازا للمال �أو اجلاه �أو ال�سلطان
الديني والدنيوي معا ،فال رهبانية يف الإ�سالم .قال هو �إفال�س �أ ّمة وخراب ودمار حياة ب�أكملها وتبعة ذلك
تعاىل (:ابتغ فيما �آتاك اهلل الدار الآخرة وال تن�س ن�صيبك عظيمة ،فال يوجد غري العلماء يجمعون العلم ويعملون
من الدنيا و�أح�سن كما �أح�سن اهلل �إليك وال تبغ الف�ساد يف به ويع ّلمونه في�سود احلق والعدل واجلد وال�س�ؤدد ،لأنهم
الأر�ض �إن اهلل ال يحب املف�سدين) الق�ص�ص.)77(:وبينّ هم �أعرف بالدين والدنيا ،وال ّلجوء �إليهم ال لغريهم
القر�آن يف �أكرث من م ّرة بيان احلاجة �إىل الق ّوة العلمية �ضروري ،ويف هذا قال القر�آن الكثري .قال تعاىل�( :إنمّ ا
واملادية واالجتماعية ل�ضمان املجد وال�س�ؤدد واال�ستقالل يخ�شى اهلل من عباده العلماء)(فاطر .)28:وقال تعاىل:
والكرامة ،فال كرامة مع جهل �شديد وفقر مدقع ( وتلك الأمثال ن�ضربها للنا�س وما يعقلها �إ ّال العاملون)
وعبودية قاهرة وا�ستبداد وتخ ّلف وانحطاط وتبعية .قال (العنكبوت .)43:وقال ع ّز وج ّل( :ولو ردّوه �إىل الر�سول
اط و�إىل �أويل الأمر منهم لعلمه الذين ي�ستنبطونه منهم)
ا�ست ََط ْعتُم ِّمن ُق َّو ٍة َو ِمن ِّر َب ِ
تعاىلَ (:و�أَ ِعدُّو ْا َل ُهم َّما ْ
الخْ َ ْي ِل ُت ْر ِه ُبونَ ِب ِه َع ْد َّو اللهّ ِ َو َع ُد َّو ُك ْم َو� َآخ ِرينَ ِمن دُونِهِ ْم (الن�ساء.)83:ويبقى حري ب�أ ّمة الإ�سالم �أن ت�ستم�سك
َال َت ْع َل ُمو َن ُه ُم اللهّ ُ َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما تُن ِف ُقو ْا ِمن َ�ش ْيءٍ فيِ َ�س ِب ِيل اللهّ ِ بعلمائها يف طلب العلم با�ستمرار ويف عالج �أحوالها عمال
(فا�س�أَ ُلو ْا �أَ ْه َل ِّ
ُي َو َّف �إِ َل ْي ُك ْم َو�أَنت ُْم َال ت ُْظ َل ُمونَ ) �سورة الأنفال.)60(:
الذ ْك ِر �إِن ُكنت ُْم َال َت ْع َل ُمونَ )
بقوله تعاىلْ :
(النحل .)43 :ولقوله ع ّز وج ّل ( :وقل رب زدين عل ًما)
بينّ القر�آن الكرمي و�أو�ضحت ال�س ّنة النبوية ال�شريفة (�سورة طه .)114:قال القرطبي( :فلو كان �شيء �أ�شرف
خماطر اجلهل ومهالكه على الإن�سان وعلى حياته ،وما من العلم لأمر اهلل تعاىل نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم �أن
ي�صنعه من �ضيق نظر
وتع�صب وانحطاط يف الفكر ي�س�أله املزيد منه كما �أمر �أن ي�ستزيده من العلم).
ّ
وال�سلوك ،و�ضعف يف الإح�سا�س وال�شعور والتفكري ،وفقر
يف الإدراك واملعرفة ويف يف احلياة عامة ،واختالل وف�ساد
لقد ت�أ ّكد ف�ضل العلم و�شرف �أهله ورفعة طالبه وحم ّبيه
يف الأنظمة الفكرية واملعرفية ،ويف الروابط االجتماعية ،يف ال�س ّنة النبوية ال�شريفة ،وبان جليا يف �أقوال و�أفعال
وم ّيز الإ�سالم بني العامل واجلاهلّ ،
وف�ضل الإمام العامل النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم ويف �سريته عامة ،قال ر�سول
وخ�ص اهلل �سبحانه تعاىل اهلل« :من �سلك طريق ًا يلتم�س فيه علم ًا �س ّهل له به طريقاً
العامل على العابد الزاهدّ .
العلماء دون �سواهم مبنزلة ثالثة بعد �شهادته بالإلوهية �إىل اجلنة» (رواه م�سلم) .فالعلم يف الإ�سالم مك�سب ديني
وتفردّه بالوحدانية والربوبية �أ ّنه ال �إله �إ ّال هو ،وبعد ودنيوي ،فهو طريق �إىل املجد وال�س�ؤدد يف احلياة الدنيا،
�شهادة املالئكة� ،شهادة العلماء عدل وحقّ �أ ّنه هو اهلل ي�صنع �أ�سباب الراحة وينتج احل�ضارة ب�شقيها املعريف
وحده وال يوجد غريه،فهو الواحد الأحد الفرد ال�صمد .النظري واملادي التطبيقي ،فكل احل�ضارات التي عرفتها
قال تعاىل�( :شهد اهلل �أ ّنه ال �إله �إال هو واملالئكة و�أولو الإن�سانية عرب تاريخها الطويل �أ ّول ما مت ّيزت به التقدم
العلم قائما بالق�سط) (�آل عمران .)18 :ففي الإ�سالم العلمي والفكري واملعريف ،ثم انعكا�س ذلك على العمل
ال ي�ستوي �أهل العلم مع غريهمّ ،
ف�ضل اهلل النا�س بع�ضهم والت�أثري يف الطبيعة واملجتمع ،ويتج�سد يف و�سائل ومناهج
على بع�ض درجات يف العلم والإميان والتقوى والعمل العمل يف خمتلف قطاعات احلياة ،مبا يف ذلك الو�سائل
ال�صالح ،ولي�س يف ال ّلون �أو املال �أو اجلاه �أو ال�سلطان كما واملناهج امل�ستخدمة يف البحث عن املعرفة ويف �سائر
فعل ويفعل اجلهلة من النا�س.قال تعاىل( :قل هل ي�ستوي الدرا�سات التي �شهدت تطورا هائال يف ع�صرنا احلايل،
الذين يعلمون والذين ال يعلمون)(الزمر .)9:وقال تعاىل :الذي يعترب بحق ع�صر التقدم العلمي والتكنولوجي،
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مقالة

لقد �أدركت الإن�سانية منذ عرفت الوجود
يف هذا الكون الف�سيح ما يف العلم من
منافع وم�صالح ال ت�أتي بغري العلم ،وذكر
ذلك الأنبياء والعلماء والفال�سفة والأدباء
وال�شعراء ك ّل يف ع�صره ويف م�صره ،هذا
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بفلم  /حممد عبدالرحمن املعيبد
تعترب البنوك �أحد دعائم اقت�صاديات �أي دولة
تن�ش�أ بها تلك البنوك �إذا جتاوزت بريوقراطية
الأداء وتخل�صت من كونها خمزن للرثوات ومل ت�ستبعد من �سيا�ساتها الإمناء الداخلي
ومل ت�صبح م�صدرا لهروب الأموال وقامت بالت�شغيل الفاعل لتنمية تلك الرثوات ب�سال�سة
وبدون ا�ستفزاز منفر كونها الو�سيط املتحكم واملنفرد مبمتلكات ال�شعوب ب�إجراءات
تع�سفية ال يحكمها منطق وال يقرها واقع حيث �أن التقنية وطفرة االت�صاالت حتفزها على
الأجناز بدون �إرباك �أو عوائق م�صطنعة لأغرا�ض يف نف�س يعقوب وهو ت�شغيل وتدوير
ر�ؤو�س الأموال بال �شريك يدعي �أنه ممول
و�أنا هنا عندما �أحتدث عن عموميات يف و�سائل الت�شغيل فلأن حيز املقال ال ي�سمح
بالتطرق اىل كل التفا�صيل يف العمليات البنكية التي ت�شبه عملية املن�شار ف�أ�ست�أذن القارئ
الكرمي ب�أن �أوجز له بع�ض من هذه املمار�سات التي �أعتربها ا�ستفزاز وابتزاز
 .1عمليات املقا�صة يف ال�شيكات ال�صادرة على بنوك �أخرى ت�ستغرق من ثالثة �أيام داخل
املدينة حتى ولو كان البنك امل�سحوب عليه جار له و�أ�سبوع �إذا كان يف مدينة �أخرى وثالثة
�أ�سابيع �إذا كان يف خارج القطر  0فهل ال زالت عملية التح�صيل تتم بوا�سطة ر�سائل حمام
الزاجل فكيف �سمحت لهم م�ؤ�س�سة النقد وهي التي تكفلت بربط كل البنوك يف عمليات
ال�صرف الآيل فما ذلك غري اال�ستفزاز �أما عن االبتزاز فهي تلك العمولة التي حت�سم من
املبلغ عند التح�صيل
 .2عندما يعتمد �أحد البنوك كمدير لعملية الأكتتاب يف ال�شركات امل�ستجدة و�أذا غ�ضينا
الطرف عن فرتة الأكتتاب التي ال تقل عن �أ�سبوعني واملليارات التي تدور يف خزائن
البنوك امل�شرتكة يف هذا الأكتتاب فما هي الأ�سباب التي ت�ضطر البنوك اىل �أ�سابيع لكي
تظهر لنا نتائج التخ�صي�ص غري االبتزاز والت�شغيل لهذه الأموال بال �شريك فالتقنيات
مل ترتك جماال للعد اليدوي وهذا ما �أ�ستبعده يقينا لأننا ل�سنا يف �أدغال �أفريقيا �أو يف
متاهات القرون الو�سطى بل �أننا نعي�ش يف القرية الإلكرتونية
� .3شيك �صادر لك من بنك خليجي على بنك �سعودي �أكرر بنك خليجي ومل �أقل جزر
الواق الواق التي ال نرتبط معها بتعامالت فال ميكنك �صرف هذا ال�شيك نقدا �إذا مل يكن
لديك ح�ساب معهم فعليك فتح ح�ساب ويحدد لك الر�صيد الواجب توافره �سلفا �أو يطلب
منك �إيداعه يف ح�سابك مع �أي بنك تتعامل معه وهذا بالطبيعة �سيخ�ضعك اىل ما ذكرته
يف بند  1وهي املقا�صة والعمولة
 .4القرو�ض والت�سهيالت والن�سبة امل�أخوذة لهذا التورق ترتاوح بني  5و % 8واملتعارف
عليه دوليا بني  2و  % 5ح�سب احلالة ولدينا ت�ؤخذ هذه العمولة مرة واحدة عن كامل
الفرتة والتي ت�صل اىل �سبع �سنوات مقدما فور التوقيع وبنظرية الق�سط الثابت والواجب
�أن تكون بالق�سط املتناق�ص لأن املبلغ يتناق�ص مع ال�سداد
 .5البنك يح�سم  2.5ريال �شهريا على كل ح�ساب يقل عن  1000ريال والبنوك يف
الدول املتقدمة تغري الأطفال لفتح ح�سابات ب�أجزاء العملة ( ح�سابات توفري  /ح�سابات
ادخار) خللق ثقافة ائتمانية
 .6خطابات ال�ضمان  % 1.25ت�ؤخذ فور �صدورها حتى ولو مل ت�ستخدم اال�ستقطاع وعند
الآخرين ي�صدر ال�ضمان بناء على تقييم البنك للعميل وال ت�ؤخذ الر�سوم �آال بعد طلب
اال�ستقطاع لتنفيذ ال�ضمان
�ألي�س ذلك بعجرفة بريوقراطية هدفها اال�ستفزاز واالبتزاز ؟
هنا �أ�ستح�ضر ال�س�ؤال التايل هل بهذه الأ�ساليب �سنخو�ض املناف�سة ال�شر�سة مع دول
منظمة التجارة الدولية ونحن حديثي ع�ضوية بها ؟

ثقافة

و�أ�صبح العلم يف ع�صرنا مقيا�س التقدم
والتح�ضر تتبارى ال�شعوب والأمم يف نيله
وتطويره المتالك الق ّوة و�ضمان اال�ستقالل
وال�سيادة ،فال حرية وال حياة فيها �سيادة
وا�ستقالل وال عي�ش كرمي مع اجلهل
والتخ ّلف واالنحطاط.
وملا كان العلم و�سيلة لبلوغ املجد يف
الدنيا و�سبيال �إىل ال�سعادة يف الآخرة �صار
مو�ضع غبطة وحمل تباري وت�سابق ،قال
ر�سول اهلل« :ال ح�سد �إ ّال يف اثنتني :رجل
�آتاه ما ًال ف�س ّلطه على هلكته يف احلق ،ورجل
�آتاه اهلل احلكمة فهو يق�ضي بها ويع ّلمها»
(متفق عليه) .وما يزيد العلم �شرفا ورفعة
يف الإ�سالم دوره يف الدنيا ويف الآخرة،
و�أثره الط ّيب على �أ�صحابه يف حياتهم وبعد
مماتهم ،وهو �أمر يتف ّرد به الإ�سالم .قال
ر�سول اهلل�»:إذا مات ابن �آدم انقطع عمله
�إ ّال من ثالث� :صدقة جارية �أو علم ينتفع
به �أو ولد �صالح يدعو له» (رواه م�سلم).
والأجمل يف العلم من املنظور الإ�سالمي
اقرتانه بالنب ّوة حفظا وتعليما ومرياثا .قال
الُ ِّم ِّي َني َر ُ�سو ًال
ع ّز وج ّل( :هُ َو ا َّل ِذي َب َعثَ فيِ ْ أ
ِّم ْن ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيهِ ْم �آ َيا ِت ِه َو ُيزَ ِّكيهِ ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َو�إِن َكا ُنوا ِمن َق ْب ُل َل ِفي
ا ْل ِكت َ
َ�ضلاَ ٍل ُّم ِب ٍني) (اجلمعة .)3:فالنبي �صلىّ
اهلل عليه و�س ّلم بعثه اهلل مع ّلما ومب�شرا
ونذيرا وهاديا �إىل ال�صراط امل�ستقيم،
فاقرتنت يف الآفاق ر�سالة العلم والعلماء
بالر�سالة النبوية و�صار العلماء ورثة
اهلل(:منْ َ�س َل َك َط ِري ًقا
الأنبياء .قال ر�سول
َ
ُ
للهَّ
َي ْط ُل ُب ِفي ِه ِع ْل ًما�َ ،س َل َك ا ِب ِه َط ِري ًقا �إِلىَ
الجْ َ َّن ِةَ ،و�إِنَّ المْ َال ِئ َك َة َلت ََ�ض ُع �أَ ْج ِن َح َت َها ر ًِ�ضا
بمِ َ ا ت َْ�ص َن ُعَ ،و�إِ َّن ُه َل َي ْ�س َت ْغ ِف ُر ِل ْل َعالمِ ِ َمنْ فيِ
ال�س َم َو ِات َوالأَ ْر ِ�ضَ ،حتَّى الحْ ِ يتَانُ فيِ َج ْو ِف
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ا ْل َب ْح ِرَ ،و�إِنَّ َف ْ�ضل ال َعالمِ ِ َعلى ال َعابِدِ ك َف ْ�ض ِل
ا ْل َق َم ِر َل ْي َل َة ا ْل َب ْد ِر َع َلى َ�سا ِئ ِر ا ْل َك َو ِاك ِبَ ،و ِ�إنَّ
ا ْل ُع َل َما َء هُ ْم َو َر َث ُة الأَ ْن ِب َياءِ� ،إِنَّ الأَ ْن ِب َيا َء لمَ ْ
ُي َو ِّر ُثوا ِدي َنا ًرا َوال ِد ْرهَ ًما َو ِ�إنمَّ َ ا َو َّر ُثوا ا ْل ِع ْل َم،
َف َمنْ �أَ َخ َذ ُه �أَ َخ َذ ِب َح ٍّظ َوا ِف ٍر).

�أحد ال�شعراء يتغ ّنى بالعلم وب�آثاره و�أجماده
فيقول:العلم يرفع بيت ًا ال عماد له...
واجلهل يهدم بيت الع ّز وال�شرف
العلم ي�سمو بقوم ذروة ال�شرف...
و�صاحب العلم حمفوظ من التّلف.
ّ
يا طالب العلم مه ًال ال تدن�سه...
باملوبقات فما للعلم من خلف ارتبط
نهو�ض الأمم والدول وال�شعوب عرب
التاريخ بالتقدم العلمي والفكري ،فالنه�ضة
الأوربية احلديثة يف حقيقتها هي ثورة
علمية يف جمال الطبيعيات والعلوم الدقيقة
ويف ميدان التكنولوجيا وال�صناعة،
فانق�سمت �أمم العامل �إىل مراتب ح�سب
قدراتها العلمية وال�صناعية ،ودخل العلم
ودخلت ال�صناعة كل قطاعات احلياة
بدون ا�ستثناء ،و�أنتج العلم املفارقة بني
عاملني بينهما ه ّوة �سحيقة ،عامل متقدم
ميلك العلم والتكنولوجيا ويحتكرهما يتمتع
باال�ستقالل وال�سيادة �سيا�سيا واقت�صاديا
وع�سكريا ،كما ميار�س هيمنته ونفوذه على
العامل من غري رقيب �أو ح�سيب ،وعامل
متخ ّلف متدهور يف حياته عامة يعاين
الفقر �إىل حد اجلوع واجلهل واال�ستبداد
واجلور واحلرب وغريها من امل�شكالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية،
يفتقر متاما للحرية واال�ستقالل وال�سيادة،
والعامل العربي الإ�سالمي جزء من العامل
املتخ ّلف ،على الرغم من كونه ينتمي �إىل
�أّمة القراءة والعلم فهو يعاين اجلهل ومل
تو�صل �إليه العامل املتطور ،لقد
ي�ستفد مما ّ
جاء يف تقرير ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليون�سكو) �أن متو�سط
قراءة الفرد يف املنطقة العربية بلغ �ستّ
دقائق يف ال�سنة ،مقابل اثنتي ع�شرة �ألف
دقيقة يف ال�سنة للغرب� ،أي ما يقارب
من �أحد ع�شر كتابا للأمريكي ،و�سبعة
كتب للربيطاين .فالإن�سانية يف م�سريتها
احلياتية عرفت التطور على م�ستوى الفكر
واملعرفة وعلى م�ستوى العمل واملادة،
ب�إعمال العقل وا�ستثمار الطاقة يف الإن�سان
ويف الكون ،ف�أبدعت يف طريقها �إىل
الكمال الإن�ساين وقد ركبت موجة التفوق
والت�ألق وهي موجة العلم التي من دونها
ي�ستحيل الو�صول �إىل ب ّر املدنية واحل�ضارة
وال�سعادة.

إستفزاز أم ابتزاز

(عالمي الملون )

دورة رسم الشخصيات الكرتونية
كتبت� /سكينة �آل ن�صر
نظم م�سجد عيد الغدير دورة ر�سم بعنوان عاملي امللون ومت خالل الدورة تعليم املتدربني
على ر�سم ال�شخ�صيات الكرتونية حتت �إ�شراف �:سكينة �آل ن�صر‘ فاطمة �آل خمي�س‘
ماجدة العبيد.
كان من �أهم �أهداف الدورة تعليم �أ�سا�سيات الر�سم ال�شخ�صيات الكرتونية والأعمال
اليدوية وتغليف الهدايا والفخار ‘ تعليم الربوترية وتهدف �إىل التوا�صل الإجتماعي بني
الأطفال وتنمية مهاراتهم و �إبداعاتهم ومواهبهم وتعليم كيفية دمج الألوان والر�سم
بالأ�شكال الهند�سية .
وقد ا�ستمرت الدورة من (( )30- 12ا�سبوعني)
امل�شاركون� :أحمد زكريا �آل خليفة  ,مهدي زكريا �آل خليفة � ,أحمد زكريا ال�سيهاتي  ,وجدان
عبا�س العجمي � ,أم البنني �أحمد عوي�شري  ,فاطمة علي عوي�شري  ,بتول علي عوي�شري ,بتول
جعفر الع�صفور  ,جنا جعفر �آل �ضاحي  ,زهرة زهري اخلرداوي  ,زهراء علي الكبي�ش ,
ح�سني علي العجمي  ,مقام �إبراهني �سعيد  ,رحمة �إبراهيم �سعيد  ,فاطمة منري �آل �ضاحي,
زينب منري �آل �ضاحي  ,دعاء مراد احلميدي � ,أالء مراد احلميدي  ,زينب حممد �آل خمي�س
� ,أحمد حبيب الرا�شد  ,عبداهلل حبيب الرا�شد  ,حوراء حبيب الرا�شد  ,نور حبيب الرا�شد
� ,سارة نعيم �آل ن�صر  ,قا�سم ر�ضا املالحي � ,سارة ر�ضا املالحي  ,حممد مهدي الهالل .
املن�سق العام للدورة :ر�ضا �آل كبي�ش الكادر الإداري � :إبراهيم �سعيد .

القطيف الثقافية

تصدر ملفها اإلبداعي األول
�أ�صدرت جلنة القطيف الثقافية العدد
الأول من ملفها الإبداعي الذي حمل ا�سم
القطيف الثقافية ،وتنوعت �أبوابه بني
الدرا�سات واملقاالت ،وتعددت اهتمامات
امللف حيث توزعت �أبوابه الثقافية على
الت�شكيل وفن ال�صورة وامل�سرح وال�سرد
وال�شعر واملقال الثقايف.
و�أول مايلفت املطالع للملف هو اجلودة
الإخراجية وتنوع املواد و�شموليتها �إذ
تغطي فروع ًا �إبداعية مهمة ،كما �أن
للأعمال الفنية من خالل ال�صورة القادرة
على �صناعة �أكرث من م�ستوى للحوار مع
القاريء ح�ضور ًا بارع ًا ،وي�شارك فيه
نخبة من املثقفني والأكادمييني والفنانني
والأدباء وال�شعراء واملبدعني يف امل�سرح
والدراما والت�صوير والر�سم واملهتمني
بال�ش�أن الثقايف ورجال الأعمال.

�أمين حممد ال�شما�سي

صباهـــــا
ِ
ِ�صباهــا ؟  ..علها ذكرت ِ�صباهـ ــا !
وجاوزها احلنــان .. ،وما �سقاه ـ ــا
غزلتِ من الغبارِ ،وكح ـ ُل هُ ـ ــدبٍ
مي ُّر من الغبار .. ،على �سواه ـ ـ ـ ــا
إليك من �ألقٍ ُ /غب ـ ـَ ـ ــا ٍر
وجئتُ � ِ
�أزي ُح �سنا الغبارِ .. ،وال�أراهـ ـ ـ ـ ــا
ويعقد ه َّمهـا ك َّف ــا ع ـ ـ ــذابٍ
ف َتذ ُك ُرهُ .. ،وين�ســى عاقداه ـ ـ ــا
و َذ ْن ُب احلزنِ ليـ ٌـل بعد ليـ ـ ـ ــلٍ
ني فيهــا �أتعباهـ ـ ـ ـ ــا
�صدى َذ ْن َب ِ
مع َّذب ٌة .. ،ومرتب ٌة خطاه ـ ـ ـ ــا
و�أرح ُم بالرتابِ ُخط ـًـا رفاه ـ ـ ــا
مع َّذبة ،وقد َوجِ َيتْ ر�ؤاهـ ـ ـ ــا
و�صابر ٌة وقد ون َيتْ ُمناه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
�إىل فج ٍر وال تر�ضى حليـ ـ ـ ًّــا
�سوى اخللخالِ من رملٍ ُحالهـ ـ ــا
مي ُّر اللي ُل ُ
يعرف من �أح َّبـ ـ ــتْ
وبائ�س ٌة .. ،وجته ُل من قالهـ ـ ـ ــا
جتي ُع �صغارها .. ،والنا ُر قلـ ـ ٌـب
أ�ضالع َن َ�ص َبتْ د َُجاه ـ ـَ ــا !
بحزنِ � ٍ
ربهَا لتذيـ َق مِ ْن ـ ـ ُه
وتطب ُخ �ص َ
ثماني ًة تعـ ـ َّذ ُب يف �شِ َتاهـ ـَ ـ ـ ـ ــا
ْ
ت�سرف دموع ــي
بكيتُ لها ومل
�أما �أق�سى الدمو َع على ِ�ص َباه ـَ ــا !
العدد � - 19شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012هـ

19

ثقافة

كتب /ال�سيد حممد امل�شعل

�صدر العدد  24لعام 2012من جملة « دارين،
ال�صادرة عن النادي الأدبي يف املنطقة ال�شرقية
و التي ير�أ�س حتريرها ال�شاعر حممد
الدميني و ي�شرف على �إ�صدارها الأديب خليل
الفزيع ،رئي�س النادي .و قد متيز هذا العدد
بغنى يف الدرا�سات الأدبية والإبداعات املتميزة
من �شعر و ق�صة وفنون ت�شكيلية و غريها.
و زين العدد بلوحات و ر�سوم الفنانة زهرة
بوعلي وقد احتوى العدد على تعريف بالفنانة
و مقالني عن جتربتها الأوىل قدمها ال�شاعر
حممد احلرز و هي بعنوان « جتربة زهرة
بوعلي :حتوالت اجل�سد من الوجوه �إىل اال�شتباك باحلياة»و الثانية بقلم الأديبة �شم�س
علي بعنوان « بني روحني � :إ�شتغاالت زهرة بوعلي على املكان و الزمان و الروح «
و قد كتب املقدمة رئي�س التحرير حممد الدميني التي بحث فيها ثالث نقاط « نحن
فقراء بال فنون «و « ذكريات ت�شكيلية « هل ن�صبح ظاهرة يوتيوبية ؟ «
و كتب ظافر اجلبريي عن مدينة النما�ص :معركة الغيم و الهواء و النجوم عر�ض
للمدينة التي ت�سكن اجلبال و ت�سميتها و جمالها و �شارع املحجوب فيه و �أنها �سلة
مليئة بال�شجن .كما واحتوى العدد درا�سة �أدبية حمكمة لرواية «غايب» للدكتورة ملياء
باع�شن بعنوان « الغياب داخل دوائر احل�صار يف ( غايب ) لبتول اخل�ضريي» و ذلك
على مدى ع�شر �صفحات .تلتها درا�سة �أدبية بعنوان « طوق احلمام « لرجاء عامل  :من
وجهة املروي له « و هي الرواية احلا�صلة على جائزة البوكر العربية لعام  .2011ويف
العدد �أي�ضاً درا�سة عن ال�شاعر ( ح�سب ال�شيخ جعفر ك�أنه مي�شي على هواء وثري ) بقلم
الدكتور علي جعفر العالق .و هناك مقال يدر�س ( الأزمة امل�ستقبلية لتلقي الإبداع
املكتوب يف �ضوء موجات احلداثة الرقمية ) للدكتور حممد حبيبي .و مراجعة لرواية
�إبراهيم الكوين « من �أنتَ �أيها املالك « بعنوان  ( :هجائية مرة للمدينة التي تغتال
الكينونة ) له�شام بن�شاوي.
و كتب حامت ال�صكر درا�سة بعنوان « ق�صيدة النرث يف معيار التحليل الن�صي) .تلتها
درا�سة لإبراهيم احلجريي بعنوان « �أ�سئلة ال�شعر ال�سعودي اجلديد :املرجعيات و
الرهانات «.
و يف امللف االبداعي ن�شرت املجلة مقطعاً من رواية « يو�سف �أيها الكذَّاب « خلالد املجحد.

و يف املجلة �أي�ضاً �أجزاء من ن�ص �سردي طويل لعلي ال�شدوي بعنوان « عنقود العنب
ال�صغري» .و هناك قراءة يف ق�ص�ص الدكتور مبارك اخلالدي الق�صرية لعبد اهلل ال�سفر
بعنوان ( هل �سريك�ضون ذات يوم  ..؟ ) و قد ن�شرت يف العدد �أي�ضا الق�ص�ص مو�ضوع
القراءة و هي بعنوان ( ق�ص�ص ق�صرية و ق�صرية جداً ) للدكتور مبارك اخلالدي
جمموعها ثماين ق�ص�ص .و ت�ضمن العدد �أي�ضاً ق�صائد �شعرية موزونة و ق�صائد
ون�صو�ص نرثية و ق�ص�ص ق�صرية لكل من  :حممد املاجد بعنوان ( يا �أبي)  ،و علي
وا�صل الدندل بعنوان ( قلبي بندول �ساعتها ) و عوا�ض الع�صيمي بعنوان ( تلفزيون )
و عيد اخلمي�سي بعنوان ( متارين الإحماء ) و ناجي البدوي بعنوان (تفويج الكتمان )
و وفاء العمري بعنوان ( يوماً �س�أحلم ) و حممد ال�صادق احلاج بعنوان ( تن�سيق احلمار)
و م�أمون التلب بعنوان ( طفل يكذِّب الرباءة )و حممود تراوري بعنوان (في�س بوك
ك�سرادق عزاء) و خالد ال�سنديو�سي بعنوان (�شيفرة احللم ) ،و ( دع خلفك الأ�شجار )
حل�سني ال دهيم  ،و «�أنا ال�شجرة « ل�صبا طاهر  ،و لفرا�س عطية ( املغني ال�شعبي طاهر
الكتلوج  ..مفردة متعددة املعنى ) .
و يف امللف الت�شكيلي  ،هناك وجهة نظر هامة لفاروق يو�سف بعنوان ( يف انتظار
والدة �سيزان جديد� ،سيكون الر�سم ب�ضاعة هالكة ) ،و كتابة انطباعية �أدبية لل�شاعر
حممد احلرز عن جتربة زهرة بو علي بعنوان ( جتربة زهرة بوعلي :حتوالت اجل�سد
من الوجوه �إىل اال�شتباك باحلياة ) و مقالة �صحفية من معر�ض ( بني روحني ) بعنوان
(بني روحني �إ�شتغاالت زهرة بوعلي على املكان و الزمان و الروح ) ل�شم�س علي .و �ضمن
العدد 24من «دارين» حواراً مع ال�شاعر الكردي املعروف �شريكو بيكه �س) �أجراه �سامي
داوود  .و تناول املخرج ال�سعودي عبد اهلل ال عياف الفيلم الإيراين «انف�صال « يف قراءة
للفيلم بعنوان ( فلم « انف�صال «  :عائلة ميزقها الوطن و الرحيل).
و �أخري�أ ت�ضمن العدد اجلديد عدة ترجمات � ،أهمها ترجمة �أ�سامة ا�سرب عن طريقة
الكتابة عند ماريو بارغا�س يو�سا بعنوان ( اكت�شاف طريقة للكتابة ) .و يف ملف الرتجمة
�أي�ضاً ( ق�صيدتان للأديب الت�شيلي روبريتو بوالنو ) ترجمة عبد الوهاب �أبو زيد .
ويرتجم �أمين �صالح عن جملة ( �أكتوبر) الأمريكية ن�صو�صاً بعنوان ( جورج باتاي:
املوت يحذرين من هذه الأكذوبة ) .كما قدم جهاد هديب ترجمة لن�صو�ص �أربعة �شعراء
�شبان من الهند بعنوان (النهر �شرفة  :منها �سوف �أطري ) .و تناول علي العائد عر�ضاً
لكتاب مرتجم بعنوان ( «ح�صار الذكريات « ع�شرون ق�صة من غابة اللغات و الأديان
الهندية ) .و ال بد لنا �أخرياً �أن ن�شري �إىل الطباعة الفخمة امللونة و الإخراج الفني
الرفيع للمجلة التي احتوت 178على �صفحة .

االح�ساء :ح�سن بوجبارة
عقدت جماعة االنتاج الفني يف الأح�ساءملتقاها اخلام�س بح�ضور �أكرث من  ١٨٠مهتم ًا
بالفن واالنتاج حيث ناق�ش امل�شاركوناملعوقات التي حتول دون تقدمي �أعمال فنية حملية
وخليجية ذات م�ستوى عايل مع وجوداالمكانات الالزمة لإنتاج �أعمال فنية متميزة ،
وا�ست�ضاف امللتقى املخرج ال�سعوديعبداخلالق الغامن والذي حتدث عن ق�صته مع الإخراج
وارتباطه بالكامريا منذ �أيامدرا�سته الأوىل يف بغداد و�أ�شار �إىل �أن �أول حلظات ارتباطه
بالكامريا كان من خالمل�شاهدته لواحدة يف �إحدى املحالت واتفق على �أن ي�شرتيها
بالتق�سيط املي�سر ومل يكنثمنها يتجاوز  ٥٠ريا ًال ومن هنا ع�شق الفن وو�صف الغامن الفنان
ال�سعودي باملدلل جد ًافمعظم الفنانيني ال يحفظون ن�صو�صهم بل وي�أتون �إىل الت�صوير
من دونها بينما كنا فيالعراق من العيب �أن نن�سى كلمة واحدة و�أكد الغامن �إىل �أن ارتباطه
بطا�ش ما طا�ش كان منخالل تر�شيح الفنان را�شد ال�شمراين له بعد �أن �شاهد �سل�سلة من
�أعماله وا�ستمر هذااالرتباط من �سنة لأخرى ب�شرط التدخل يف �صياغة ال�سيناريو و�أكد
�أن خروجه من العمل مليكن ب�سبب م�شاكل بل هي نهاية عادية وحتدث يف جميع الأعمال
الدرامية.
ومل يخفياملخرج الغامن ت�أثره و�إعجابه باملخرج الراحل يو�سف �شاهني م�ؤكد ًا �أنه خمرج
نخبوي �صاحرب�ؤية فنية ممتعة وخمتلفة من جهته انتقد الإعالمي حممد احلمادي
يف ورقة افتتاحيةقدمها للملتقى الأعمال الدرامية املحلية وحتى اخلليجية وو�صفها
باململة واملكررةوعلى رغم توفر جميع االمكانيات والأموال الكثرية اال �أننا ال جند
عم ًال ميكن �أني�شبه فرقة ناجي عطا اهلل مث ًال وجميع �أعمالنا اخلليجية ت�شبه بع�ضها
البع�ض و�أ�شاراحلمادي �إىل �أن الأفالم الق�صرية التي ي�صنعها ال�شباب �أغلبها م�ستعجلة
ال�صناعة دونرتكيز على الق�صة وال�سيناريو واالخراج واملونتاج و�أغلب من ي�صنعون هذه
االفالمي�ستعجلون �أي�ض ًا ن�شرها يف اليوتيوب لتكون �أعمال حمروقة ال ميكن �أن ت�شارك
فياملهرجانات وامل�سابقات ونحن ح�ضرنا مهرجانات عدة ر�أينا فيها �أعمال مذهلة
كان وراءها�إمكانات متوا�ضعة لكن الر�ؤية الفنية عالية وهذا ما حدث مل�شاركة العراق
يف مهرجاناالفالم الق�صرية يف االمارات م�ؤخر ًا عر�ض يف امللتقى فيلمني �أولهما كان
«خبزالتمر �أكون �أو ال �أكون « وهو من اخراج ال�شاب �أحمد ال�شايب وت�صوير ح�سني
ال�سماعيل وح�سنالبق�شي وقد حقق املركز اخلام�س يف من الفئة الأوىل مب�سابقة الأفالم
الوثائقيةبامل�ؤمتر العلمي الطالبي الثالث باخلرب ،وقدد حقق الفيلم ن�سبة م�شاهدة
عالية علىاليوتيوب والفيلم الثاين «عاي�ش» وهو من �إخراج عبداهلل �آل عياف وبطولة

كالدخان �شرائح امليقات
حيث طعنتَ خ�صر العطر
فانتف�ض البنف�سج
َ
عينيك
بينما �سبل احرتاز ال�شوق يف
تلتهم امل�سافة..
�صليتُ ْ
لك
�صليتُ ْ
لك
ونزعتُ حنجرة الغناء ل ْ
أ�سمعك
وهبطتَ من �شجر القيامة كال�سراج
على جبني الدرب مل ميت ال�س�ؤال

غلطة التاريخ واحلقن ال�سريعة
يف عيون الذئب تلمع فر�صة احلزن
َ
افتقدتك يف مكان غوايتي
َ
حبالك من خالل
اطل الرجوع وامدد
ب�صريتي
فر�سالتي �أن تع�صر الزبد اململح يف جراح
احلاملني
لت�ستفيق غ�شاوة النذر
َ
ا�ستعرتك للطبيعة زهرتني تدلالن الريح
َ
قلبك �سائ ٌح وم�س ّي ٌل بندى احلقيقة

تكو ْن �أو ال �أكون ...
حم�سن الزاهر
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جماعة اإلنتاج الفني في االحساء تعقد اجتماعها الخامس

َ
معناك كي �أزن املدى
خذين �إىل
َ
يف منتهاك تبدل الريح الطريدة
ثوبها
َ
دمي
طر ْز دموعك يف ْ
الحت يل ال�شرفات ظل ميام ٍة
و�أنتَ �أنتَ ت�س ّرح الغيم امل�سال
أحرف
على نوا�صي القلب قطرة � ٍ

َ
وجودك يف الفراغ
بيدي �أ�شرت �إىل
عواطف ال�صور التي مت�شي على �أثر
َ
ا�شتعالك يف اللغات
ٌ
حرا�شف
وللمجاز
َ
والذكريات جناحك املمدود يف عنق
املالئك
ياحزام النهر يا�شجر امل�سافر
حطني بحدائق الن�سيان
ورد �شهيتي �صفة املحب
َ
حبيبك املنذور للأمل املعطل

وال الوجود
كذلك الفر�ص الكثرية يف اختيار خليف ٍة
للأر�ض
لل�شعر املبعرث يف قناين ال�شك
�شك بعو�ض ٍة متت�ص قطرة دمعها
ود ٌم يهاجر من عروق ال�شم�س
�شمع لقائنا الوديِّ
قلتُ �س�أ�ستقيل من الق�صيدة
َ
التحامك يف ق�شور ال�صيف
غائب وجع
ٌ
رب حمط ٍة للقادمني من الكواكب

ثقافة

«دارين »24دراسات و إبداعات أدبية وفنية

بح�ضور املخرج الغامن والإعالمي احلماد

الفنان�إبراهيم احل�ساوي  ،هذا الفيلم فاز باجلائزة الأوىل يف االمارات واجلائزة الف�ضية
فيلبنان تناول الفيلم فل�سفة العالقة بني املوت والوالدة والعالقة الوثيقة التيرتبطهما
عا�ش اجلمهور خالل  ٢٣دقيقة حلظات النهاية والبداية وحقق الفيلم معادلةو�أهداف
امللتقى واجلمعية التي تبنت ت�شجيع املبدعني.
وكرم امللتقى يف دورتهاخلام�سة جمموعة من ال�شباب فازوا باملركز اخلام�س عن فيلمهم
اخلبز الأحمر �أكون �أو ال�أكون يف م�ؤمتر وزارة التعليم العايل وعقدت جماعة االنتاج الفني
يف الأح�ساء م�ؤمتر ًا�صحفي ًا �أجاب فيه م�ؤ�س�سها الدكتورعبداهلل احلليمي عن ت�سا�ؤالت
عدة من �أبرزها �أهدافو�سيا�سة اجلماعة و�آلية عملها فيما حتدث الفنان احل�ساوي عن
�أبرز امل�شاريع التي �أقيمتواملعوقات التي حتول دون حتقيق الأهداف املن�شودة فيما تناول
ع�ضو اجلماعة �سعيدالرم�ضان �أبرز الأفكار التي ميكن �أن تزيد من فعاليات اجلماعة
ومنها مزاوجتهابالإعالم لتكون جماعة فنية �إعالمية تتبنى املوهوبني يف هذين املجالني.

فر�صتان وفكرتان مت�شطان اخلوف
خوف مغبتي يف و�شو�شات ال�صمت
خوف تالزمي وتقابلي
�أو �أن يزقزقني الغياب
كرجعة ال�صوت املذاب من ال�صدى
َ
�شراعك
ج�سدي
الندي
من تكون لأخلط الطيف ْ
َ
الف�ضي وانك�سر ال�صهل
بعمودك
ِّ
ومل نكن يف غيهب احللم اعرتفنا
بتقم�ص الأرواح حني عربتَ بي

ودخلتُ يف �شرك املعارف
َ
خطواتك احلريى
كلما نقبت عن
تفاحتني الظنون
ب�أننا وجهان �إذ يتبادالن داللة املعنى
كتاب روايتي يف ال�سحر
كالعبق امل�شع من البخور
كر�شفة ال�ضوء اخلفيف
وبيننا وهج املحبة
يف انعزال الروح عن ج�سد الرتاب
فقد تكونْ �أو ال �أكون.
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ثقافة

سندريال سمانا ...
اشراقة عام جديد

استراتيجيات تربوية لتنمية التفــــــــــــــــــــــــكير
نذير الزاير

تتمةً للمقالة ال�سابقة التي تطرقنا فيه حول حقيقة الإعاقة الفكرية لطالب املدار�س و املن�شورة يف العدد
«  ،«18ف�إننا ن�ستكمل الفكرة من خالل عر�ض ا�ساليب تربوية ت�سهم يف تنمية الفكر و التفكري و توليده
بفعاليّة و خطوات منهجية ،ترتجم اىل اجراءات و ا�ساليب عملية  ،ي�ستخدمها املعلّم  /املعلمة و طالَّبهم يف
ال�صف الدرا�سي.
يذكر جروان (1999م ،18 ،نق ًال عن�« « :)1967,Whitehead:إن ما تعلمته يكون عدمي الفائدة لك ما مل
ت�ضع كتبك وحترق مذكرات حما�ضراتك ،وتن�سى ما حف ظته عن ظهر قلب لالمتحان « .يعني هذا �أن الثمار
احلقيقية للتعلم هي العمليات الفكرية الناجتة عن درا�سة �أي فرع من فروع املعرفة ،و لي�ست املعلومات
املرتاكمة نتيجة لدرا�سة ذلك الفرع .
هناك جمموعة من اال�سرتاتيجيات الرتبوية التي تعمل على تنمية التفكري خالل التعليم يذكرها الرتبويون
و ن�ستعر�ضها بالأمثلة �أكرث من التعريف لي�سُ هل فهمها للقارئ العزيز :

�أو ًال  :املالحظة �أكرث الإ�سرتاتيجيات �أهمية

تعني �أخذ االنطباعات احل�س ّية عن ال�شيء  ،و علينا
كمعلمني م�ساعدة الطلبة يف ا�ستخدام جميع حوا�سهم
بكفاءة و فاعلية عندما يالحظون اال�شياء او االحداث
لكي ي�صفوها بدقة  ،وهذا يتطلب م�ساعدتهم ليكونوا
اكرث انتباها و ادراكا للمتغريات  ،ليتعرفوا اال�شياء ب�شكل
اف�ضل  ،و ليدركوا اوجه االختالف واوجه الت�شابه يف ما
بينها  .بوا�سطة احلوا�س يالحظ الطالب اخل�صائ�ص و
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ال�صفات املختلفة للأ�شياء  :احلجم و ال�شكل و اللون و
درجة ال�صوت � ...إلخ .
مثال  :عندما يقوم طالبات ال�صف االول متو�سط برتبية
�ضفادع �صغرية احلجم يف ك�أ�س ماء مدة �سبعة ايام ،
ثم توجه لهم املعلمة ال�س�ؤال التايل  :ما املتغريات التي
الحظتموها خالل االيام ال�سابقة على ال�ضفدع ال�صغري ؟
ثم يعطني وقت ًا للمداولة و املناق�شة ليعرفوا الأ�شياء التي
كان عليهم مالحظتها .
ثم يقي�س املعلم  /املعلمة مدى فهمهم عرب ال�س�ؤال املحدّد
التايل  :كيف تغري املاء منذ اليوم الأول للتجربة و حتى
ت�سجل مالحظات الطالبات � ..إلخ .
هذا اليوم ؟ َّ

مرة وفقا لها ،و يف مراحل الحقة ميكن ت�صنيف ال�شيء
الواحد يف اكرث من جمال او جمموعة يف الوقت نف�سه و
يف هذه املرحلة ميكن ت�صنيف ال�صور التي متثل حيوانات
مثال ايل ثالث جمموعات  :طيور  ،ا�سماك  ،ثديات ..
و ذلك عند اعطاء الطلبة جمموعة من ال�صور التي
متثل حيوانات و ميكنهم ت�صنيفها اىل جمموعات اخرى
مببادرات منهم  .وهكذا .

ثالث ًا  :القيا�س .

يعد التفكري بخا�صيتي (املالحظة َو الت�صنيف ) من
منظور كمي يقودنا �إىل قيا�سها  ،و القيا�س يعني املقابلة
بني الأ�شياء  .ففي املرحلة اال�سا�سية قد ال ي�ستطيع الطلبة
مقارنة �شيء ب�أداة قيا�س معيارية كاملرت مث ًال .و بدال من
ذلك يقارنون بني ج�سمني ليجدوا �أيهما �أطول بو�ضعهما
بجانب بع�ضهما ب�شكل متوازي  ،و قد يجدون � ّأي اجل�سمني
اثقل عن طريق رفع اجل�سمني باليد � ،أي انهم يعطون
مقارنات و لي�س قيا�سات  ،بال�شكل املطلوب  ،وال ب�أ�س
من ا�ستخدام ادوات القيا�س  ،مثل  :امل�سطرة  ،ال�ساعة
 ،مقيا�س حرارة  ..الخ  .ان توفر ادوات القيا�س يتيح
للطالب اختيار اداة القيا�س املنا�سبة  .و قد يقوم الطالب
ب�صنع ادوات قيا�س مما ي�شكل حتد ممتع لهم .
ت�صميم مقيا�س �سرعة الريح او عمل منوذج للنظام
ال�شم�سي با�ستخدام االدوات الالزمة و املنا�سبة لكل حالة.

رابع ًا  :الإت�صال .

ميكن تعليم الطلبة طرق االت�صال  :ك�أن ي�سرموا �صور ًا
دقيقة  ،او ا�شكا ًال  ،او خرائط و خمططات منا�سبة  ،او
معرو�ضات و مناذج دقيقة  ،و ي�ستخدمون لغة وا�ضحة
يف و�صفهم للأ�شياء او الظواهر او االحداث  .و يقا�س
ثاني ًا  :الت�صنيف .
جناح االت�صال مبدى ا�ستيعاب االخرين لتلك ال�صور او
ي�ستطيع الطلبة يف مرحلة التفكري احل�سي اختيار اال�شياء اال�شكال  ..الخ  .التتمام مهارة االت�صال يطرح املعلم /
و االج�سام احلقيقية وفقا خلا�صية معينة كاللون او ال�شكل املعلمة ا�سئلة معينة مثل ما الذي قاله زميلكم فالن؟عند
او احلجم ،وميكنهم ا�ستخدام خا�صية واحدة يف كل اجابة الطالب االول ل�س�ؤال او و�صفه لأداة او غري ذلك .

خام�س ًا  :التنب�ؤ(الو�صول لال�ستنتاج)

و ميكن هنا ا�ستثمار املالحظة امل�شرتكة بني الطلبة
يف اثارة التفكري و توجيه ال�س�ؤال  :ما �سبب ..؟ ملاذا
ح�صل ..؟� ...إلخ.
ثم ي�ضع الطلبة جمموعة من الفرو�ض ،ثم يدفعهم
املعلم ملزيد من التفكري بال�س�ؤال � :أي الفرو�ض
ال�سابقة ترجحون ؟ و �أيهما بحاجة �إىل ا�ستعادة يف
تركيب الأفكار ؟ و بهذه املناق�شة يتم الو�صول �إىل
املعرفة الالزمة .

عبارة عن تف�سري �أو ا�ستخال�ص ما نالحظه  .فعندما
نالحظ وجها با�سما رمبا ن�ستنتج ان ال�شخ�ص م�سرور.
و تعزز دقة اال�ستنتاج مبزيد من املالحظات و البيانات
التي ميكن احل�صول عليها  ،ميكن م�ساعدة الطلبة
على اال�ستنتاج بالطرق التالية :
 )1التمييز بني املالحظات َو اال�ستنتاجات
 )2اعطاء الطلبة فر�صة «لت�سجيل بيانات و قراءتها
ب�إمعان و التنب�ؤ من مالحظاتهم « .
ثامن ًا � :ضبط املتغريات
 )3تدريب الطلبة على املالحظة اجليدة .
يت�ضح لنا تعريف هذا الأ�سلوب من خالل املثال
التايل� :أثر ال�شم�س يف منو النباتات
�ساد�س ًا  :التجريب.
يعني التجريب بالن�سبة للطالب يف املرحلة اال�سا�سية :تقوم جمموعات من الطلبة بزراعة جمموعة من
«افعل �شيئا معينا لرتى ما يحدث « يف التجريب النباتات  ،مثل :بذور البقوليات  .وبعد نبات البذور.
يتم تغيري الأ�شياء �أو االحداث لنتعلم عنها اكرث ي�س�أل املعلم طالبه ال�س�ؤال التايل  :ما العوامل التي
ف�أكرث  ،وغالبا ما ينظر للتجريب ب�أنه مهارة عملية ت�ؤثر يف منو النباتات التي زرعتموها؟ ..ال�ضوء ،
متكاملة ؛ لأنها تتطلب من الطالب ا�ستخدام بع�ض نوع الرتبة  ،املاء  ،الهواء  .. ،الخ  .ثم ي�س�أل  :على
اال�سرتاتيجيات ال�سالفة الذكر �أو جميعها التي �سبيل املثال  :ماذا نعمل حتى نعرف �أثر ال�ضوء على
النباتات التي زرعتموها ؟ تعر�ضها لل�ضوء
ذكرناها
و لتقرير ما �إذا كان الن�شاط جتريبيا  ،ف�إ َّنه يرى كثري  ..ن�سقيها باملاء  ..نحجب عن بع�ضها
...ال ن�سقي بع�ضها االخر  ..الخ  .ثم
من الرتبويني �ضرورة توخي معيارين هما :
� )1أن يكون لدى الطلبة فكرة و لو قليلة ع ّما يريدونه يقارن الطالب منو هذه النباتات مع
اختباره  ،بحيث ميكنهم يف الهدف الذي ي�سعون �إليه النباتات االخرى .
 ،مما ي�ساعدهم يف تكوين الفكرة التي �ستخترب «�أي بهذه الإ�سرتاتيجيات
الثمانية امل�ستعر�ضة
و�ضع الفرو�ض «
� )2أن تتوفر لدى الطلبة القدرة على مقارنة ال�شيء لإمتام جناحها علينا �أن
املتغري ب�شيء ثابت غري متغيرّ  .وهذا ما ي�سمى ب�ضبط ندرك �أهمية تعاون اجلهات
املعينة على تنمية الفكر و
املتغريات .
التفكري لدى طالبنا و هي  :الأ�سرة
َو املدر�سة املمثلة مبعلميها َو
�سابع ًا  :و�ضع الفرو�ض .
على املعلم ان ي�ساعد الطلبة على تكوين االفكار التي �إداراتها َو مناهجها الدرا�سية
ينجزونها قبل معاجلة اال�شياء ؛ لأن غريزة حب َو بيئتها  ،بحيث يتم تهيئة بيئة تربوية
اال�ستطالع لديهم تدفعهم لل�س�ؤال َو اال�ستف�سار عن حمفزة للط َّالب والطالبات و حتقق الأهداف
امل�أمولة.
هذه اال�شياء و اختبارها .

ثقافة

مواهب واعدة

دقت ال�ساعة الثانية ع�شر ابتهاجاً وفرحاً
غردت ع�صافري ال�سماء على �أغ�صان ال�شجر
تفتحت �أزهار الربيع يف ب�ستانني كل الأحبة
�أ�شرقت �شم�س ال�صباح بـ �سندريال نوراً �ساطعاً
فـ �سما دنيتي اليوم ارت�سم ب�أجمل الأعياد
عيد ميالد قمرنا �سندريال �سمانا واملكان
�إ�شراقة عام جديد يزهو بـ �سحروجمال
تخطو �أيامه و�ساعاته بـ حب امل�صطفى
تر�سم الفرحة وحتقق لك كل االمنيات
تلب�سي خامت ذهب من فار�س االحالم
يا كل �سمانا ا�شعلوا ال�شموع لـ زنية البنات
طوقوا عنقها بـ قالدة من �أجمل الورود
غنوا وارق�صوا يف �سماء بدر البدور
ازرعوا قبلة على جبني �سندريال القلوب
فـ هذا ه�سمنا حتتفل بـ عيد ميالدك
يهتفوا ويغنوا لك حبيبة زيتو يوو  ..حبيبة زيتو يوو
�سنة حلوه يا جميل � ..سنه حلوه يا جميل
�سنه حلوه � ..سنه حلوه � ..سنه حلوه  ....يا جميل
نب�ض �سما
رائد عبداهلل النا�صر
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كن قلبا نابضا لغيرك

جهازان استطاعا تغيير الحياة

للدكتورة زينب موسى العلوي

يف �أحد �أيام ال�سبت وعلى م�ض�ض وكاملعتاد وبتكا�سل تنه�ض
وتنطلق للعمل .و�أنت على اخلط ال�سريع ومع زخم ال�سري
تتفاج�أ بوجود �سيارة متوقفه على جانب الطريق وال�سائق
ملقى على الأر�ض مغمى عليه..
ما �أنت فاعل هنا حني ت�صبح الثواين ثمينة ؟؟ لك اخليار
�أن تكون �أحد املتفرجني املكتويف الأيدي �أو �أن تكون فاعال
وو�سيلة لنجدة ال�ضحية..
نعم �أنت � ,,,,سواء كنت مهند�سا �أو مدر�سا �أو حتى �أميا...
ولي�س من ال�ضروري �أن تكون طبيبا لي�سمح لك ب�أن ت�سجل
�إ�سمك �ضمن الئحة حفها اهلل برحمته مل�ساهمتهم يف �إنقاذ
الأنف�س.

إذا ما قررت أن تكون فاعال ..
ماذا بعد؟؟
ما هي الخطوات؟؟
اخلطوة الأوىل� :إت�صل بالإ�سعاف.
اخلطوة الثانية:
كن القلب الناب�ض لل�ضحيه بال�ضغط على �صدر امل�صاب.
مع توقف القلب ,يتوقف �سريان الدورة الدموية للدماغ
مما ي�ؤدي اىل تلف خالياه يف خالل  3دقائق وبال�ضغط
على �صدر امل�صاب تقوم بتحريك القلب ليتمكن من �ضخ
كمية ب�سيطة من الدم يف حماولة للحفاظ على حياة الدماغ
والقلب نف�سه ومن ثم حياة الإن�سان..
• و�ضعية ال�ضغط على القف�ص ال�صدري وبالتايل على
ع�ضلة القلب:
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آفاق علمية

ا�س َجمِ يع ًا»...
الفم ف�إن هذه العملية �ستتداخل وت�ؤخر من عملية ال�ضغط قال اهلل تعاىلَ « :و َمنْ �أَ ْح َياهَ ا َف َك�أَنمَّ َ ا �أَ ْح َيا ال َّن َ
على ال�صدر ولذا ف�إن تدفق الدم �سي�ضطرب ويتوقف مما �صدق اهلل العظيم
يعيق عملية الإنعا�ش .
وبهذا التغيري يتجنب عموم النا�س الإ�ضطراب احلا�صل
امل�صدر
من عدم تذكر اخلطوات خالل عملية الإنعا�ش مما قد
يوقفهم عن �إنقاذ حياة امل�صاب و�أي�ضا جتنبهم الرتدد عن
�إمتام عملية التنف�س ومالم�سة فم امل�صاب خوفا من �إنتقال
�أي عدوى �أو �ضرر..
ر�سالة �إن�سانية:
كن دوما على �إ�ستعداد لأن احلاالت الطارئه قد حتدث يف
�أي وقت ويف �أي مكان..

ال�ضغط املتوايل على الثلث الأ�سفل من عظمة ال�صدر
بتواتر ال يقل عن  100مرة يف الدقيقة وذلك بعمق حوايل
� 5-4سنتيمرت ب�شكل منتظم وعلى منت�صف ال�صدر وذلك
كما هو مو�ضح يف ال�صورة.
الحظ �أن الو�ضعية ال�سليمة هي يف كون ذراع امل�سعف
م�ستقيمة وممدودة ويف و�ضع عمودي متاما على �صدر
امل�صاب ،وال�ضغط يتم عن طريق حتريك اجلذع وبالتايل
الإ�ستفادة من وزن امل�سعف يف ال�ضغط على املري�ض،
وتوفري الطاقة حتى ال ي�صاب امل�سعف بالإجهاد الفوري بعد
دقائق قليلة.
و �إ�ستمر على هذا املنوال حتى ت�صل امل�ساعدة الإ�سعافية
الطبيه �أو �أن ي�ستعيد املري�ض وعيه.
هنا قد يتبادر اىل ذهنك عزيزي القاريء بع�ض الأ�سئلة
�أولها..
هل من املمكن فعال ان تكون هذه اخلطوةالب�سيطة و�سيلة لإنقاذ امل�صاب؟؟
نعم ,بالتاكيد وقد �أقيمت العديد من البحوث العملية
على �أر�ض الواقع وعلى عدد كبري من امل�صابني حول
هذه الطريقة وقد �أثبتت �أنها فعالة جدا يف احلفاظ على
�أرواح امل�صابني وقد تكون �أف�ضل من عملية الإنعا�ش القلبي
الرئوي املتعارف عليها ..وهذه اخلطوة الكبرية تعترب من
�أهم التو�صيات احلديثة على توجيهات الإنعا�ش القلبي
الرئوي لعام  2010وذلك ملالحظة �أن معظم التوقفات
القلبية الرئوية للبالغني �سببها قلبي ب�شكل خا�ص مما �أدى
لزيادة الإهتمام بدور تطبيق ال�ضغط على ال�صدر فقط دون
عملية التنف�س يف فم امل�صاب .خ�صو�صا للأ�شخا�ص غري
امل�ؤهلني �أو غري القادرين على ت�أمني التنف�س للم�صاب� .إنه

من امل�أمول �أن ت�ؤدي هذه التو�صية �إىل زيادة عدد املتلقني
للإنعا�ش من �ضحايا التوقف القلبي الرئوي وذلك لزيادة
عدد امل�شاركني بالإنعا�ش.
 لكن �أال تعترب عملية التنف�س الإ�صطناعي مهمة ؟؟نعم مهمة و لكن �أثبتت الدرا�سات �أن هناكان االوك�سجني
كافيا وال يحتاج اعطاء نف�س يف الدم تكفي لكي يتمكن
امل�صاب من النجاة لعدة دقائق  -وهذه هي الفرتة الالزمة
لكي ت�صل فيها فرق الإ�سعاف املتخ�ص�صة يف �إمتام عملية
الإنعا�ش ب�إ�ستخدام الأدوية والأجهزة املالئمة.
ومن ناحية �أخرى ف�إن دفع الأنفا�س عن طريق الفم قد ت�ؤدي
�إىل �إحلاق �ضرر �أكرث من توفريها الفائدة وذلك عندما
ي�أخذ امل�ساعدون يف تنفيذ عملية التنف�س اال�صطناعي عرب

بعد �شهر من �شرائه الآيفون ،بعد �شهر من تنزيل
التطبيقات ،بعد �شهر من التوا�صل املكثف مع �أ�صدقائه
وعائلته عرب الوات�س �أب ،وقف يف طريقي �إىل مكتبي قائ ًال:
لقد تغريت الدنيا.
نعم تغريت الدنيا بالن�سبة لزميلي ،وملجموعات كبرية
من الب�شر بعد الطفرات املتتالية لتكنولوجيا الإت�صال،
وخ�صو�ص ًا الإت�صال املجتمعي ،لقد تالحقت خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية جمموعة من الإبداعات يف هذا
املجال ،حتى �أ�صبحت كلمة «العامل قرية �صغرية» حقيقة
ملمو�سة ولي�ست �إعالن عوملي �آخر.
يف حديثي مع �أ�صدقائي� ،أ�ؤكد دائم ًا ب�أننا للتو بد�أنا حقبة
جديدة ،للتو نخطو ا ُ
خلطى الأوىل نحو م�ستقبل �ضبابي
املعامل ،يف الوقت الذي يحاول البع�ض الت�أكيد ب�أننا يف
نهاية املطاف ،يف اخلطوات الأخرية ،وما علينا �إال الإنتظار
قلي ًال وينتهي امل�ستقبل.
يف حماولتي لإقناع �أ�صدقائي بفكرتي� ،أقول :دعنا نقرتب
من فحوى ق�صة التغري هذه؛ يت�صل باالنرتنت حالي ًا �أجهزة
الهاتف واحلا�سب الآيل (على م�ستوى الفرد) ،الأمر الذي
ي�سر االت�صال اجلمعي؛ تناقلت الن�صو�ص ب�شكل مكثف
ّ
ومعها ال�صور والفيديوهات� ،أ�صبحنا �أقرب ،ت�شكلت
جمموعات� ،إنتقلت الوثائق بينها والإنطباعات والتعابري
بفاعلية وتفاعلية يف �آن واحد.
فقط جهازين �إ�ستطاعا تغيري احلياة ،ال�س�ؤال هنا :ماذا
لو عممنا فكرة الإت�صال لت�شمل جميع الأجهزة املبا�شرة
للإن�سان ،للتب�سيط :الأجهزة املنزلية؟!
يف املنازل الذكية (مع الإعرتا�ض على الت�سمية) ،يتم
التحكم ب�أجهزة التكييف ،والتلفزيونات ،والإنارة ،ونظام
الأمن وبقية الأجهزة اخلدمية الأخرى مثل غ�سالة الثياب

والن�شافة والثالجة ،يتم التحكم بها بوا�سطة جهاز حتكم
عن ُبعد �أو لوحة حتكم مت�صلة ب�أجهزة املنزل عرب �شبكة
ال�سلكية (واي فاي) ،ال�شبكة نف�سها املت�صلة بالإنرتنت.
لنقرتب �أكرث ،ما النتائج التي ميكن �أن نتح�صل عليها
من �إت�صال �أجهزة التكييف (على فر�ض �أنها من النوع
املنف�صل) ب�شبكة الإنرتنت ،بالإ�ضافة �إىل التحكم ،ف�إن
جتميع بيانات ت�شغيل الأجهزة �سيكون من املهام الأ�سا�سية
لهذا الإت�صال حيث �سيمنح �صاحب املنزل �إمكانية الك�شف
عن قدر ال�ضغط امللقى على مكيف حمدد دون �آخر،
وبالن�سبة ل�شركات ال�صيانة ميكنها من خالل مراجعة
�سجل الت�شغيل الإطالع على تواريخ ت�شغيله و ُمددها لإعطاء
ت�شخي�ص منا�سب لأي م�شكلة قد تطر�أ على الأجهزة ،هذه
املنافع تربر �أهمية �إت�صال نظام التحكم بالإنرتنت كما
تربر �أهمية حفظ ال�سجالت اخلا�صة بت�شغيل الأجهزة،
ومع الوقت – بطبيعة احلال � -ستكت�سب �أهمية �أكرب.
ما الذي ميكن �أن نعرفه من قراءة �سجالت �أجهزة التكييف
اخلا�صة بك؟
�سنعرف متى تدخل لغرفة نومك ،ومتى تخرج منها من
خالل جهاز تكييفها ،متى جتتمع عائلتك يف غرفة املعي�شة،
�سنعرف مواعيد تناول عائلتك للوجبات الرئي�سية من
خالل جهاز التكييف اخلا�ص بغرفة الطعام ،ومتى تبد�أ
العائلة ب�إعداد الطعام من خالل جهاز املطبخ ،ولعله متى
زارك �أحدهم عند ت�شغيلك ملكيف جمل�سك..والنتائج
بربطها ببع�ض ال نهاية لها.
ميكننا جمع الكثري من املعلومات اخلا�صة بك فقط
بتو�صيل �أجهزة التكييف ب�شبكة الإنرتنت وحفظ �سجالت
ت�شغيلها� ،سنجمع الكثري من بيانات ب�سيطة وب�أدوات حتليل
تقليدية ب�سيطة جد ًا ،لن �أحتدث هنا عن الويب الداليل

وما يقدمه من �إمكانات
تفوق الطرق التقليدية
ب�آالف املرات.
�أجهزة التكييف فقط!،
ماذا لو �أو�صلنا الإنارة
والتلفزيونات
مالك �آل فتيل
ونظام الأمن وبقية الأجهزة ،ما
الذي ميكن �أن نعرفه عنك؟
بالت�أكيد� ،سنعرف بالتمام متى تخلد �إىل النوم ومتى
جتل�س ،ما هو م�سل�سل العائلة املف�ضل ،ويف �أي وقت
جتتمع العائلة لت�شاهده ،ما املطاعم املف�ضلة للعائلة يف
�أيام الأ�سبوع ،و�أيها يف نهاية الأ�سبوع من خالل طلباتكم
وحجوزاتكم عرب الإنرتنت.
وبقية من املعلومات اخلا�صة بتفا�صيل �أفراد عائلتك،
�سواء معلومات �شخ�صية �أو تف�ضيالت ت�سويقية و�أذواقهم
اخلا�صة بالألوان واملالب�س واملو�سيقى والدراما.
�أ ّما �س�ؤال :من يجمع هذه البيانات ،ومن �سيدفع تكاليف
حتليلها؟ فالإجابة هي �شركات الإعالنات التي �ستقدمك
للمعلنني على �أنك من�صة �إعالن مبا�شر ملجموعة من
املنتجات.
يوم ما �ستكون بياناتك اخلا�صة يف متناول ُمالك
يف ٍ
املعرفةَ ،منْ �أتقنوا حتويل البيانات الب�سيطة الرخي�صة
ال�ضعيفة �إىل ثروة �أو جي�ش من املعرفة.
ُ
�سيعرف عنك قوقل (مث ًال فقط) ما التعرفه
يوم ما
يف ٍ
عن نف�سك ،فكيف عن �أخيك� ،سي�ساعدك قوقل يف �إختيار
هدية منا�سبة لأخيك ،او �إختيار املطعم املنا�سب لأخيك يف
حال رغبتك يف دعوته للخارج ،وعلى �أقل تقدير� ،ستدخل
يوم ًا �إىل �صفحة قوقل لتكتب :متى ميكنني �أن �أزور �أخي؟
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الطبية

اجلزء 3/1

الطبية حتت �إ�شراف

د� .شادي �أبو ال�سعود

لإ�سعاف الأويل هو � ُّأي م�ساعدة �أو معاجلة تقدم لأي
�شخ�ص �أ�صيب يف حادث �أو مر�ض مفاجئ قبل و�صول
الطبيب �أو �سيارة الإ�سعاف لنقل امل�صاب �إىل امل�ست�شفى.
ويق�صد به احلفاظ على حياة امل�صاب وحتا�شي تدهور
حالته ال�صحية وم�ساعدته على الإفاقة .وقد يقت�ضي الأمر
يف تلك الظروف ارجتال طريقة للإ�سعاف مبا يتوفر من
�أدوات ومواد.
�إجراءات الإ�سعاف الأويل:
وهي اخلطوات الأوىل التي يجب �أن تتبع للعناية بامل�صاب
وامل�صابني من �أجل املحافظة على حياتهم ثم التخفيف
من الأ�ضرار والعاهات وامل�ضاعفات التي قد تنجم عن
امل�سببات املختلفة .وتت�ضمن ما يلي:
�أو ًال :التعامل مع احلاالت الطارئة:
املواجهة:
يجب �أن يواجه امل�سعف �أية حالة طارئة ب�سرعة وهدوء،
وعليه �أ ّال ي�ضع نف�سه يف �أي خطر ،و�أن يعلن عند و�صله
�إىل مكان احلادث �أنه م�سعف مدرب؛ و�إذا مل يكن هناك
�أطباء �أو ممر�ضون يف املكان ،فعليه �أن ي�أخذ الأمر على
عاتقه بكل .هدوء بعد الت�أكد مما يلي:
�أ -تقييم احلالة:
يقوم امل�سعف بتقييم دقيق للحالة بهدف حتديد �أولويات
العمل التي منها:
 احتياطات ال�سالمة:وهي املبادرة �إىل التقليل من احتماالت تعر�ض امل�سعف
نف�سه �أو امل�صاب �أو املارة لأي خطر .واحليلولة دون وقوع
�إ�صابات جديدة ال �سيما يف احلاالت التالية:
 الت�سمم بالغازات:يقوم امل�سعف بقطع م�صدر ت�سرب الغاز �إن �أمكن مع
�ضمان تهوية كافية.
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 االت�صال الكهربائي:يبد�أ امل�سعف بقطع ات�صال التيار الكهربائي �إن �أمكن
واتخاذ االحتياطات ال�ضرورية ملنع حدوث متا�س جديد.
 احلرائق وانهيار املباين:ينقل امل�سعف امل�صاب مبا�شرة �إىل مكان �آمن �إن �أمكن
دون �أن يعر�ض حياته للخطر.
 حوادث املرور:يطلب امل�سعف من �أحد
املارة القيام بتنظيم
املرور وحتويله بعيد ًا
عنه وعن امل�صاب .
وقد ينجم يف مثل
هذه احلوادث ان�سكاب
البنزين املت�سرب من خزان
ال�سيارة ،فيجب عليه �أن ينتبه �إىل
خماطر النار ،وال ين�سى �إطفاء حمرك
ال�سيارة �أو ال�سيارات املتواجدة يف مكان
احلادث.
ب -طلب النجدة:
ميكن اال�ستعانة ببع�ض املارة �أو احل�ضور
مل�ساعدة امل�سعف يف املعاجلة كال�سيطرة
على النزف احلاد �أو الإم�ساك بالع�ضو
امل�صاب� ،أو تهدئة اجلماهري وتنظيم
حركة ال�سري ،وحتى االت�صال الهاتفي
لطلب النجدة ،و�إذا ا�ضطر امل�سعف
�إىل طلب النجدة مثل �سيارة
الإ�سعاف �أو ال�شرطة
�أو رجال الإطفاء �أو
م�س�ؤول الكهرباء
�أو الغاز،
فعليه

اختيار حامل الر�سالة املنا�سب ،والت�أكد من مدى قدرته
على حتملها بعد تو�ضيحها وبيان مكان احلادث ومدى
خطورته وجن�س وعدد امل�صابني و�أعمارهم ،ورقم الهاتف
الذي يت�صل من خالله به ثم �إعالمه بتبليغ الر�سالة بعد
�أدائها.
جـ -حتديد �أولويات الإ�سعاف:
يقوم امل�سعف بتحديد حالة امل�صاب بالت�أكد من :
 -1املمرات الهوائية والتنف�س:
يت�أكد امل�سعف فور ًا من �أن امل�سالك الهوائية مفتوحة
و�أن امل�صاب قادر على التنف�س ،ف�إذا عجز امل�صاب عن
ذلك ،يبد�أ امل�سعف فور ًا ب�إجراء التنف�س
اال�صطناعي
 -2دوران الدم:
يتحقق امل�سعف من
نب�ض امل�صاب
ليت�أكد من

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

دوران الدم ،ف�إذا مل ي�شعر بوجوده يبد�أ عملية تدليل
القلب بال�ضغط اخلارجي على ال�صدر (انظر العناية
بالقلب).
 -3النزيف :
الت�أكد من عدم وجود �أي نزف حاد ،وال�سيطرة عليه
يف حالة وجوده .
 -4فقدان الوعي:
ي�ضع امل�سعف امل�صاب الذي فقد وعيه ،وعلى
اخل�صو�ص �إذا كان تنف�سه م�صحوب ًا ب�صفري �أو
خرير يف و�ضع الإفاقة (�أي الو�ضع الذي ي�ضمن بقاء
امل�سالك التنف�سية مفتوحة).
ف�إذا الحظ امل�سعف �أن ال�شخ�ص �أ�صيب يف العمود
الفقري ف�إنه يجب عدم حتريكه �إال يف حالة
ال�ضرورة ،ك�صعوبة يف التنف�س �أو �أن هناك احتماالً
للقيء.
 -5ال�صدمة:
يجب �إبقاء امل�صاب دافئ ًا وهادئ ًا وممد ًا حتى ي�صل
الطبيب �أو املمر�ض ملعاجلة ال�صدمة.
 -6االحتياطات الأخرى:
تعالج كل الك�سور واجلروح الكبرية قبل نقل امل�صاب،
�إال �إذا كان هناك خطر عليه ب�سبب انهيارات �أو
حوادث �أخرى ،فت�سند الأجزاء امل�صابة م�ؤقتا للتمكن
من نقل امل�صاب.
امل�صدر:
عن مو�سوعة الإ�سعافات الأولية يف ال�سلم واحلرب
�إعداد الأ�ستاذ الدكتور �صبحي �شل�ش  -م�ؤ�س�سة
املجل�س العربي للعلوم والتكنولوجيا –عمان -الأردن.

الطبية

مبادئ اإلسعافات األولية

لال�ستف�سار
الرجاء التوا�صل على الربيد االلكرتوين
alkhatmag@yahoo.com

الجينات والنبوغ
لعقود من الزمن فهم العلماء �أن هناك مكونات وراثية دائرة الدرا�سة لت�شمل عدة �آالف بدال من بع�ض املئات
وجينات لها عالقة بالذكاء� ،إال �أن درا�سة جديدة من
من امل�شرتكني.
جامعة هارفارد وجدت �أن معظم اجلينات التي كان
اعتمدت الأبحاث ال�سابقة على درا�سة جينات لها
يعتقد �سابقا �أن لها عالقة بالذكاء هي على الأغلب
وظيفة حيوية معروفة وحماولة ربطها بالذكاء .مثل
لي�ست كذلك ،و�أن اكت�شاف الأ�صول الوراثية املحددة
اجلني امل�سئول عن مر�ض الزهامير �أو اجلني امل�سئول
للذكاء ما زال بعيدا جدا.
عن �إنتاج ناقل ع�صبي معني ،ف�إذا امتلك �أ�شخا�ص هذا
در�س فريق من الباحثني ع�شرات من اجلينات
اجلني ف�إنهم يخ�ضعوهم الختبار ذكاء ،ف�إذا �سجلوا
با�ستخدام جمموعات كبرية من البيانات التي احتوت
نتائج عالية ربطوا هذا اجلني بالذكاء .وكانت هذه
على كال من اختبار الذكاء والبيانات اجلينية .ووجد
الفر�ضيات معقولة ،ولكن يف وقت الحق ظهر �أنه �إما
الباحثون �أنه يف كل حالة كانت اجلينات املفرت�ضة
�أن النتائج كانت �إيجابية خاطئة �أو �أن اجلني املحدد له
تف�شل يف تكرار نف�س النتيجة ،وبعبارة �أخرى ،ال ميكن ت�أثري �أقل بكثري جدا مما كان يتوقع.
�أن يكون هناك عالقة بني الذكاء واجلينات املحددة
وقال الباحثون يف الدرا�سة اجلديدة �أنه لي�س كل
التي مت اختبارها �سابقا.
اجلينات التي مت حتديدها �سابقا لي�س لها عالقة
وقال الباحثون �أنه فقط يف ال�سنوات الع�شر �أو اخلم�سة بالذكاء ،ولكن من املمكن �أن يكون الذكاء مرتبط
ع�شر املا�ضية مت �إيجاد �آليات متكن العلماء من انتقاء
ب�أعداد كبرية من اجلينات وطريقة تفاعلها مع بع�ضها.
جينات واختالفات جينية معينة بني النا�س لدرا�ستها ،وكما هو احلال بالن�سبة لبع�ض �صفات وخ�صائ�ص
والقيام بدرا�سة عالقة هذه االختالفات اجلينية
الإن�سان مثل الطول ف�إنه مرتبط ب�آالف اجلينات .كما
بالذكاء ،وفيما �إذا كان الأ�شخا�ص الذين �سجلوا �أعلى
ميكن �أن يتعدى الأمر ت�أثري اجلني الواحد� ،إىل تفاعل
م�ستويات ذكاء لديهم هذه اجلينات .ووجد العلماء �أن عدد من اجلينات مع بع�ضها ،وتفاعل اجلينات مع
جينا واحدا فقط يرتبط بالذكاء ،ويبدو �أنه ت�أثري �صغري البيئة .لذا يجب �أن ت�ستخدم تقنيات وطرق جديدة
جدا .وهذا ال يعني �أن الذكاء لي�س له عالقة بالوراثة
الكت�شاف هذه اجلينات خمتلفة عن الطرق التي
واجلينات ،بل يعني �أنه من ال�صعب �إيجاد اجلينات
ا�ستخدمت �سابقا والتي ميكن �أن تعطي نتائج خاطئة.
املعينة واالختالفات اجلينية املحددة التي ترتبط
بالذكاء ،وت�ؤثر على اختالفه بني النا�س.
امل�صدرMedical News Today:
وللح�صول على �إجابة هذا
ال�س�ؤال ف�إن العلماء بحاجة
�إىل كمية هائلة من البيانات
واملعلومات واالختبارات.
وكجزء من هذه الدرا�سة
اجلديدة اعتمد الباحثون على
عدة جمموعات من البيانات
املوجودة من قبل لأبحاث
�سابقة  -درا�سة لعدد هائل
من اخلريجني يف مدر�سة
وي�سكون�سن الثانوية التي بد�أت
يف اخلم�سينيات ،ودرا�سة
فرامنغهام للقلب ،وامل�سح
امل�ستمر جلميع التوائم يولدون
يف ال�سويد – وذلك لتو�سيع
العدد � - 19شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012هـ
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لست مالكا وال شيطانا
ومنذ طفولتي يطاردني العبث والخوف من المجهول
حوار� /أمل ف�ؤاد ن�صراهلل
�شفافية يف احلوار و�شفافية يف اللوحة  ,وانطالق من �أعماق الذات  .تلك هي الفنانة �سلمى حيان التي بد�أت
ترت�سم خطاها الأوىل نحو ن�ضج فني مبكر يف عامل الت�شكيل  .هنا لقاء مع الفنانة �سلمى تتحدث لـ " اخلط "
عن جانب من جتربتها ونظرتها ور�ؤيتها لعدد من املحاور ذات العالقة بالفن الت�شكيلي ،وطموحاتها امل�ستقبلية
ف�إىل احلوار ...

الكثري  ،بعد مرور خم�س �سنوات من التدريب االكادميي ،
فل�سفتك الفنية يف التعاطي مع الآلوان ؟
ماهي
ِ
فل�سفة اللون ترتبط مبا�شرة بالروح  ..روح الفنان  ..اي�ضا �أجدين �أ�ضع اللبنات الأوىل يف �سبيل بناء م�ستقبلي الفني
ال ميكن ان نغفل اخللفية الثقافية و اخلربة الفنية و البيئة الذي �أ�سعى لإروائه .
التي تربى فيها الفنان تلك هي العوامل امل�ساعدة .
أيك ماهو واقع الفن الت�شكيلي بالن�سبة للمر�أة؟
بر� ِ
الكثري من الفنانات على درجة من الوعي فهناك من
أعمالك الفنية ؟
�شخ�صيتك يف �
ج�سدت
هل
ِ
ِ
ِ
نعم  ..حاليا �أعمل على بناء  3لوحات تت�ضمن �شخ�صيتي يحاكني واقعهن بالفر�شاة تعبريا حينا و رف�ضا حينا اخر
 ..لكني اعتقد �أن الفنان ميتلك حالة من ال�شفافية  ،مبعنى بل و �أكرث من ذلك فاملر�أة لها دور فعال يف جمال الفن .
ان روح الفنان و انطباعاته ال�شخ�صية تظهر يف لوحاته
أيك باحلراك الت�شكيلي يف حمافظة القطيف ؟
تلقائيا ،بغ�ض النظر عن املو�ضوعات التي ي�سوغها  .حتى مار� ِ
و ان مل تكن �صورته ال�شخ�صية فهو يرتك �أثر مالحمه يف �أراه حراك ن�شطا يف �أوج ازدهاره  ،فالقطيف هذه الواحة
اخل�صبة  ..حتت�ضن كما هائال من املوهوبني و املبدعني
خطوطه تلقائيا .
و تاريخها القريب يحمل ذاكرة ت�ضج مبن كان لهم الدور
الفعال و الرائد يف ن�شر الثقافة الفنية للمنطقة .
كيف ي�ستقبل حمبو الفن الت�شكيلي لوحاتك ؟
تتفاوت ردود الفعل فمنهم من يظهر اهتماما باملعنى
أيك بالنقذ الفني وكيف يتم ب�صورة �صحيحه
ومنهم من تلفته الألوان و تداخالتها � ،أما الأطفال مار� ِ
إمكانك �أن ت�صبحي ناقذه فنيه؟
فا�ستمتع ب�آرائهم لدرجة انه يربكني الطفل الذي ي�ؤكد وهل ب�
ِ
احلديث عن النقد الفني م�ؤرق  ،و ال مبالغة يف ما ذهبت
مقدرته الر�سم ب�أف�ضل مما افعل على .
لقوله  ،و البع�ض ينتقد من وجهة نظر �شخ�صية و لي�س من
منظور نقدي مو�ضوعي  ،و البع�ض ي�سعى لإبراز م�ساوئ
هل ميكننا القول �أن الفن الت�شكيلي �شكل ثقايف �أدبي ؟
الر�سم يت�صل بجميع الفنون الأخرى كال�شعر و الأدب العمل دون الإلتفات جلمالياته و العك�س .
واملو�سيقى  ..هو بالت�أكيد ثقايف� . .أما من ناحية الأدب
فلقد ا�ستخدم ك�أداة تعبرييه  ،اذ جند ان ال�سومريني يف لو �أردنا �أن نختم حوارنا مبقولة فنيه ماذا تقولني؟
بابل قدميا ابان الظهور الأول للكتابة  ،اتخذوا من ال�صور ل�ست مالكا  ..لكنما يف روحي يتجول ملك  ..منذ الطفولة
يطاردين العبث و اخلوف من املجهول  ..ف�أنا ل�ست �شيطانا
و الرموز تعبريا عن الكلمة �أي كان مبثابة اللغة .
�أي�ضا  ..بني هموم الذات و ق�ضايا الب�شر � ..أجرد ري�شتي
علني �أبلغ حلمي  ..و ما يحلمون ..
م�شاريعك القادمة ؟
ماذا عن الآعمال التي �أجنزتها وماهي
ِ
مل �أجنز حتى الآن ما �أطمح له  ،فروحي ما زالت تختزن
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الفنانة �سلمى حيان لـ
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السيرة الذاتية

اال�سم � /سلمى حم�سن �أحمد �آل حيان
اجلن�سية � /سعودية
امل�ؤهل العلمي  /حا�صلة على دبلوم يف علوم احلا�سب الآيل  +لغة اجنليزية
حا�صلة على عدة كور�سات يف الفن الت�شكيلي منذ عام 2011- 2007
امل�شاركات الفنية /
�شاركت يف املعر�ض الرابع و الع�شرين لت�شكيليات القطيف 2010
�شاركت يف املعر�ض اخلام�س والع�شرين لت�شكيليات مر�سم القطيف 2011

�شاركت يف املعر�ض اجلماعي الثاين ع�شر جلماعة فناين القطيف 2011
حائزة على املركز الأول يف م�سابقة امللتقى الن�سائي الثقايف الثالث بالقطيف 2011
�شاركت يف عمل جدارية لأطفال احل�ضانة يف مركز التنمية االجتماعية بالقطيف 2011
�شاركت يف املعر�ض اجلماعي الثالث ع�شر جلماعة فناين القطيف 2012
�شاركت يف املعر�ض الت�شكيلي مبلتقى الفنون الأول ب�سيهات 2012
�شاركت يف معر�ض م�سابقة ال�شباب الت�شكيلية بالدمام 2012
�شاركت يف الور�شة الرم�ضانية مبركز التنمية االجتماعية بالقطيف 2012

مل �أجنز حتى الآن
ما�أطمح و�أ�ضع اللبنات
الأوىل يف بناء م�ستقبلي
الفني
حراك القطيف
الت�شكيلي يف �أوج ازدهاره
بع�ض النقاد يركزون
على امل�ساوئ دون
الإلتفات �إىل اجلماليات
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�إعداد  :فرا�س �أحمد �أبو ال�سعود

“بح�ساب عقارب ال�ساعة قطعنا اليوم م�سافة خم�س �سنوات ،من �أول �صبح عربناه
�سوي ًا ،ونحن يف مطلع امل�سري نحو الطموحات الكبرية ،خم�س �سنوات مرت �سريع ًا،
فيما كان �إيقاع ال�صورة يرك�ض �أ�سرع ،حيث ات�سعت ثقوب الناظرين بكامرياتهم
�إىل هذا العامل املفتوح على بهجة ال�ضوء ،حتى باتت ال�صورة غ�صن ًا يحط فوقه كل
النا�س ،يلوحون لبع�ضهم بع�ض ًا بكامرياتهم التي باتت و�سيلة توا�صلهم �أي�ض ًا ”.بهذه
الكلمات بد�أ معر�ض هم�سات �ضوئية اخلام�س الذي اقيم يف الفرتة من  7اىل  17من
�شهر رم�ضان املبارك املعر�ض الذي بات احد الدعائم الرئي�سية ل�سل�سلة مهرجانات
خريية القطيف الذي اختتمت الن�سخة التا�سعة ع�شرة منه م�ؤخرا و�أ�ضحى معر�ض
هم�سات حدثا �سنويا ينتظره الكثري من حمبي هذا الفن من داخل �أو خارج املنطقة.
افتتح املعر�ض رئي�س اجلمعية الأ�ستاذ وجيه �آل رم�ضان و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ومب�شاركة عدد من الوجهاء وال�شخ�صيات من رجال �أعمال وم�س�ؤولني.
ت�ضمن املعر�ض �أكرث من  400م�شاركة حملت توقيعات  325م�شارك وم�شاركة عربوا
احلدود التي باتت افرتا�ضية لي�صلوا من ثالثني دولة خمتلفة حول العامل (ال�سعودية,
البحرين ,الكويت ,قطر ,الأمارات� ,سلطنة عمان� ,سوريا ,ال�سودان� ,صربيا ,مقدونيا,
قرب�ص� ,أملانيا� ,سنغافورة ,هوجن كوجن ,نيوزيالندا� ,أمريكا ,الهند ,اندوني�سيا,
رومانيا ,باك�ستان ,بنجالد�ش ,هولندا ,بلجيكا ,ماليزيا� ,إيطاليا ,فرن�سا ,تركيا,
النم�سا ,و بولندا).

عمال من ابداع  320فنان وفنانة من  30دولة ،وهذا ان دل على �شيء ف�إمنا يدل على
�سري �سل�سلة معار�ض هم�سات بخطى ثابتة نحو العاملية ان �شاء اهلل".
وقال املهند�س علي الزاير "يف هذا العام زاد عدد الأن�شطة امل�صاحبة للمعر�ض ب�شكل
كبري .ففي العام املا�ضي كان هنا � 8أن�شطة فقط بينما بلغت هذا العام �إىل  25ن�شاط
متنوع ما بني معر�ض وحما�ضرة ودورة وور�ش عمل للرجال والن�ساء و�أي�ضا كان للأطفال
ن�صيب هذا العام .ويذكر �أنه يف هذا الن�سخة من املهرجان فقد مت ا�ستحداث �أكرث من
و�سيلة للت�سجيل يف الفعاليات فبالإ�ضافة للهاتف الثابت فقد ا�ضيفت امكانية الت�سجيل
عن طريق االمييل واي�ضا مت تخ�صي�ص رقمني احدهم للرجال والآخر للن�ساء وكان هناك
اقبال جميل على الفعاليات .وقالت اال�ستاذة رنا ابوال�سعود “ :كان التجهيز للدورات
وور�ش العمل ناجح ًا ومميز ًا وتوقعنا �أن يكون االقبال ب�شكل يتنا�سب معه اال ان اعتذارات
بع�ض املدربني واملدربات يف بداية املهرجان قد �أربكتنا كثري ًا وت�سبب لنا ب�إحراجات
كبرية اال ان التزام بقية املدربني من جهة و�إبداعاهم يف دوراتهم من جهة اخرى �أنقذ
املوقف و�أعادنا اىل النجاح من جديد ف�شكرا لكل من التزم مبا وعد به .حقيق ًة لقد تعلمنا
الكثري من هذه التجربة وبالطبع �سن�ستفيد كثريا من هذا الدر�س يف الن�سخ القادمة من
املهرجان"

�شهد املعر�ض ح�ضورا كبريا �أكد جناح هذا املعر�ض وجاءت الزيارات من نواحي
البالد وح�ضر املعر�ض وفودا ممثلة جلماعات الت�صوير املختلفة مثل جماعة الت�صوير
يف نادي الفنون بالقطيف وجماعة االح�ساء للت�صوير الفوتوغرايف وجماعة �ضوء
وظل من �صفوى وا�شادو كثريا مب�ستوى املعر�ض وبتطوره �سواء من ناحية التنظيم او
امل�شاركات .اي�ضا �شهد املعر�ض ح�ضورا للعديد من ممثلي ال�صحف املحلية الذين
اجروا العديد من اللقاءات يف �صالة املعر�ض .وجاءت ليلة االفتتاح مميزة بوجود رائع
لربجامو كافيه الذي تفنن يف تقدمي واجب ال�ضيافة للح�ضور.
وقال فرا�س �أبو ال�سعود "بد�أ اال�ستعداد ملعر�ض هم�سات �ضوئية اخلام�س مبكرا
وا�ستغرق اال�ستعداد حوايل �أربعة �أ�شهر مت من خاللها مراجعة الن�سخ ال�سابقة
للمعر�ض والعمل على ت�صحيح النواق�ص فيها و�أي�ضا متت مراجعة جميع االقرتاحات
واملالحظات التي جاءتنا وعملنا على تنفيد كل ما ميكن تطبيقه ونراه من �صالح
املعر�ض واحلمد هلل فقد وفقنا كثريا وهذا النجاح مل يكن ليكون حقيقة لوال تعاون
اجلميع من ادارة املعر�ض او ادارة خريية القطيف او حتى الرعاة الذين وقفوا معنا
ووثقوا بنا ومبا نحن يف �صدد القيام به و�أود ان انتهز الفر�صة لأ�شكر جميع الرعاة
و�أخ�ص بال�شكر هنا �شركة علي ح�سن الدهان وعلى ر�أ�سها اال�ستاذ ف�ؤاد الدهان
امل�شجع الأول والأكرب لكل امل�شاريع اخلريية �أو ال�شبابية يف املنطقة وامتنى من بقية
ال�شركات ورجال الأعمال ان يحذون حذوه وي�ضعوا ايديهم ب�أيدي ال�شباب لن�سري معا
نحو م�ستقبل اجمل� .أي�ضا �شكر خا�ص لكل من م�ؤ�س�سة حممد �شبيب -املا�سة امل�شعة-
م�ؤ�س�سة لنز ما�سرت-م�ؤ�س�سة نيو تك وجلنة ا�صدقاء الطفل.

سيمفونية الضوء

سيمفونية الضوء

للتوا�صل مع ال�صفحة firas@alkhat.net

ال�ضوء

وقال الأ�ستاذ عالء �آل ا�سماعيل" :ن�شعر بالفخر واالعتزاز حني نرى معر�ض هم�سات
�ضوئية قد جتاوز احلدود وو�صل �صداه لدول عديدة واالهم من هذا حتقيقه لأحد اهم
االهداف التي يحملها اال وهو احياء احلركة الفوتوغرافية للمنطقة ونتمنى ان يكون
هم�سات �ضوئية نقطة بداية ملواهب �صاعدة ب�شكل م�ستمر ".ويكمل اال�ستاذ �أحمد هجل�س
ما بد�أه عالء ويقول“ :ما مييز معار�ض هم�سات هو ان ابوابها مفتوحة للجميع دون النظر
حلاجز املكان �أو العمر وامل�شاركة فيها ال يحتاج لالن�ضمام جلماعة معينة �أو دفع �أية ر�سوم
وجميع من يلتزم ب�شروط املعر�ض �سيجد عمله موجودا فيه"
 �أما زيد ابوال�سعود فقد كان الدينامو الرئي�سي للم�شاركات اخلارجية حيث تكفل
بعملية تنظيم امل�شاركات اخلارجية على الرغم من وجوده خارج البالد وكان جناحه

ويف حديث خا�ص ملجلة اخلط فقد قال اال�ستاذ عبا�س اخلمي�س من ادارة املعر�ض
" يف العام املا�ضي كان عدد الأعمال يف املعر�ض  362عمال من  251فنانا من  20دولة،
�أما هذه ال�سنة ارتفعت الأرقام ب�شكل ملحوظ ،حيث و�صل عدد �أعمال املعر�ض 410
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معر�ض امل�صور ال�صغري الأول
اما زينب �أ�صفري (�صاحبة فكرة معر�ض امل�صور
ال�صغري) فقد قالت :معر�ض هم�سات هو املعنى
احلقيقي للعطاء فمنذ بدايته حمل على عاتقه تنمية
وتطوير املواهب والهوايات يف املنطقة ثم جتاوز هذا
ليتعدى املنطقة فهاهي  29دولة ت�شاركنا العطاء وكل
هذا ب�سبب اجلهد املبذول بدون انتظار مقابل غري
النجاح وعدا عن ذلك فهاهو هم�سات يفتح الطريق امام
جمموعة من الفنانني القادمني فحقا هم�سات عائلة
واحدة وقلب واحد" .ويذكر ان معر�ض امل�صور ال�صغري
يف ن�سخته االوىل قدم  15فنان وفنانة قادمني هم " :ايثار
ا�صفري(� 10سنوات) ,جود با�سم ابوال�سعود (� 9سنوات),
زينب عبدالعزيز الزاير (� 12سنة) ,عبداهلل القطان (8
�سنوات) ,عبداهلل نزار �آل �سليمان (� 10سنوات) ,فاطمة
املحمود (� 11سنة) ,فاطمة عبا�س اخلمي�س (� 9سنوات),
كوثر عبداهلل �آل احمد (� 12سنة) ,مرت�ضى حممد املادح
(� 15سنة) ,منار ح�سني �آل جواد (� 12سنة) ,نواف
فرا�س ابوال�سعود (� 6سنوات) ,هادي حممد الزاير(14
�سنة) ,هبه �أني�س �آل دهيم (� 8سنوات) ,وفاء علي نا�صر
الرهني (� 14سنة) .ويذكر ان معر�ض امل�صور ال�صغري
كان برعاية جلنة �أ�صدقاء الطفل.
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كتابة العقود

تغطية حية للمعر�ض
جتولت جملة اخلط يف املعر�ض و�أخذت بع�ض
الت�صريحات من احل�ضور حيث قالت �أم عبداهلل البي�ش
ب�أن املعر�ض �أعجبها كثريا وقالت "ال ت�ستغربوا ان ر�أيتم
يل م�شاركة يف ال�سنة القادمة" �أما اال�ستاذ عبداملجيد
املاحوزي فقد قال ب�أن معر�ض هذا العام قد متتع بنقلة
نوعية عن ال�سنة املا�ضية� ,سواء من حيث التقنية يف
الت�صوير ,والتميز يف املوا�ضيع والأفكار اجلديدة ,كما
كان هناك التطور الأكرب اال وهو طباعة الأعمال الفنية
حيث كانت الطباعة هذا العام مميزة �سواء للأعمال �أو
للكتيب� .أم اال�ستاذ زكي العوامي فقد قال بان املعر�ض
جميال اال انه ال يزال م�صرا على طلبه يف العام ال�سابق
اال وهو كتابة نبذة عن كل �صورة تت�ضمن املكان ومنا�سبة
الت�صوير.
ملتابعة حية للمعر�ض ب�إمكانكم زيارة الرابط التايل

تعريف العقد

http://goo.gl/sLnvE

وهنا تغطية فريق مورتيز للمعر�ض:
http://youtu.be/m3f9kyrWwPA

وللتغطية الفوتوغرافية للمعر�ض ب�إمكانكم زيارة:
http://goo.gl/u9Egr
وهنا http://goo.gl/qGJLb

":املتابع للمعر�ض يرى تطور ًا كبري ًا من ناحية التنظيم
و اال�ستعداد للحدث بالإ�ضافة لتفادي الهفوات ال�سابقة،
فكما كنا نراه يف �إ�صداره الأول كوليد لفكرة فريدة جاءت
من منتدى هم�سات الذي اجتمعت فيه املواهب املدفونة
بداخل كل فنان م�شارك حتى انطلقت ابداعاتهم من
خالل هم�ساتهم ال�ضوئية الأوىل لرتى �أعمالهم النور
يف معر�ض هم�سات �ضوئية الأول وامتدت تلك اللم�سات
ال�ساحرة لهم�سات �ضوئية الثاين والثالث وتفجرت
مواهب الفنان لدى امل�شاركني لت�شاركنا دول اخلليج
و العامل الغربي كذلك .نرى مراحل التطور لدى كل
م�شارك تت�سارع مع عجلة الزمن ،فتلميذ الأم�س� ،أ�صبح
ا�ستاذ اليوم و يف هم�سات �ضوئية اخلام�س جاءت والدة
امل�صور ال�صغري و الذي ي�شارك للمرة الأوىل يف املعر�ض.
انتهى هم�سات �ضوئية اخلام�س و لنا لقاء قريب مع
هم�سات �ضوئية ال�ساد�س مع تطلعات �أعلى مما �سبق و
ب�إذن اهلل تعاىل يكون املعر�ض ب�شكل �أف�ضل يف ال�سنة
القادمة ،فانتظرونا!"

اخلامتة
تتقدم ا�سرة املعر�ض بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم
يف اجناح هذا املعر�ض من م�شاركني �أو منظمني وعلى
ر�أ�سهم رعاة املعر�ض ونخ�ص بالذكر �شركة علي ح�سن
الدهان وخريية القطيف التي وفرت كل ال�سبل املمكنة
لإجناح هذا املعر�ض لت�ؤكد مرة اخرى على اهتمامها
باملواهب واعطاءها الفر�صة للظهور واثبات نف�سها� .شكر
خا�ص ملنظمي املعر�ض وعلى ر�أ�سهم منتدى هم�سات
الثقايف ( )http://hamasat.net/vbاملتمثلني يف
(عبا�س اخلمي�س  -حممد زكي العوامي -رنا ابوال�سعود-
فهد ابوال�سعود -عبداهلل ابوال�سعود-مراد ابوال�سعود-
احمد هجل�س -خالد ال�ضامن – نايف ال�ضامن -زيد
ابوال�سعود-فهد امل�صطفى -عالء ال ا�سماعيل -هدى
الرهني -فرا�س ابوال�سعود -زينب ا�صفري � -سمر
الرم�ضان  -علي عبدالعزيز الزاير � -ضحى ال�شيوخ-
ايثار الرم�ضان)
�أعداد /:فرا�س احمد ابوال�سعود
و�أخريا نختم تغطيتنا بت�صريح االخت �سمر الرم�ضان ت�صوير :فهد امل�صطفى-عبداهلل ابوال�سعود

هو ال�صيغة التي جرى العرف با�ستخدامها عند التعاقد
بني املالك واملقاول ويحدد فيها حقوق وم�س�ؤوليات كل
طرف جتاه الطرف الآخر .
وكذلك ميكن القول ب�أنه التزام قانوين يحدد امل�س�ؤوليات
لعالقتني �أو �أكرث.
ومن هذا التعريف ميكن القول ب�أن ال «Contract
 »Documentهي تلك الوثائق وامل�ستندات الالزمة لإي�ضاح
وحتديد ال�صيغة التي مت االتفاق عليها بني املالك واملقاول
للقيام بعمل ما والتي يحدد فيها حقوق وم�س�ؤوليات كل
طرف جتاه الآخر.
وكذلك ميكن القول ب�أنها تلك امل�ستندات التي ت�صف وحتدد
وتثبت ذلك العقد .ومن تلك امل�ستندات «:»Document
• العقد (االتفاقية) «»Form of Agreement
• الر�سومات.
• املوا�صفات.
• اجلداول «»Schedules
• منوذج العطاء»»Bid Form
• تعليمات ملقدم العطاء «»Bidder Instructions
• ال�ضمان «»Bond Form
• ال�شهادات.
• الرتاخي�ص»»Permits
• و�صف للم�شروع ونطاق العمل»»Scope of Work
• طلب التغيري»»Change Order
• ال�شروط العامة» »General Conditionsوهذه تعم
�أي م�شروع يخ�ص املالك �أو �أي م�شروع م�شابه له نف�س
الظروف.
•ال�شروط املتعلقة بامل�شروع

م /موفق بن حمزة املاجد
�أمانة املنطقة ال�شرقية -بلدية حمافظة القطيف

مقال

وا�ضحا للعيان بتواجد  37م�صور وم�صورة من خارج
عاملنا العربي ونالت م�شاركاتهم اعجاب احل�ضور.
و�صرح فهد امل�صطفى ب�أن النجاحات الكبرية التي
حققتها �سل�سلة معار�ض هم�سات جعلته مطلوبا يف العديد
من املهرجانات و�سيكون هم�سات �ضوئية متواجدا يف
مهرجانات �أخرى هذه ال�سنة �أو يف ال�سنوات القادمة لكي
نحقق الفائدة واالنت�شار التام و�إبراز املواهب امل�شاركة
و�ستكون البداية يف مهرجان واحتنا فرحانة الثالث.
ادارة ال�صالة كانت بقيادة االخوات الن�شيطات زينب
ا�صفري � -سمر الرم�ضان – رنا ابوال�سعود� -ضحى
ال�شيوخ -ايثار الرم�ضان واالخوة عبا�س اخلمي�س -امين
ال �سامل  -نايف ال�ضامن-حممد زكي العوامي-خالد
ال�ضامن-عالء �آل ا�سماعيل –فرا�س ابوال�سعود -احمد
هجل�س -فهد امل�صطفى-عبداهلل ابوال�سعود حيث
وا�صلت ادارة �صالة املعر�ض متيزها يف هذا العام �أي�ضا.
�صمم كتيب املعر�ض الفنانني �أمين ال�سامل وعبداهلل
ابوال�سعود وعلى الرغم من �ضيق الوقت نتيجة لبع�ض
الت�أخريات يف املراحل التي �سبقت اعداد الكتيب اال ان
الكتيب جاء ب�شكل متميز جدا –كالعادة-ومت ت�ضمني
�صورة لكل م�شارك يف معر�ض هم�سات �ضوئية وامل�صور
ال�صغري ومعر�ض الر�سم الرقمي الثالث� .سيتم رفع
الن�سخة االلكرتونية قريبا على االنرتنت.

�ستوديو ت�صوير االطفال
اما نايف ال�ضامن فقد اعرب عن �سعادته لوجوده الدائم
يف جلنة التنظيم ب�شكل عام وعن فعالية �ستوديو ت�صوير
االطفال التي تكفل بها وقال انه بامكان اجلميع ر�ؤية نتاج
الفعالية عن طريق الرابط. http://goo.gl/rcwRk :

• حتديد طريف العقد.
�أو ...وهكذا.
«Owner
• ال�شروط الإدارية والقانونية التي تنظم العالقة بني .9
B u i l d e r
طريف العقد.
»C o n t r a c t
• حقوق وم�س�ؤولية كل من طريف التعاقد من الناحية
حينما يقرر املالك �أن يكون هو القاول العام.
املالية وطريقة الدفع.
»Design Built Operate». .10
• مدة تنفيذ الأعمال.
• ال�شروط اجلزائية يف الإخالل ببند من بنود العقد »Negotiated Contracts« .11 .يف هذه احلالة يقدم
• ال�ضمانات التي يطلبها املالك ل�ضمان �صحة تنفيذ العطاء للعمل مع الوعد ب�أخذ �أقل العطاءات.
 »Segregated Contracts« .12يف هذه احلالة يتم التعاقد
الأعمال كالت�أمينات االبتدائية وت�أمني ال�ضمان «»Bond
على �أ�سا�س تق�سيم العمل �إىل �أجزاء والتعاقد مع �أجزاء
• نوع التعاقد وقيمة امل�شروع.
�أو جزء معني .
• املوا�صفات الفنية للأعمال.
• جداول الكميات.
• حتديد جهة التقا�ضي ونظام التحكيم يف حالة النزاع  .املوا�صفات والر�سومات

• املوا�صفات:

هي و�صف وتو�ضيح للم�شروع وتفا�صيله كتابي ًا ،وتكون
�أنواع العقود
املوا�صفات جزء ًا �أ�سا�سي ًا من م�ستندات العقد.
 .1العقد املتكامل (ت�سليم املفتاح) «:»Lump Sum
يف هذا النوع يكون االتفاق بني املالك واملقاول على تنفيذ وميكن القول ب�أنها تعبري بالكلمات ت�صف اجلودة واملنتج
املن�ش�أة نظري مبلغ حمدد ويلتزم املقاول بت�سليم الأعمال وطريقة ال�صناعة والرتكيب بالن�سبة للم�شروع ويف بع�ض
يف حالة ت�سمح با�ستخدامها مبا�شرة للغر�ض التي �أن�ش�أت احلاالت و�صف للمظهر النهائي .
من �أجله.
 .2العقود احلددة الفئات والكميات « • :»Bill of Quantityالر�سومات:
يف هذا النوع تف�صل البنود ويو�ضع لكل بند فيها فئة هي تو�ضيح للم�شروع عن طريق الأ�شكال وال�صور
والر�سومات .ويكن القول �أي�ض ًا ب�أنها ذلك ال�شيء املت�ألف
(�سعر) يلتزم املقاول بطول فرتة التعاقد.
من جتميع �أو جمموعة من اخلطوط ،الدوائر ،الرموز،
 .3العقود املحددة الفئات بدون كميات:
يف هذا النوع تو�ضع فئات البنود حمددة ولكن بدون الأبعاد واملالحظات التي تو�ضح الأحجام وامل�ساحات،
الكميات ،ويحدد لهذا العقد �إما مدة معينة �أو قيمة واملظهر العام وتفا�صيل امل�شروع .
�إجمالية.
الفرق بني الر�سومات و املوا�صفات
 .4عقود التكلفة»:»Cost-Plus Contract
يف هذا النوع حتدد ن�سبة �أرباح تدفع للمقاول عالوة على املوا�صفات
».»Supplementary Conditions
التكلفة احلقيقية التي يقوم بتقديرها املقاول مع مهند�س * هي و�صف للم�شروع وتفا�صيله كتابي ًا.
• ال�شروط اخلا�صة «. »Special Conditions
*احلالة املثلى االعتماد على الكتابة لل�شرح.
املالك .
• �شهادات ت�سليم وا�ستالم الدفعات املالية
*عند النزاع تكون �أهم من الر�سومات.
 .5التعاقد املنفرد».»Single Contract
».»Project Application for Payment
تكتب بطريقة �أكرث تف�صي ًال من الر�سومات.
.»Fast Track« .6
• الإعالن عن العطاء «.»Invitation for Bid
• مناذج الإ�ضافات التي تطلب بعد املناق�صة ولكن قبل  »Construction Management«.7حينما يرجع الر�سومات
املالك �إىل فرد �أو منظمة تقوم بتوفري كافة اخلدمات هي تو�ضيح للم�شروع عن طريق الأ�شكال وال�صور
توقيع العقد».»Addenda
احلالة املثلى االعتماد على الأ�شكال والتقليل من الكتابة.
والت�سهيالت.
ً
ً
 .8التعاقد الباطن « »Sub Contractيف هذه احلالة يكون التكون مرجعا �أ�سا�سيا يف حل النزاع.
مكونات العقد
املراجع
أعمال يفعامة.
ب�صفة
املن�ش�أة
الر�سومات
الهند�سة املدنية.1991-1990 ،
وموا�صفات ال
ت�صورعقود
احلميد حلمي،
مقاول عام ومقول باطن يتعاقد املقاول الأ�سا�سي لعمل حممود عبد
يجب �أن ي�شتمل العقد « »Contract Documentب�شكل
Hans W. Meir, Construction Specifications Handbook,
ال�سباكة
أو
�
النجارة
أعمال
�
على
التعاقد
مثل
خا�ص
�شيء
عام على الآتي:
.2nd edition
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ت�ستقبل املجلة �أخباركم ال�سعيدة على الربيد الإلكرتوين

alkhatmag@yahoo.com

احتفلت �أ�سرتا احلليلي واجلنبي بزواج ال�شاب وجيه عبداهلل �إبراهيم
اجلنبي من كرمية املهند�س خالد �أحمد ح�سن احليلي.
ت�صوير  /ريكوردجن
�ألف مربو وبالرفاء والبنني.
احتفلت �أ�سرة �آل �شعبان بزفاف جنلها
�أمين عبدالأمري �سعيد �آل �شعبان �ألف مربوك وبالرفاء والبنني.
ت�صوير /ريكوردجن

احتفل الأ�ستاذ علي تقي اخلمي�س بزواج جنله رائد من كرمية ر�شيد
�أحمد �آل �سنبل و�سط لفيف من الأهل والأ�صدقاء .
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني

34
34
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احتفلت �أ�سرة الفا�ضل بزواج جنلها علي عبداهلل الفا�ضل .
�ألف مربوك وبالرفاء والبنني
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شعـر
ِ
ب��دوح��ه
ن��وح��ي ك�ما س��ج��ع احل�م�ام
ال تعتبي إن تعلمي م���اذا النوى

ذوق���ي ك�ما ذق��ت ال��ع��ذاب بفقدها
ِ
خللقه
س��ب��ح��ان م��ن ص���اغ اجل�م�ال

س��ك��ب اجل��م��ال م��ب��ي��ن�� ًا آي��ات��ه
ٍ
معبد
ح��ي��ث ال��وج��ود بكنهه يف
ٍ
بحفرة
��ص�ين
ال ت��دف��ن��وا ذاك ال�� ُغ َ

األرض احل��ن��ون زهورها
فلتنبت
ُ

ُسقياك م��ن غيث العيون بفيضها
ُ
السبيل إىل السلو ويف احلشا
كيف

م���ر امل�����ذاق بمطعمي ورشايب
ُّ
ٍ
ٍ
م��ش�رق خ�ل�ا ِ
َّب
وج����ه
وغ���ي���اب

ِ
ِ
ال��وه��اب
اجل��م��ي��ل امل��ب��د ِع
ص��ف��ة

ش��غ��ف ال��ق��ل��وب وح�ي�ر َة األل��ب��اب
َ
أو ت��س�تروا وه��ج السنا بسحاب

ِ
ل�ت�راب
وت��ف��ي ال���دم���وع ب���ريهِّ���ا
ٍ
ِ
ٍ
جم��ه��د األه����داب
ج��ف��ن
وس���ه���اد

ِ
أوار ع��ذايب
ُ���ؤ ِّج���ج م��ن
ن����ار ت َ
ٌ

ِ
الغصن الرطيب ،فقد ذوت
يا غض َة
أم قصة احل��ب السعيد ق��د انطوت

ب�ين ال��ل��ح��ود وح�بره��ا ب��ك��ت��ايب؟

ل��ك��ن�ما ال��ص�بر اجل��م��ي��ل م��ث��وب�� ٌة
(*) ماهر ومهاب :هما �إبنا احلبيبة
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املورقات
ُ

شبايب

ِ
خ��ص��ام��ك ت�����ار ًة وع��ت��ايب
ف��ي��ه��ا

أذى و ُم��ص��اب
ل��ل��ص��اب��ري��ن ع�لى ً

أطياف الروابي
ال�سيد ها�شم ال�شخ�ص
ذن���ب املغنــّـــــي
ًأع��اذل��ت��ي وم���ا
ُ
ِ
��ه��دي
س�ِل�يِ َل���ي�ل�ي إذا م���ا ط��ـ��ال ُس
الروابــــــي
���م االي��ت��ا ُم
ُ
أط��ي��اف َّ
ُه ُ
ول�لأي��ت��ام َأن���� َّا ٌت بِسمعــــــــــــي
ِ
ِ
ـــــــر
ب���األح���داق ُم
ال��ع�ين
م����ع
َو َد
ُ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ري
َأن
ه���رن���ـ���ا م���ن دون ٍّ
َ����ع����ر ُض َز َ
ركُ��� ُه َع�لى َخ�� َط ٍ
��ر ُيعانـِـــــــي
َأنَ�ت� ُ
ِ
ٌ
عـــذل
ال��ب��دء
ُأس��ائ��ل��كُ��م وم��ا فـــي
إذا أعطيتُموا ج��دت��م سـِــراعــــ ًا
ِ
احل��ق��ـ��ـ��ل عطشى
ه�����ور
َأح�� َّب��ائ��ـ��ي ُز
ُ
ٍ
َأعينونــــا بِ
ٍ
َـــــــذل
���رأي أو بِبــ

ٌّ
حـــــــــل
واث����ق م��ا ض���اق
وإين
ٌ
ِ
ِ
اخل��ي��ر ق��م��ح�� ًا
دروب
س���ن���زرع يف

ِ
امل��ح��راب
ع��اش��ق
للحب َّس��ب��ح
ُ

ُ
أغصان سعدى

ع��ودي اىل احلضن القديم وع�شرة
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األزاه�����ر ج����ذوة ل��ش��ه��اب؟
ف��ي��ه
ُ
ِ
ٍ
ِ
و»مهاب»(*)
«ملاهر»
الغصون
فوق

وداعاً ياحبيبتي

ق��ويل ،ب��رب ِ
ضحى وشباب
��ك ،ع��ن
ِّ
ً
ُ
باكر صبحهم
للخ ْل ِد
هل غ���ادروا
َ
ٍ
ال���ذ ُ
ُّ
ل��زه��رة يف موس ٍم
ب���ول
كيف

ِ
ِ
ِ
األح��ب��اب
وم��ن��زل
وال��ذك��ري��ات،
ِ
ِ
ب��ب��اب؟
وب��ق��ي األس���ى للنائحات

مهدي الفرج

�آ

خر الكالم

ومـــا ذ ُب��ل��ت ورود ب��ع��د سقيــــا
ُ
عيـــــل ف��أن��ت ُرك��ـ�� ٌن
ل��ئ��ن ف��ق��د ا ُمل
ٍ
جم��د
ال��ي��ت��ي��م رصوح
ف����إن أع��ل�ى
ُ
و ُأش���ه���دُ كُ���م ب���أن أرع�����ا ُه طفـــــال
غ������د ُق يف حم��ب��ت��ـ ِ
ِ
ِ��ه َحنــــــاين
و ُأ
َّ

س���أرع���ا ُه ك�م�ا األب��ن��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا ُء ت��رع��ى
ك��أين وال��ـ��ـ��ـ��دٌ ح ِ
����د ٌب عليـــــــــه
َ
وم��ن ب��ال��دَّ ِار تَشمــَـــــــ ُل ُه بحب
ٍ
ِ
أمح���د فينا لِنَحظــــــــى
وص��� َّي��� ُة
أرى فيكُم ع�مال��ق�� ًة كبــــــــــار ًا
ع��زائ��م��كُ��ـ��ـ��م لحِ
ِ
ـــــق
وم���ا َخ����ارت
ٍّ

ِ
عيب
أح��ب�� َّائ��ي و َم���ا يف ال ُيتـــــــ ِم
ٌ
أصــــــــاب جم��د ًا
العظيم
ُ��م
َ
ُ
نَ��بِ�� ُّي��ك ُ
ِ
���ط���و يف َد ِ
رب امل��ع��ايل
َ
ف���ج���دُّ وا اخلَ

ِ
ِ
ه���ي َو ُح���زين
َوه���ل ع��ن��دي س���وى مَ ِّ
خب ص ِ
��ادق�� ًا ما نــَــــــا َم َجفني
َس ُي رِ ُ َ
ال����روض إِن ج ّلــى بِ ُح ِ
ِ
سن
وزه���ر
ُ
ِ
َأ ُأ ِ
اآله ُأذين
��ق َع��ن ُسمـَــــــــاع
غ��ل ُ
ِ
يــــــــن
ال��دم��ع مَل يخَ�� ُط��ر بِ َع
يت
َف َل َ
َ
لِيس ُق َط َظ ِ
��ام�� ًئ��ا ِم��ن َف ِ
ِ
صــــن
���وق ُغ
ِ
َـــــــــاء م ِ
��زن
َو َأع��ي��ن�� ُه جَ ُت���و ُد كَمــ
ُ
اجل��م��ع أوج����ب ُح��س��ن ظنِّي
وه����ذا
ُ
ِ
نحتُكـُــــــــــم بِ�لا ق��ر ٍع و َم�� ِّن
وم َ

ِ
ب��ال��ص�بر جَينــي
�������ز ِار ٍع
َو ُر َّب ُم
َ
لعل تنـــــــــــا ُذر ًا للخري يبني
إذا

م���ادار

بالتفكري

ذهنـــــــــــي

ُ��ن��و ُر ليل ُدجني
سنابِ ُلهـــــــــــــا ت ِّ
ِ
صــــــن
وال ُه���دَّ ت ق�لاع ِش��ب��ه ِح
ِ
ك��ـ��ـ��ن
ب��ي��وت ذات ُر
وه���ل سقطت
ٌ

��ب نَبنــِــــي
حل ِّ
ف��ذاك ألننــــــا ب��ا ُ
ِ
وأحضنــــُــــــــ ُه كام لو عُ��دَّ إبني
و ُأع�ل�ي جم���دَ ُه رصحـــــــــ ًا وأبني
وأمح��ل�� ُه ع�لى ِرمشـــــــــي و َعيني
ِ
ُ
وحضني
سأدنيـــــــه إىل ص���دري

ِذراعاهــــــــــــــــا وت ِ
ُشع ُر ُه
ِ
بِص ِ
ّـــــــــــــات عدن
حبته اىل جن
ُ
ِ
ِ
ُـــــــــــــم بِض ِ
غن
وما َعل َقت ُقلو ُبك
ُ
ِ
ال��ش ِ
َّ
ال����ورد ُيضني
��وك ح��ول
وب��ع��ض
ُ
ِ
��زف حلنــــــــــي
وب��اآلم��ال أختِ ُم َع َ
صغري ِس ِّن
اليتيـــــــــــم
وق��د ك��ان
ُ
َ
ِ
ُ
املطالب باِلت ََمنــِّــــــــــي
نيل
فام

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 الإلكرتوين  :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

للح�صول على العدد االت�صال على
966555810709

بِ َأ ِ
من
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م�شاريع بنى حتتية

Infrastructure Projects

م�ؤ�س�سة الناجي ملواد البناء
AL - NAJI EST .Building Materials
�ص .ب  455 :القطيف  31911ت  - 8558304 / 8552051 :فاك�س  - 8541971 :الدمام املحمدية ت 8502188 :
الدمام خمطط (  ) 8ت  8377205 :تلفاك�س  8415284 :فرع طريق اجلبيل ت  - 8185992 :فاك�س8185991 :

�أعمال مباين

Constructions

م�شاريع الكهرباء

Electrical projects

نقدم لكم الأف�ضل
للمبنى الأمثل
ب�أ�سعار منا�سبة
 حديد ت�سليح � -شبك خر�سانة ( �أ�سود  -جملفن � -إيبوك�سي ) . حديد مطلي بالأيبوك�سي . طابوق �أ�سمنتي � -أحمر  -عازل  -جريي . الطابوق الأبي�ض العازل اخلفيف. �سراميك و�أطقم �صحية وخالطات. قرميد ب�أنواعه  -رخام  -عوازل . -بالط �أر�ضيات � -سدا�سي � -أر�صفة.

م�ؤ�س�سة املحور الأول للمقاوالت العامة
First Axis Contracting Establishment

هاتف -8052899 :فاك�س 8059455
firstaxiscon@gmail.com
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امل�صنع ال�سعودي للطابوق اخللوي

اجلبيل ت  - 3575566 :ف 3575570 :

م�صنع الدمام ل�شبك حديد اخلر�سانة والتك�سية والأ�سالك
Dammam Wire Mesh, Coating & Wires Factory
الدمام ت  - 8121030 :فاك�س 8121078 :

�شبك حديد �أ�سود جملفن مطلي بالأبوك�سي بجميع املقا�سات
حديد مطلي بالأيبوك�سي
�أ�سالك تربيط �أ�سود جملفنة PVC
�شبك �أ�سوار � -شبك بلوك
قطع وثني وا�ستعدال احلديد
العدد � - 19شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012هـ
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 �أجهزة امل�ساج والتدليك ملختلف �أجزاء اجل�سم . �أجهزة فر�ش الأ�سنان الكهربائية . خمدات طبيةحلماية فقرات الرقبة. م�ساند طبية للظهر كهربائية وغري كهربائية.�أجهزة قيا�س ال�سكر يف الدم . �أجهزة قيا�س ال�ضغط .�أجهزة الربو و�أجهزة البخار ومولدات الأك�سجني الطبي .
 موازين لوزن اجل�سم � -سماعات الأطباء . -الأحزمة والأربطة الطبية.
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دائم ًا اجلديد يف الأ�سواق
جودة الب�ضائع ومناف�سة الأ�سعار
العدد � - 19شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012هـ

 كمادات كهربائية لعالج الروماتزم و�آالم الظهر . �أ�سرة طبية  -كرا�سي حمامات . كرا�سي متحركة مبختلف �أنواعها . طاوالت طعام للمر�ضى . حفاظات كبار ال�سن . لوازم طلبة وطالبات الكليات ال�صحية . بدالت و�سراويل للتخ�سي�س  -حمامات �سونا . -كرا�سي ال�صالة وعكاكيز مبختلف �أنواعها .

لدينا اال�ستعداد لتلبية لوازم ذوي االحتياجات اخلا�صة باملقعدين

القطيف � -شارع القد�س  -بجوار روابي القطيف  -تلفون 8632205 :
العدد � - 19شوال 1433هـ � -سبتمرب 2012هـ
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تاروت للسيراميك والجرانيت والرخام
َ
ُ
عدنا والعود أحمد

�شعارنا ال�صدق و�أ�سعارنا مدرو�سة وخمف�ضة

نتميز بخدمة ما بعد البيع

فرعنا وم�ستودعنا
يف تاروت على م�ساحة

كبرية به كافة املعرو�ضات
وبكميات وافرة
نتميز باجلرانيت ()60 × 60
اللماع واملطفي املقاوم للخدش
ّ
وسرياميك (  ) 60 × 30للجدران
الداخلية والواجهات اخلارجية

موزعون لمصنع المستقبل والخزف السعودي وشركات دولية
42

القطيف  -شارع القدس  -جبوار حلويات قصقوص  -تلفون 8557022 :
تاروت  -شارع أحد  -أمام مستودع سكيكو  -تلفون  - 8233182 :فاكس 8231725 :
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